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 ب.عاليل طال. د 



 

 
 أ

 إهــداء
 ما بعد:أ من ال نبي بعده،والصالة والسالم على  .الحمد هلل مهما حمدناه فلن نستوفي حمده

 لى:إأهدي عملي هذا 

من القلب يهواها، والعمر فداها، والعين ترتاح لرؤياها. إلى التي أحبتني بوجدانها، ونورتني 
ى هبة اهلل إل بضياء حلمها، إلى التي حملتني تسعا وسقتني رضيعا، وحّفتني برعايتها.

المحمود، إلى سره في الوجود، إلى التي دعتني إلى السجود، إلى من في رضاها جنات 
 .الخلود، إلى حبيبتي الغالية نور حياتي، أمي ثم أمي ثم أمي

إلى الذي تهاطلت كلمات ليست كالكلمات عنه. وكثرت عبارات الود، ولم أستطع أن 
 أحصرها له. إلى الذي ارتويت من نقيع حنانه وتشبعت من كنف رعايته وطيبته. 

 إلى من ال أغلى منه: أبي رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.

 إلى جميع أساتذتي في الجامعة وخاصة الدكتور مقراني.

 إلى الذين أموت في حبهم وال أتصور حياتي من دونهم، رمز سعادتي، إخوتي. 
 إلى الكتاكيت الصغار: أحمد ريان، خلود، وائل زكريا، آية، دعاء، أحمد، أمير، بشرى.

لى عائلة بن وزان و   كافة. جاليليإلى زوجتي الغالية التي شجعتني على إتمام هذا العمل. وا 
ر، وكانوا لي رفقاء الدرب والسند. وكانوا العون لي في أصعب جمعني بهم القد نإلى الذي

المحن، فكانوا نعم األصدقاء: قدار سليم شريكي في هذا العمل، عبد الوهاب، عابد، سفيان، 
 رضوان، كريم.

ة إلى الحماي ،كل مستخدمي الوحدة الثانويةو . ءإلى كل األهل واألقارب واألحباب واألصدقا
 المدنية الحمادنة.

من  والتقدير إلى ى كل من ذكرهم قلبي وسقطوا سهوا من قلمي لكم أسمى عبارات الشكرإل
 يسكنه القلب ولم يذكره اللسان.
 إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي.

 بومدين



 

 
 ب

 إهــداء
 عد:أما ب الحمد هلل مهما حمدناه فلن نستوفي حمده والصالة والسالم على خير المرسلين

 :أهدي عملي هذا الى

ونورتني  ،بوجدانها إلى التي أحبتني، والعين ترتاح لرؤياها، والعمر فداها، القلب يهواهامن 
هبة اهلل  إلى، إلى التي حملتني تسعا وسقتني رضيعا وحفتني برعايتها، بضياء حلمها

إلى من تحت قدميها جنات ، إلى التي دعتني إلى السجود، إلى سره في الوجود، المحمود
 حبيبتي الغالية نور حياتي...أمي ثم أمي ثم أميإلى . الخلود

إلى الذي ارتويت من نقيع حنانه . كثرت عبارات الود ولم أستطع أن أحصرها لهمن إلى 
  أبي: إلى من ال أغلى منه. وتشبعت من كنف رعايته وطيبته

لى عائلة  .إخوتي :سعادتيأموت في حبهم وال أتصور حياتي من دونهم، رمز  منإلى  وا 
 رقدا

إلى الذي صادفني بهم القدر وكانوا لي رفقاء الدرب والسند وكانوا العون لي في أصعب 
 بد،عا عبد الوهاب، بن وزان بومدين شريكي في هذا العمل، المحن فكانوا نعم األصدقاء:

 .كريم رضوان، سفيان،

 الحمادنةإلى كل األهل واألقارب واألحباب واألصدقاء في 

من  والتقدير إلى وسقطوا سهوا من قلمي لكم أسمى عبارات الشكرإلى كل من ذكرهم قلبي 
 يسكنه القلب ولم يذكره اللسان

 إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي.

 .سليم
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 شــكــر وتـقـديـــر
 

 البركات تتنزل وبرحمته الصالحات تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 محمد األنام خير على والسالم والصالة 

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 عجزتم فإن فجازوه معروفا إليكم اصطنع "من صلى اهلل عليه وسلم(: (اهلل رسول قال
 " الشاكرين يحب اهلل شاكر فإن شكرتم. قد يعلم أنكم حتى له فادعوا مجازاته عن

 وسلم: "من ال يشكر الّناس ال يشكر اهلل".وقال أيضا صلى اهلل عليه 

 والتقدير إلى أستاذنا بن شني حبيب  الشكر بوافر نتقدم أن إال المقام هذا في ال يسعنا

 أنارت التي وتوجيهاته المعارف من الهائل بالكم علينا ولم يبخل الكثير لنا قدم الذي

 بحثنا. إتمام نحو طريقنا لنا

 بمعهد درسونا الذين أساتذتنا االمتنان إلى كل وعظيم الشكر بجزيل نتقدم أن ننسى وال
 .والرياضية البدنية التربية

للمدّربين اّلذين شاركوا في الدراسة، وكل طواقم المراكز وكما ال ننسى الشكر الجزيل 
 .االذين سهلوا من مهمتن الطبية البيداغوجية

 - ، وجزاكم اهلل الخيرشكر ألف -
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 البحثملخص 
 لدى لنفسيةا االضطرابات من التخفيف في الترويحية البدنية األنشطة دور :الدراسةعنوان 
 .(سنة 21 – 8) داون بعرض المصابين األطفال

ي ف دور األنشطة البدنية الترويحيةالدراسة إلى الكشف عن : تهدف الهدف من الدراسة
 التخفيف من االضطرابات النفسية لدى األطفال المصابين بعرض داون.

: لألنشطة البدنية الترويحية دور في التخفيف من االضطرابات النفسية الفرضية العامة
 سنة(. 21-8لدى األطفال المصابين بعرض داون )

( مراكز 40)سنة(، في أربعة  21-8: مرّبو فئة األطفال المصابين بعرض داون )العّينة
( 14طبية بيداغوجية بوالية غليزان. وقد تّم اختيار العينة عشوائيا، والعدد عشرون )

 مربيا.

 : المنهج الوصفي المسحي )االستمارة البيانية(.األداة المستخدمة

: لألنشطة البدنية الترويحية دور في التخفيف من االضطرابات النفسية لدى أهم استنتاج
 بعرض داون.األطفال المصابين 

عطائهم الوقت الكافي لممارسة األنشطة أهم توصية أو اقتراح : لزوم االهتمام بهذه الفئة، وا 
 البدنية الترويحية، والعمل على التخفيف من المشاكل النفسية اّلتي يتعّرضون لها.

ابون النفسية، األطفال المص االضطرابات، األنشطة البدنية الترويحية :الكلمات المفتاحية
بعرض داون.



 

 
 ه

Résumé 

Titre de l’étude : Le rôle des activités physiques et récréatives dans l'atténuation des 

troubles psychologiques chez les enfants atteints du syndrome de Down (8-12 ans). 

Objectif de l’étude : Le but de l'étude est de révéler le rôle des activités physiques et 

récréatives dans l'atténuation des troubles psychologiques chez les enfants atteints du 

syndrome de Down. 

Hypothèse générale : les activités physiques et récréatives jouent un rôle dans 

l'atténuation des troubles psychologiques chez les enfants atteints du syndrome de Down 

(8 à 12 ans). 

L’échantillon : Tuteurs dans quatre (04) centres médicaux pédagogiques de la Wilaya de 

Relizane. L'échantillon comprenait 20 tuteurs sélectionnés au hasard. 

Outil utilisé : enquête selon la méthode descriptive (formulaire de questions). 

La conclusion la plus importante : les activités physiques et récréatives jouent un rôle 

dans l'atténuation des troubles psychologiques chez les enfants atteints du syndrome de 

Down. 

La recommandation ou la suggestion la plus importante : est de faire attention à cette 

catégorie d'enfants, de leur donner du temps pour exercer des activités physiques et 

récréatives et de travailler pour atténuer les problèmes psychologiques auxquels ils sont 

exposés. 

Mots-clés : activités physiques et récréatives, troubles psychologiques, enfants atteints 

du syndrome de Down. 
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Summary 

Title of the study: The role of recreational physical activities in alleviating psychological 

disorders in children with Down syndrome (8-12 years). 

Objective of the study: The aim of the study is to reveal the role of recreational physical 

activities in the alleviation of psychological disorders in children with Down syndrome. 

General Hypothesis: Physical recreational activities have a role in alleviating 

psychological disorders in children with Down syndrome (8-12 years). 

The sample: Tutors of children with Down syndrome (8-12 years), in four (04) 

pedagogical medical centers in the Wilaya of Relizane. The sample included 20 tutors 

that were randomly selected. 

Tool used: investigation by the descriptive method (questions form). 

The most important conclusion: Physical recreational activities have a role in 

alleviating psychological disorders in children with Down syndrome. 

The most important recommendation or suggestion: is to pay attention to this category 

of children, give them time to exercise recreational physical activities, and work to 

alleviate the psychological problems to which they are exposed. 

Keywords: recreational physical activities, psychological disorders, children with Down 

syndrome. 
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 الجداولقائمة 
 الصفحة العنوان الرقم
 21 يةوالرياضاألنشطة البدنية  اختصاصيمثل نوع التكوين الذي تلقوه في  10
 29 المركز والرياضية فييمثل مدة عمل المربي لألنشطة البدنية  17

اضية والرييمثل رأي المربي في ضرورة التكوين في ميدان األنشطة البدنية  10
 20 حاجيات هذه الفئة لتلبية

 29 يمثل رأي المربي في توفر عامل الخبرة للنجاح في التعامل مع هذه الفئة 10
 29 يمثل الشيء الذي يعتمد عليه المربي في إعداد البرامج 10
 28 عاألسبو  والرياضية فييمثل عدد الحصص المخصصة للنشاطات البدنية  10

في  (عامةالترويحية بصفة  والرياضية )األنشطةيمثل دور األنشطة البدنية  12
 22 إعداد البرامج

يمثل رأي المربي في التجاوب الذي تجده حصة األنشطة البدنية الترويحية  12
 244 لدى األطفال

ها وانعكاساتيمثل رأي المربي في حذف حصص األنشطة البدنية الترويحية  10
 242 األطفال على

01 
لممارسة األطفال المصابين بعرض داون للنشاط البدني يمثل الهدف األساسي 

 241 الرياضي

 249 العدوانية تالسلوكيايمثل نوع األلعاب التي تظهر فيها  00

07 
يمثل شعور األطفال المصابين بعرض داون أثناء ممارسة النشاط البدني 

 240 الترويحي

ات المصابين بعد إجراء النشاطيمثل مالحظة المربي للتغيير في سلوك األطفال  00
 249 البدنية الترويحية

 249 يمثل نوع التغيير الحاصل في سلوك األطفال 00

يمثل رأي المربي حول األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من بعض  00
 241 النفسية االضطرابات

األطفال  لدىيمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة القلق  00
 248 المصابين بعرض داون



 

 
 ح

يمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة السلوك العدواني  02
 242 لدى األطفال المصابين بعرض داون

 224 اجتماعياو يمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في توافق المصابين نفسيا  02

ات كل المؤسس والرياضية فييمثل إمكانية تعميم حصص األنشطة البدنية  00
 222 ضرورية ورياضة األطفالالتربوية 



 

 
 ط

 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان الرقم
 21 اضيةوالرياألنشطة البدنية  اختصاصيمثل نوع التكوين الذي تلقوه في  10
 29 المركز والرياضية فييمثل مدة عمل المربي لألنشطة البدنية  17

رياضية واليمثل رأي المربي في ضرورة التكوين في ميدان األنشطة البدنية  10
 20 حاجيات هذه الفئة لتلبية

 29 يمثل رأي المربي في توفر عامل الخبرة للنجاح في التعامل مع هذه الفئة 10
 29 يعتمد عليه المربي في إعداد البرامجيمثل الشيء الذي  10
 28 بوعاألس والرياضية فييمثل عدد الحصص المخصصة للنشاطات البدنية  10

في  امة(عالترويحية بصفة  والرياضية )األنشطةيمثل دور األنشطة البدنية  12
 22 إعداد البرامج

يحية الترو يمثل رأي المربي في التجاوب الذي تجده حصة األنشطة البدنية  12
 244 لدى األطفال

10 
اتها وانعكاسيمثل رأي المربي في حذف حصص األنشطة البدنية الترويحية 

 242 األطفال على

يمثل الهدف األساسي لممارسة األطفال المصابين بعرض داون للنشاط  01
 241 البدني الرياضي

 249 العدوانية تالسلوكيايمثل نوع األلعاب التي تظهر فيها  00

يمثل شعور األطفال المصابين بعرض داون أثناء ممارسة النشاط البدني  07
 240 الترويحي

يمثل مالحظة المربي للتغيير في سلوك األطفال المصابين بعد إجراء  00
 249 النشاطات البدنية الترويحية

 249 يمثل نوع التغيير الحاصل في سلوك األطفال 00

يمثل رأي المربي حول األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من بعض  00
 241 النفسية االضطرابات

يمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة القلق لدى  00
 248 األطفال المصابين بعرض داون



 

 
 ي

لعدواني ايمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة السلوك  02
 242 لدى األطفال المصابين بعرض داون

 224 اجتماعياو يمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في توافق المصابين نفسيا  02

سات كل المؤس والرياضية فييمثل إمكانية تعميم حصص األنشطة البدنية  00
 222 ضرورية ورياضة األطفالالتربوية 
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 :المقدمة -10
كان استعمال الرياضة منذ القدم، فالزمت الحياة البشرية، وما زالت إلى اليوم.  لقد

فالمجهودات العقلية والذهنية اّلتي يبذلها اإلنسان جزٌء من حياته اليومية.  ومع مرور 
الّزمن ظهرت رغبة اإلنسان في هذا النشاط البدني الرياضي، والذي كان الهدف منه 

 وطاته النفسية واالجتماعية. فمجاالت العلوم الطبية اّلتيالحصول على التخفيف من ضغ
وصلت إليها اليوم تسعى إلى التقليل من المعاناة البشرية عامة، ومن بينهم ذوي العاهات. 

واّلتي هي محّل دراستنا من حيث خصائصها  Le mongolismeإذ نجد فئة المنغولية 
ومة ا أن تنّمي قدرات هذه الفئة المحر تي من شأنهوالصعوبات التي تواجهها. والحلول الّ 

واألقل حظا في المجتمع. واّلتي هي غير قادرة على إيصال صوتها أو التعبير عن 
مطالبها. إذ أصبح مقياس تقدم الدول ورقّيها بمقدار ما تقّدمه ألبنائها المعوقين والمكفوفين 

، قصد التقليل وترفيهيةوالمتخلفين عقليا من خدمات عالجية وتربوية وتعليمية وتأهيلية 
من المشاكل والصعوبات الصحية واالجتماعية بسبب االضطرابات الفيزيولوجية والعقلية 
والنفسية. فسعت إلى االهتمام بهذه الفئة والعمل على تطوير وتحسين حياتهم اليومية. 

فية ر فأنشأت مراكز ومؤسسات تساهم في تنمية المهارات والقيم واالتجاهات التربوية والمع
لدى المصابين بعرض داون. وكان الدور األساسي لهذه المراكز هو االهتمام الكامل 
بهذه الفئة من الناحية االجتماعية والنفسية والتعليمية والترفيهية، بتدريبهم على األشغال 
اليدوية أو الرسم مثال. وللمصابين بعرض داون مميزات خاصة بهم سواء الجسمية منها، 

 .و السلوكية أو االجتماعية. إضافة إلى النمو النفسي الحركي والنمو العقليأو اللغوية أ
إال أّنهم يعانون من بعض االضطرابات النفسية. ومن هذا المنطلق، ومع األخذ بعين 
االعتبار حتمية ممارسة األنشطة البدنية الترويحية داخل المراكز البيداغوجية الطبية، 

ثنا هذا، واّلذي تناولنا من خالله معرفة مدى تأثير جاءت فكرة اختيارنا لموضوع بح
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مختلف النشاطات الرياضية الترويحية في التخفيف من بعض االضطرابات النفسية لدى 
 األطفال المصابين بعرض داون. 

قّسمنا الموضوع إلى جانب تعريفي، يحتوي هذه المقدمة واإلشكالية المطروحة في 
أهم المصطلحات المستخدمة في البحث. أما باقي  البحث، مع فرضياته وأهدافه وكذا

ي أّولها إلى . تطّرقنا فالدراسة فتنقسم إلى بابين، أّولهما نظرّي مقّسم إلى ثالثة فصول
مفهوم النشاط الترويحي وأقسامه وخصائصه وأهدافه. أما الفصل الثاني فقد خّصصناه 

رنا نواع واآلثار، واقتصللحديث عن بعض االضطرابات النفسية من حيث المفهوم، األ
على القلق والسلوك العدواني. ثّم أفردنا الفصل الثالث للحديث عن عَرض داون، تعريفا، 

 أسبابا، أنواعا وتشخيصا.

 وقد تناواله في فصلين: أّما الباب الثاني، فهو الجانب التطبيقي

  عّينته و الفصل األول: ويتعلق بمنهجية البحث اّلتي عرضنا فيها منهج البحث
 ومجاالته وأدواته.

  الفصل الثاني: خّصصناه لعرض وتحليل النتائج، ومناقشتها. كما قمنا
باستنتاج عام وخاتمة لبحثنا المتواضع.
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 :اإلشكالية -17
من النظم االجتماعية التي يتألف منها المجتمع، لقد أصبحت ظاهرة الترويح 

وكأحد مظاهر السلوك الحضاري للفرد. واتفق علماء الرياضة والترويح على أن اللعب 
 ،هو اللّب األساسي لهاتين الظاهرتين، لذلك كانت أهميته كبيرة في الحياة االجتماعية

يح يعد أّن الترو  ن ديويجووالسيما تنظيمه لما يسمى اآلن باألنشطة الترويحية. يرى 
نشاطا هاما وبّناًء إذ يساهم في تنمية المهارات والقيم واالتجاهات التربوية والمعرفية لدى 

عبد ) الفرد المنافس لنشاطاته. ومن ثّمة فإّنه يساهم في تنمية وتطوير شخصية الفرد.
 (228، صفحة 1444السالم، 

للنشاط الرياضي الترويحي أهمية وأثرا على نفسية الشخص العادي من خالل إّن 
من خالل التخلص من المشاكل النفسية. ويهدف إلى  تنمية كفاءاته وتحسين مردوده

توجيههم بهدف االرتقاء بقدراتهم في مواجهة المشكالت، كما يساعدهم على اكتساب 
العالقات  ، ونمواالضطرابات النفسية خبرات وأنماط سلوكية حميدة، والتخفيف من بعض

االجتماعية الطيبة. إذ نجد عند األطفال المصابين بعرض داون مميزات خاصة بهم 
سواء الجسمية واللغوية، السلوكية واالجتماعية. إضافة إلى بعض االضطرابات النفسية. 

 وهذا األخير اّلذي يجد فيه المصاب بعرض داون صعوبة كبيرة.

هذه الدراسة تطلب منا بصفة حقيقية الوقوف عند اإلشكالية، ولهدف وأهمية 
والتحديد الدقيق للتساؤالت. ومن أجل الوصول إلى اإلحاطة بالموضوع من جميع 

 النواحي، نطرح التساؤالت التالية:

  لدى فسيةالن االضطرابات من التخفيف في أثر الترويحي البدنيهل للنشاط 
 ؟(سنة21-48 من) داون بعرض المصابين األطفال

 واّلذي يمكن اإلجابة عليه من خالل اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:
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هل ممارسة النشاط الترويحي تخّفف من بعض االضطرابات النفسية عند  -
 المصابين بعرض داون؟

 هل للنشاط الترويحي دور في التخفيف من ظاهرة القلق لدى هذه الفئة؟ -
التخفيف من ظاهرة السلوك العدواني لدى هذه هل للنشاط الترويحي دور في  -

 الفئة؟
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  البحث: أهداف -10
 ى من خالل هذا البحث إلى تحقيق أهداف، منها:نسع

ضافة مرجع النطالق بحوث أخرى. -  ملء الفراغ العلمي في المكتبات، وا 
إبراز دور األنشطة الترويحية في التخفيف من بعض االضطرابات النفسية  -

 داون. عرضاّلتي تصيب األطفال اّلذين يعانون من 
معرفة دور النشاط الترويحي في التخفيف من المخاوف المرضية لدى هذه  -

 الفئة.
 ملء النقص الملموس في مكتباتنا حول مواضيع النشاط الرياضي الترويحي. -
اه السلطات المعنية للتكفل أكثر بالمصابين عقليا عموما، والمصابين جلب انتب -

  بعرض داون خصوصا.

 البحث: فرضيات -10
 انطالقا من الطرح السابق إلشكالية البحث، تّم عرض فرضيات البحث كاآلتي:

: تساهم األنشطة الترويحية في التخفيف من بعض الفرضية العامة  10-10
 المصابين بعرض داون.االضطرابات النفسية لدى األطفال 

 :الفرضيات الجزئية  10-17
للّنشاط الترويحي دور في التخفيف من ظاهرة القلق الفرضية األولى:   10-17-10

 لدى األطفال المصابين بعرض داون.

: للنشاط الترويحي دور في التخفيف من ظاهرة الفرضية الثانية 10-17-17
العدواني لدى األطفال المصابين بعرض داون.السلوك 



 تحديد المفاهيم والمصطلحات  الّتعريف بالبحث

 
6 

 والمصطلحاتالمفاهيم  تحديد -10

تمّ استخدام مصطلح الترويح في البدء لتعريف الّنشاط اإلنساني الّذي يتم اختياره  الّترويح:

تحديد حيوية الفرد ليكون قادرا على ممارسة عمله بدافع الشخص، والّذي يؤّدي إلى 

 ونشاطاته المختلفة.

كما يعني مصطلح الترويح إعادة الخلق، ويشير أيضا إلى التجديد واالنتعاش. 
ويعّرف بأّنه نوع من أوجه النشاط التربوي، يمارس في أوقات الفراغ واّلتي يختارها الفرد 

 (182، صفحة 1449)طه،  بدافع شخصي.

 إلحساسا أجل من الفرد به قومي بالعمل، متصل ريغ نشاطفالترويح  إجرائياأما 
 داخل ففي ايجتماعوا ايثقاف ةيهيالترف األنشطة تحدد ما وغالباً . بالسعادة والشعور باالرتياح
 األلعاب تبروتع. متشابهة ةيهيترف بأنشطة االهتمام إلى األشخاص ليمي الواحدة الثقافة

 هيف حيستر ي نيمع وقت قضاء بهدف ايثقاف المنظمة المحاوالت هذه إحدى المختلفة
 .والقلق المختلفة، اتيوالمسؤول العادي، العمل أعباء من الشخص

يواجه الدارس لموضوع االضطرابات النفسية عددا من الصعوبات  االضطرابات النفسية:
سوي ذلك إلى صعوبة تحديد معايير السلوك االنفعالي الفي تعريفها. وقد يعود السبب في 

ة قياس ، أو في صعوبوغير السوي، إذ قد تختلف معايير السلوك االنفعالي إلى نمط آخر
االضطراب االنفعالي وارتباطه بعد من اإلعاقات األخرى كاإلعاقة العقلية، والسمعية 

 (120، صفحة 2228)الروسان،  والبصرية، وصعوبات التعلم.

 ثقافية بيئة نم السوي والغير السوي االنفعالي السلوك معايير تختلفف إجرائياأّما 
 قياس صعوبة في وأ خر،آ نمط لىإ العدواني السلوكأنماط  من نمط من وأ خرى،أ لىإ

 صعوباتو  والبصرية كالعقلية خرى،األ عاقاتاإل من بعدد وارتباطه النفسي االضطراب
 .التعلم
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 وتتمّثل االضطرابات الّنفسية اّلتي نحن بصدد دراستها في:

: وهو إحساس بترقب خوف غير مريح يصحبه زيادة في نشاط الجهاز العصبي القلق
الاّلإرادي والمغذي لكل الجسم، مثل الدورة الدموية وأوعية القلب والقولون والمصران وحتى 

فالقلق هو ترجمة ألعراض جسدية. والبيئة المحيطة تشّجع على  الجلد والرئة والعيون.
 ظهور القلق، فالعوامل الّنفسية االجتماعية تلعب دورا في نشاط المرض.

كما أّن القلق يترك بصماته على الجسد في صورة بعض األمراض ي الجهاز 
، 2221)عبد المنان،  الرئوي أو الصدري، فنحن نرى سرعة التنفس مصدرها القلق.

 (29صفحة 

يعّرف السلوك العدواني في ميدان علم النفس االجتماعي على أّنه  الّسلوك العدواني:
ذلك السلوك اّلذي يستهدف إلحاق األذى باآلخرين، أو تسبب القلق لديهم. أو هو سلوك 

 السلوك االجتماعي يهدف إلىيقصد به المتعّدي إيذاء الشخص اآلخر. كما أنه نوع من 
يذاء الغير أو الذات تعويضا عن الحرمان أو بسبب  تحقيق رغبة صاحبه في السيطرة وا 

 (80، صفحة 2220)الشربيني،  التثبيط.

داون عبارة عن شذوذ خلقي مرّكب وشائع في الكروموزوم  متالزمة: أو عَرض داون
نتيجة اختالل في تقسيم الخلية. ويكون مصاحبا لتخلف عقلي. وقد تم التعرف عليه ألول 

، فالّشخص المصاب John Langdon Downعن طريق الطبيب  2299مرة ووصفه عام 
وم الّزائد متجاورا ، ويكون هذا الكروموز 09كروموزوما بدال من  08داون لديه  عرضب

يصبح ثالثيا بدال من كونه ثنائيا. وهو يعرف بشذوذ  . بحيث12من زوج الكروموزومات 
أو االنقسام  Trisomieالكروموزومات من حيث العدد. ويسّمى ثالثية الكروموزومات 

(11، صفحة 2228)السرطاوي و الصمادي،  الثالثي.



 الّدراسات السابقة والمشابهة  الّتعريف بالبحث

 
8 

 الّدراسات السابقة والمشابهة: -10
 (7107الدين) وعبادة نور علىدراسة بحيح   -10-0

أثر استخدام األلعاب الصغيرة على تنمية بعض القدرات االدراكية الحركية  :عنوان البحث
 .سنة( 8 – 9)ذكور يذ الطور االبتدائي خالل درس التربية البدنية والرياضية لدى تالم

خوة بن نعمة االبتدائية بسدي علي بمستغانم اإلبحث أجري على تالميذ مدرسة 
، قسمت بالتساوي على عينتين تجريبية و ضابطة حيث استخدم المنهج 1421سنة 

التجريبي في الدراسة باستعمال القياسين القبلي و البعدي في االختبارين، إضافة إلى 
لوحدات مج قائم على االدراسة االستطالعية المالحظة الميدانية قبل الدراسة واستخدام برنا

 التعليمية و الطرق اإلحصائية لتحليل النتائج المتحصل عليها.

معالجة و تصميم برنامج تدريبي يساهم في تنمية القدرات االدراكية الحركية  :مشكلة البحث
ة االبتدائية المدرس والحوادث فيله المتاعب  والتي تسببالعشوائية عند الطفل  الحركات

 إضافة إلى إهمال تعلم الجانب الحركي اإلدراكي في حصص التربية البدنية.

وضع برنامج تعليمي قائم على األلعاب الصغيرة ينمي القدرات اإلدراكية  هدف الدراسة:
ية االبتدائاإلدراكية عند طفل المرحلة  وتنمية القدراتسنوات  8-9الحركية لدى الطفل 

 ت(.سنوا 9-8)

 فرضيات البحث:

  لأللعاب الصغيرة دور إيجابي في تنمية القدرات اإلدراكية لدى طفل المدرسة
 سنوات(. 8-9)االبتدائية 

  سنوات. 8-9البرنامج المصمم يساعد في تنمية القدرات اإلدراكية عن الطفل 
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 لعاب الصغيرة تؤثر على تنمية القدرات اإلدراكية لدى طفلهو أن األ :نتائج البحث
امج المقدم يساعد على تنمية القدرات اإلدراكية نسنوات وأن البر  8-9المدرسة من 

 الحركية لدى هذه الفئة العمرية.

 التوصيات:

  االهتمام بتنمية القدرات الحركية عند الطفل في المرحلة االبتدائية، ضرورة دمج
 ي الدراسة.ف األلعاب الصغيرة في المدارس االبتدائية مع استخدام البرامج المقترح

 .ضرورة وضع مؤطرين مختصين في مجال الرياضة بالمدارس االبتدائية 
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   7100دراسة بولعباس محمد صادق كريم  -10-7
لتوازن، اأثر األلعاب الصغيرة في تنمية بعض القدرات التوافقية )التوافق،  عنوان البحث:

 .سنة 21-22 المتوسطعند تالميذ الطور  الدقة(
بحث أجري على تالميذ سنة األولى متوسط بمتوسطة فيزازي ميلود بوهران، تم 
تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بالتساوي، حيث استخدم المنهج العلمي 

ن، إضافة إلى يالتجريبي في الدراسة باستعمال القياسين القبلي والبعدي في االختبار 
الدراسة االستطالعية المالحظة الميدانية قبل الدراسة واستخدام برنامج قائم على الوحدات 

 التعليمية والطرق اإلحصائية لتحليل النتائج المتحصل عليها.
ميذ الطور ى تالالصغيرة أثر في تنمية القدرات التوافقية لد أللعابهل ل :مشكلة البحث
 ؟سنة21-22المتوسط 

دور األلعاب الصغيرة في تنمية القدرات التوافقية عند إظهار مدى أهمية و  البحث: هدف
 سنة.21-22تالميذ المتوسط 

 فرضيات البحث:
 سنة. 21-22األلعاب الصغيرة تنمي التوازن عند تالميذ المتوسط  -
 سنة. 21-22األلعاب الصغيرة تنمي التوافق عند تالميذ المتوسط  -
 سنة. 21-22نمي الدقة عند تالميذ المتوسط األلعاب الصغيرة ت -

 نتائج البحث:
األلعاب الصغيرة تؤثر إيجابا في تنمية بعض القدرات التوافقية )التوافق، التوازن،  -

 سنة. 21-22الدقة( عند تالميذ مرحلة المتوسط 
 اقتراحات وتوصيات:

 .إجراء دراسا وبحوث علمية أخرى لدراسة القدرات التوافقية األخرى 
  ع برامج مكيفة قائمة على األلعاب الصغيرة في المؤسسات التربوية وخاصة ضو

 بكل فئة عمرية.
  توفير الوسائل والعتاد الرياضية الخاصة باأللعاب الصغيرة في المؤسسات

التربوية.
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 التعليق على الدراسات السابقة -10-0

المشابهة لهذه الدراسة إلى دراسة أثر لقد تناولت بعض الدراسات السابقة و 
األلعاب الصغيرة على تنمية بعض الصفات البدنية على تحسين بعض المهارات الحركية 
الخاصة لبعض األنشطة الرياضية، داخل المراكز التربوية و خارجها و تناولت بعض 

لمنهج االدراسات اقتراح برامج تدريبية لتنمية بعض القدرات الحركية، و قد استعمل 
التجريبي لمعالجة هذه الدراسة باستخدام القياسين القبلي و البعدي على مجموعتين واحدة 
تجريبية و األخرى ضابطة، و قبل ذلك القيام بالدراسة االستطالعية للتأكد من صدق و 
ثبات االختبارات، و قد اختيرت العينات عشوائية من المجتمع األصلي و قسمت إلى 

ة و أخرى ضابطة إضافة إلى مجموعة الدراسة االستطالعية وضبط مجموعتين تجريبي
كل المتغيرات قصد تجانس العينتين، و قد استعملت الوسائل و األدوات الالزمة للدراسة 
كاالستمارات و المقابالت و المالحظات و االختبارات البدنية و الوسائل اإلحصائية، 

دنية صغيرة اإليجابي في تنمية الصفات البوقد توصلت اغلب الدراسات إلى دو األلعاب ال
و تحسين القدرات الحركية لبعض األنشطة الرياضية إضافة إلى أهميتها من الجانب 
التربوي واالجتماعي وأن البرامج المقترحة لها دور في تطوير بعض القدرات الحركية 

 الخاصة ببعض األنشطة.

 

 



 الّدراسات السابقة والمشابهة  الّتعريف بالبحث

 
12 

 قد الدراساتن -10-0

لقد قامت الدراسات السابقة بتصميم  برامج تدريبية و تعليمية  بتنمية القدرات 
الحركية الخاصة ببعض األنشطة الرياضية، وجعلت لكل نشاط رياضي قدرات حركية 

حسن الشمولية وعالجت بعض الدراسات ت خاصة بهم مما يجل العملية التعليمية تفتقد إلى
و تنمية المهارات الخاصة ببعض األنشطة الرياضية و هذا ما يجعل العملية التعليمية 

سنة( أكثر بطأ في تعليم 29-21في المراكز التربوية و خاصة في هذه المرحلة العمرية )
دهم واعتما باقي المهارات الرياضية و نقص الدراسات السابقة الخاصة بأمراض داون

على المنهج الوصفي الذي يفتقر إلى اختبارات ميدانية، فقد قامت دراستنا بتصميم برنامج 
تعليمي قائم على األلعاب الصغيرة في تنمية بعض القدرات الحركية والتي تعمل كرابط 
أساسي بين البرامج التعليمية في حصص التربية البدنية، وتعلم أغلب المهارات من خالل 

اب الصغيرة التي ترفع من دافعية اإلنجاز لدى المصابين بأمراض داون في حصة األلع
التربية البدنية مما يؤدي إلى تسريع عملية تعلم.
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 مهيد ت

إّن مما يمّيز العمر اّلذي نعيشه ظاهرة وقت الفراغ في حياة األفراد والمجتمعات 
، ورصد متغيراتها ومدى تأثيرها على مستوى بشكل يستدعي الوقوف عندها ودراستها

 على حد سواء.األفراد والمجتمعات 

ولقد صاح هذه الظاهرة تزايد وتطور الوسائل الترويحية، واستحداث وسائل جديدة 
لشغل وقت الفراغ فأصبح لدى المجتمعات سيل منهمر من الوسائل الترويحية، انطلق 

 معها اإلنسان بحثا عن الراحة والمتعة، وتخفيف العناء اّلذي يعييه في هذه الحياة.

ن كان لوقت الفرا غ أهمية بالغة حيث هو وقت لالستجمام والترويح، فيه يستعيد وا 
الشخص عن طريق الترويح نشاَطه، فتزداد حيويته وينمو إنتاجه في كل المجاالت، ومن 
ذا كان لوقت  خالله يمكن االرتقاء بالفرد وتنمية شخصيته بصورة متوازية ومتكاملة. وا 

ل. إلى اغتنامه واستغالله االستغالل األمث الفراغ هذه األهمية، فقد اهتم اإلسالم به ودعا
وفي هذا يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل 
 هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك".

هّم أولذلك ارتأينا أن نسلط الضوء على مفهوم الترويح وأقسامه، والتعرف على 
لى مدي أهميته من ممارسته  .أهداف، وا 
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 مفهوم الّترويح -0

إن كلمة الترويح بلفظها العربي لم تستخدم إال قليال في الكتابات االجتماعية 
العربية، بل استخدمت في مكانها ألفاظ أخرى، مثل: الفراغ، الّلهو، الّلعب. وهي في اللغة 

 ,R.M de Casablanca) السرور والفرح.العربية مشتقة من الفعل "راح" ومعناها 
1968, p. 42) 

بنفس المعنى، وحقيقة يمارس  الّترويحو الفراغوعادة ما يستخدم هذا المفهوم 
النشاط الترويحي في وقت الفراغ، ولكن ليست كل أنشطة وقت الفراغ أنشطة ترويحية. 
فإذا لم يّتسم النشاط اّلذي يمارسه الفرد في وقت فراغه بأنه نشاط هادف وبّناء وينّمي 

 يمكننا فالإمكاناته الجسمية أو اّلّذهنية أو العاطفية. ويهدف إلى المساعدة الشخصية، 
 (212، صفحة 1444)عبد السالم،   أن نعتبره نشاطا ترويحيا.

ونتناول بالّدراسة اآلراء حول مفهوم الترويح حّتى نتمّكن من فهمه وفقا لالتجاهات 
 المعاصرة في المجال التربوي واالجتماعي.

  يرىGordon  أّن الّترويحRécreation ي النشاط واألعمال اّلتي يقوم يعن
 & Gordon) بها الفرد أو الجماعة خالل وقت الفراغ )الوقت الحر(.

Klopon, 1976) 
  ويرىAugé  أّنه تسليات وانشغاالت نتعاطاها بمحض إرادتنا أثناء وقت ال

 (Foulquié, 1978, p. 203) يحوزه العمل العادي.
  الّترويح هو ظرف انفعالي ينتاب اإلنسان وينتج من اإلحساس بالوجود الطيب

في الحياة، ومن الّرضا، وهو يّتصل بمشاعر كاإلجادة، اإلنجاز، االنتعاش، 
القبول، الّنجاح، القيمة الذاتية والّسرور. وهو يدعم الصورة اإليجابية للذات. 

ب للخبرة الجمالية، وتحقيق األغراض الشخصية والتغذية كما أّن يستجي
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ويش )در  الراجعة من اآلخرين. وهو أنشطة مستقلة للفراغ، مقبولة اجتماعيا.
 (211، صفحة 2224و الخولي، 

  فالّنشاط الّترويحي هدفه األول واألخير هو السعادة الشخصية اّلتي يشعر بها
 الفرد من خالل ممارسة النشاط الترويحي.

 أنواع الّترويح -7
لقد تعددت األنشطة الترويحية وتنوعت أشكالها. فمنها الفكرية، ومنها البدنية 
والعاطفية أو الفردية، والجماعية، أو المقيدة والعابرة. ذلك ألّن النشاط اإلنساني المبدع 

 يتحدد باستمرار.

 :، ومنهاإلى أهّم تقسيمات الّترويحعلى أية حال، فإّننا سنتعرض 

ويدل على النشاطات الترويحية  «Loisir passif actif»نشاط ترويحي فّعال  .0.7
 المبدعة كالّرياضة والغناء والّرسم ... إلخ.

امل، يقف صاحبه هو نشاط غير عو  «Loisir passif»نشاط ترويحي غير فّعال  .7.7
 (Touraine, 1969, p. 25)  موقف المتفرج أو المستمع.

كما قّسمه آخرون إلى تراويح فردية وتراويح جماعية. فالتراويح الجماعية غالبا ما 
تقوم بها جماعة من األفراد مجتمعين، واّلذين يرغبون في قضاء جانب من حياتهم في 
-عالقات اجتماعية عديدة وتكون صداقات مع آخرين. في حين تعّبر التراويح الفردية 

نجاز  عن رغبة -وهي األكثر انتشارا الفرد في العزلة عن الظروف العامة للمجتمع، وا 
 (Limbos, 1981, p. 53) إبداعات شخصية معّبرة عن الذات اإلنسانية.

 فإّنه يقّسم األنشطة الّترويحية إلى ما يلي: Robertsأّما  -
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مارسها فيها الفرد وي وهي تتمثل في األنشطة اّلتي يشترك األنشطة اإليجابية: .0.7
بصورة إيجابية، مثل ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة، أو الرسم، أو العزف 

 على اآلالت الموسيقية.

ويقصد بها استقبال الفرد الخارجُي عن طريق الحواس،  األنشطة االستقبالية: .0.7
ية ضأو مشاهدة المباريات الريا نكما هو الحال في القراءة أو مشاهدة التلفزيو 

 في المالعب.

ويقصد بها أّن الفرد يقوم بنشاط ال يتميز ببذل جهد، مثل  األنشطة الّسلبية: .0.7
 النوم 

 أو االسترخاء.

 أقسام األنشطة الترويحية -0

هناك طرق عديدة لتقسيم األنشطة الترويحية خالف ما توفره من سعادة واسترخاء. 
 وطبيعة االشتراك فيها.فاألنشطة عادة ما تقّسم تبعا ألنواعها وأهدافها، 

 ومنها:

يشمل الترويح الثقافي أوجها متعددة من النشاط اّلذي يلعب دورا الّترويح الثّقافي:  .0.0
أساسيا في تنمية الشخصية اإلنسانية وتفتحها، والضروري لمعرفة الفرد لوسطه. 

 ويساهم في إدماج اإلنسان في بيئته االجتماعية، ونذكر من ذلك:

ءة القصص والروايات والصحف والمجالت، وغير ذلك من مثل قراالقراءة:   -أ
 الوسائل المطبوعة.

تعتبر الكتابة وسيلة هامة من وسائل التثقيف والتعبير. ويمكن الكتابة:  -ب
 تشجيعها بالوسائل التالية:



 الفصل األول: مفهوم النشاط الترويحي وأهدافه  الجانب النظري

 
19 

  إصدار نشرة أو صحيفة مطبوعة للمؤسسة الترويحية، وتشجيع إصدار صحف
 الحائط.

 لكتابة في موضوعات يميلون إليهم ولهم القدرة محاولة توجيه األعضاء نحو ا
 على أدائها، ومراسلة األصدقاء داخل الوطن وخارجه.

، الصفحات 2281)خطاب ع.،  المحاضرات والندوات والمناظرات وحلقات البحث. -ج
09-09) 

ة يمثل الراديو والتلفزيون أحد أهم الوسائل الثقافية المستخدمالراديو والتلفزيون:  -د
إلى أّنها تستهلك الجزء األكبر من  كازانوففي عصرنا الحاضر. كما يشير 

 حياة اإلنسان الترويحية، أي أنها تشغل وقتا أطول من أوقات فراغنا.
(Cazaneuve, 1980, p. 95) 

تعتمد على مجهود عقلي، وألعاب خاصة بالرياضيات، وأنشطة ألعاب خفيفة  -ه
تتمثل في تأليف قصص قصيرة، أو تمثيليات أو شعر، أو تعل اللغات 
األجنبية في وقت الفراغ. أو المناقشات المفتوحة في المؤسسات الترويحية 

ي ال توقصور الثقافة. واأللعاب الذهنية كالشطرنج، وغيرها من األلعاب الّ 
 (108، صفحة 1444)عبد السالم،  يمكن حصرها، في وقت الفراغ.

يطلق البعض على األنشطة الترويحية الفنية مصطلح الهوايات الّترويح الفني:   .7.0
وهي أنشطة ترويحية تمنح الفرد اإلحساس بالجمال واإلبداع واالبتكار  الفنية.

وتعمل على إكسابه القدرات والمهارات، وتنّمي المعلومات. وهناك والتذوق. 
أنواع متعددة من الهوايات الفنية. ويهتم الفرد غالبا بأكثر من هواية، واّلتي من 
شروطها أاّل تكون باهظة التكاليف، وال تؤدي إلى اندماج الفرد لدرجة تستغرق 

نتاجه.  معها وقت عمله وا 
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ض بأنها الميول والرغبات المفضلة اّلتي يمارسها الفرد بغر الهوايات ن كوريويعّرفه 
االستمتاع المصاحب لممارستها دون اعتبار للكسب المادي. كما يقّسم أنواع الهويات 

 إلى المستويات التالية:

: مثل جمع التحف، الطوابع، قطع الصيني، العمالت المختلفة، هوايات الجمع -أ
 القطع الفضية، اللوحات الفنية، األثرياتالميداليات، أصداف البحر، الكروت، 

 القديمة، األزرار ... إلخ.
مثل التصوير، علم النبات، الفلسفة، التاريخ، فن الديكور،  :هوايات التعلم -ب

 التدبير المنزلي، علم الطيور ... إلخ.
مثل فن الخزف، النحت، الرسم، الزخرفة، الفخار، األشغال  :هوايات االبتكار -ت

 كة، نسيج السجاد، فن الصلصال ... إلخ.اليدوية والحيا
كل النشاطات التي تتضمن المعامالت يضم هذا الصنف : الترويح االجتماعي .0.0

والعالقات االجتماعية. بعبارة أخرى، النشاطات المشتركة بين مجموعة من 
األفراد بهدف الراحة أو التسلية أو تحسين المعامالت االجتماعية، كالمشاركة 

ثقافية، الجلوس مع أفراد األسرة، زيارة األقارب واألصدقاء، الجلوس في جمعيات 
 في المقهى أو النوادي ...إلخ.

كما يساهم الترويح االجتماعي في إيجاد فرص التفاعل بين األفراد والجماعات 
وتوثيق العالقات والروابط بينهم في جو يتميز بالمرح والسرور، والبعد عن التشكيالت 

 والرسميات.

 نشطة الترويحية االجتماعية متعددة ومتنوعة ويقسمها كما يلي:األ
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: مثل أعياد الميالد، حفالت التخرج، حفالت األزياء، الحفالت والرقصات -أ
 األعياد، حفالت التدشين، األلعاب االجتماعية.

 األلعاب البهلوانية، سهرات المرح، سهرات الغناء والموسيقى. :الحفالت الترفيهية -ب
 الوالئم، العزائم، المآدب وحفالت الشاي. :حفالت األكل -ج
كالرقص الجماعي، والبحث عن الكنز، والمحادثة، وحفالت حول  :متنوعات -د

التلفزيون والراديو وساعات الشاي والقهوة، والنشاط الرياضي المختلط ورحالت 
الخالء واالحتفاالت الخاصة والطهي في الخالء والرقص االجتماعي وألعاب 

 (109، صفحة 1444)عبد السالم،  الورق.
ة في الخالء وبين أحضان الطبيعيقصد به قضاء وقت الفراغ الترويح الخلوي:  .0.9

ويعتبر من األركان الهامة في الترويح، حيث يسهم في إشباع ميل الفرد للمغامرة 
كساب الفرد االعت والتغير والبحث عن المعرفة والتمتع بجمال الطبيعة ماد على وا 

 النفس والعمل مع الجماعة.

 ويمكن تقسيم األنشطة الخلوية إلى:

: ويقصد بها الذهاب إلى مكان خلوي كالحدائق والمتنزهات النزهات والرحالت -أ
العامة لالستمتاع بالطبيعة أو ممارسة بعض األنشطة الترويحية األخرى. 

موعة، أو مع عائلة أو مع هيئات ويمكن أن يمارسها الفرد وحده أو في مج
سياحية تنّظم رحالت قصيرة أو طويلة. ووصيلة المواصالت في هذه الرحالت 
الخلوية إما الدراجات أو األوتوبيسات أو السيارات الخاصة أو الخيل أو الطائرة 
 أو المركب. وهذا يتوقف على طبيعة الرحلة والغرض منها والميزانية المتوفرة.

 (191، صفحة 1444)عبد السالم، 
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ويقصد بالتجوال خروج األراد أو الجماعات في رحالت قصيرة  :التجوال والترحال -ب
لمناطق معينة مثل المناطق األثرية أو الريفية أو الغابات أو يكون واحد في 

 الغالب ويتطّلب القدرة على المشي لساعات طويلة.
يعتبر الصيد من النشاطات الخلوية مثل صيد األسماك والطيور.  :الّصيد -ج

به من مسطحات مجال من المجاالت الترويحية الهامة في بلدنا لما تتميز 
مائية كثيرة. باإلضافة إلى األهمية الترويحية للصد، فإنه مورد لألطعمة التي 

 تتميز بقيمتها الغذائية العالية.
مثل معسكرات الكشافة ومعسكرات الهيئات والمؤسسات والشركات  :المعسكرات -د

 والمصانع.
يعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية في برنامج  الترويح الرياضي: .0.0

الترويح لما يتميز به من أهمية كبرى في المتعة الشاملة للفرد. باإلضافة إلى 
ماعية، لبدنية والعقلية واالجتأهميته في التنمية الشاملة الشخصية من النواحي ا

وهو الطريق السليم نحو تحقيق الصحة العامة وتحسين كفاءة عمل أجهزة الجسم 
 المختلفة كالجهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصبي.

ومن أهم مظاهر برامج الترويح الرياضي واّلتي تناسب الفرد في جميع المراحل 
 العمرية:

 تعتبر أهمالرياضة المائية:  -أ
التنس األرضي، تنس الطاولة، السكواتش، تمرينات  مثل رياضات فردية: -ب

بدية، الجري، الريشة الطائرة، البولنغ، ركوب الدراجات، الجولف، ركوب 
 الخيل، المشي.

 كرة الطائرة، كرة القدم، كرة اليد.كال ألعاب جماعية: -ج
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ى لتزلج على الجليد، االنزالق، حركات الباليه عالمثل  رياضات شتوية: -د
 الجليد.

 (99، صفحة 1440)الرقاد، الضمور، و آخرون،  أخرىرياضات  -ه
عاب الترويحية الصغيرة كالجري وألعاب الكرات الصيرة، إلى األلباإلضافة  -و

وألعاب الرشاقة، وما إلى غير ذلك من األلعاب التي تتميز بطابع السرور 
 مرونة قواعدها وقلة أدواتها وسهولة ممارستها.والمرح والتنافس مع 

يعرف الترويح العالجي بأنه خدمة خاصة داخل الجال الواسع  الترويح العالجي: .0.0
للخدمات الترويحية التي تستخدم للتدخل اإليجابي في بعض نواحي السلوك 

لعالجي الى ذلك يمكننا القول بأن الترويح عالبدني أو االنفعالي أو االجتماعي، و 
يساعد المريض على االستفادة من الفترة الطولة التي يقضيها في المستشفى. 
ألّن األنشطة الترويحية التي يشارك فيها تاهم في إزالة القلق والتوتر، كما تنمي 
عالقات الصداقة الشخصية واالجتماعية، وتزيد من قدرته على المشاركة في 

 (902، صفحة 2228)إبراهيم و فرحات،  المجتمع.

يساعد الترويح العالجي مرضى األمراض النفسية على التخلص من  كما
نتاجية وتوافقا مع المجتمع.  االضطرابات النفسية، ويجعلهم أكثر سعادة ورضا وا 

 تقبل اآلخرين لهم.بويساعدهم على تأكيد ذاتهم وزيادة الثقة بأنفسهم و 

الترويح التجاري هو مجموعة األنشطة الترويحية التي يتمتع  التجاري:الترويح  .2.0
بها الفرد نظير مقابل مادي. ويرى البعض أن الترويح التجاري يدخل في نطاقه 
السينما والمسرح واإلذاعة والتلفزيون والحف والجرائد، وغيرها من المؤسسات 

ي صحاب رأس المال فالترويحية التجارية األخرى. وهو يعتبر تجارة رابحة أل
المجتمعات االشتراكية. كما تعتبر العديد من المؤسسات الترويحية التجارية 
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سابقة الذكر مؤسسات لخدمة ورعاية جميع أفراد الشعب للمساعدة في تنميتهم 
تنمية شاملة. وهي ملك للدولة وتستغلها لصالح الشعب وليس لصاحب رأس 

 (99~90، صفحة 2281)خطاب ع.،  المال.
يفترض العديد من المفكرين وعلماء النفس أن اللعب والترويح  الترويح واالسترخاء: .2.0

واألنشطة البدنية على وجه العموم تعد وسيلة من الوسائل الطبيعية لالستجمام 
واالسترخاء العقلي والبدني، على اعتبار أن هذه األنشطة لها القدرة  النفسي

اإليجابية على التخلص من التوتر والشد العصبي واإلرهاق النفسي والقلق 
 واإلجهاد العقلي.

األفراد يفّضلون االسترخاء عن طريق األنشطة البدنية كالهرولة أو لعب بعض  -
يحقق البعض اآلخر االسترخاء عن الجولف أو البادمونتن أو التنس. بينما 

طريق االستغراق في عمل عقلي، كقراءة كتاب يستحّث الفكر، أو لعب 
 الشطرنج أو حّل لعبة الكلمات المتقاطعة.

وهناك أنشطة أخرى لالسترخاء والترويح عن النفس كاالستمتاع بأحالم اليقظة  -
 في باالستلقاء على شاطئ البحر، أو بمشاهدة سلبية لموقف كوميدي

 التلفزيون.
ولعل االسترخاء من أهم الفوائد النفسية الناتجة عن ممارسة الترويح. فالترويح  -

بألوانه قادر على استبدال مشاعر اإلرهاق والتعب والجزع والتوتر بمشاعر 
البهجة والمتعة والسعادة والراحة فهو قادر على تحويل العقل المتعب إلى 

بلة المنهارة المحطمة إلى نفسية منعشة مق عقلية متفتحة وعلى تحويل النفسية
 على الحياة.
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والحاجة إلى االسترخاء إحدى الحاجات المهمة لألفراد بعد عناء يوم عمل  -
مرهق أو في أعقاب خبرة انفعالية مزعجة، أو بعد أداء واجب ثقيل أو ممل 

 (221-222لصفحات ، ا2224)درويش و الخولي،  لمدة طويلة.

 همية الترويح أ -0

بأن  2218لألمم المتحدة في اجتماعها السنوي عام  قررت الجمعية العمومية
حقوق اإلنسان تشمل حقه في الترويح اّلذي يتضمن الرياضة إلى جانب األنشطة 
الترويحية األخرى. ومع مرور الوقت بدأت التجمعات المختلفة ي عدة قارات مختلفة 

م صصاتهتعمل على أن يشمل هذا الحق الخواص. وقد أجمع العلماء على اختالف تخ
في علوم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الرياضية والترويحية هامة عموما، 
وللخواص بالذات. وذلك ألهمية هذه األنشطة بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا، كما هو موضح 

 في األجزاء التالية:

لحركة، اللجسم البشري يحّت ضرورة  إن البناء البيولوجي: البيولوجية األهمية .0.0
حيث أجمع علماء البيولوجيا المتخصصون في دراسة الجسم البشري على 
أهميتها في االحتفاظ بسالمة األداء اليومي من الشخص العادي. هذا المبدأ 
ينطبق أيضا على الشخص. وبالرغم من اختالف المشكالت اّلتي قد يعاني منها 

 القاعدة األولى في الخواص ألسباب عضوية ونفسية واجتماعية وعقلية. فإن
 .األهمية البيولوجية للرياضة والترويح للخواص هي ضرورة التّأكيد على الحركة

ويشجع علماء فسيولوجية الحركة البالغين وكبار السن على إعطاء الرياضة 
والترويح مكانهما في حياتهم اليومية كضمان لإلبقاء على مستوى عال من اللياقة 

وتؤثر األنشطة الترويحية والخاصة المنظمة على  البدنية والصحة الشخصية.
التركيب الجسمي إذ تحافظ على اللياقة البدنية والصحة الشخصية، حيث تدخل 
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اهيم و )إبر  في تحسين الدورة الدموية وتركيب العظام واالبتعاد عن االكتئاب.
 (92، صفحة 2228فرحات، 

هناك فكرة عامة عن مدارس علم النفس المختلفة وعالقتها  النفسية:األهمية  .7.0
 وأهميتها بالرياضة والترويح:

سبة بالن ة هذه النظريةيتقع أهم: مدرسة التحليل النفسي والخواص )سيجمون فرويد( .2
لرياضة والترويح في أنهما تؤكد مبدأين هامين: األول، هو السماح لصغار السن 

صوصا خالل اللعب. والثاني هو أهمية االتصاالت في تطوير بالتعبير عن أنفسهم خ
السلوك. فاألنشطة الترويحية تعطي فرصا هائلة لالتصاالت بين المشترك والرائد، 

 والمشترك والوالد، والمشترك والمشترك اآلخر.
الرياضة والترويح يمّثالن مجاال هاما يمكن  المدرسة السلوكية والخواص )جون واطسون(: .1

مه في تعزيز السلوك المرغوب من الشخص فهي وسيلة فعالة ومؤّثرة للسلوك استخدا
 المرغوب فيه.

تساهم األنشطة الترويحية مساهمة فعالة في اللمس والشم  مدرسة الجشتالت والخواص: .9
ذا وافقنا  والتذوق والنظر والسمع )الحواس الخمس اّلتي بنيت عليها هذه المدرسة(. وا 

ترويحية مثل هواية الطبخ مثال، فهناك احتمال لتقوية حاستي على أّن هناك أنشطة 
 التذوق والشم.

على أساس إشباع الحاجات النفسية  ماسلوتقوم نظرية  مدرسة الذات )إبراهام ماسلو(: .0
ثباتها.  شباع الحاجة إلى االنتماء، وتحقيق الذات وا  كالحاجة إلى األمن والسالمة، وا 
والمقصود بإثبات الذات أن يصل الّشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي 
والشعور باألمن واالنتماء. ومما ال شك فيه أن األنشطة الترويحية تمّثل مجاال هاما 

 (99، صفحة 2228)إبراهيم و فرحات،  يمكن للشخص تحقيق ذاته من خالله.



 الفصل األول: مفهوم النشاط الترويحي وأهدافه  الجانب النظري

 
27 

 وبصفة عامة، فإّن أهمية الترويح النفسية يمكن تعدادها فيما يلي:

يوّفر النشاط الترويحي الفرص لتجربة خبرات جديدة، والشعور باالطمئنان  -أ
 واألهمية الذاتية.

اط الترويحي الفرص إلشباع رغبة حب االستطالع وتأكيد الذات يوّفر النش -ب
 والتعبير عن النفس.

يوّفر الّنشاط الترويحي الفرص لتنمية الثقة بالنفس ويقضي على الخجل ويبعث  -ج
 على السعادة في الوصول وتحقيق النجاح.

يعمل النشاط الترويحي على تنمية فات األمانة واإلرخاء والتحكم في المشاعر  -د
 لريادة والتبعية، والتلقائية والشجاعة، واألصالة الطبيعية.وا

يوّفر النشاط الترويحي أعظم الفرص للتخلص من الميول العدوانية في ظروف  -ه
 اجتماعية مقبولة.

 يعمل النشاط الترويحي على رفع مستوى الصحة العقلية. -و
 يعمل النشاط الترويحي على تنمية النضج العاطفي لدى الممارس من خالل -ز

 مواقف عديدة ومتنوعة تنشأ أثناء ممارسة األنشطة الترويحية.
 يهّيئ النشاط الترويحي الفرص لعدم التمادي في أحالم اليقظة. -ح
 يوّفر النشاط الترويحي التوازن بين االستقاللية والتبعية للممارس. -ط
 يوّفر النشاط الترويحي الفرص لتنمية الصفات االجتماعية والتعاون والمنافسة. -ي

 (222، صفحة 1444)عبد السالم، 
الترويح يمكن أن يشجع على تنمية العالقة إن مجال  األهمية االجتماعية: .0.0

االجتماعية من األفراد ويخفف من العزلة واالنغالق أو االنطواء على الذات، 
ويستطيع أن يحّقق انسجاما وتوافقا بين األفراد فالجلوس جماعة في مقهى أو 
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 اآلراء واألحاديث من شأنه أن يقّوي العالقات في ناٍد أو مع أفراد األسرة وتبادل
الجّيدة بين األفراد ويجعلها أكثر أخوة وتماسكا. ويبدو هذا جليا في البلدان 
األروبية االشتراكية، حيث دعت الحاجة الماسة إلى الدعم االجتماعي خالل 
أنشطة أوقات الفراغ إلحداث المساواة المرجوة والمرتبطة بظروف العمل 

 الصناعي.

 لألنشطة الترويحية فيما يلي:ويمكن تلخيص بعض األهداف االجتماعية 

يعلم النشاط الترويحي على تنمية الفرد من الناحية االجتماعية، وهناك اتجاهات  -أ
 كالتعاون والصدق والعدل يمكن تنميتها من خالل ممارسة أنشطة ترويحية.

 والروح الرياضية قد تكون ناتجا جانبيا لممارسة األنشطة الترويحية. إن الكيان  -ب

عديدة لتبادل اآلراء واكتشاف رغبات جديدة، وتكوين صداقات جديدة تتوفر فرص  -ج
 من خالل ممارسة أنشطة ترويحية.

تهّيئ األنشطة الترويحية الفرص للممارس ألن يشعر باالطمئنان والثقة والتوجيه  -د
 الّذاتي.

لسالم، )عبد ا تهيئ األنشطة الترويحية الفرص للتدريب على إصدار القرارات. -ه
 (214، صفحة 1444

من أن الّرياضة والترويح يشمالن أنشطة تلقائية فقد  بالّرغم األهمية التربوية: .0.0
أجمع العلماء على أّن هناك فوائد تربوية تعود على المشترك ومن بين هذه 

 الفوائد:

جديدة: بالرغم من أن التّأكيد في النشاط الترويحي بالذات  تعلم مهارات وسلوكات -أ
ليس على التعلم ولكن على االستمتاع بالنشاط، فإن هناك مهارات جديدة تكتسب، 
ويمكن استخدامها مستقبال. ومن الواضح أن المهارات الجديدة تنعكس في سلوك 
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اء العادي سو -جديد. على سبيل المثال، القراءة كنشاط ترويحي ُتكسب الّشخص 
مهارات جديدة لغوية ونحوية يمكن استخدامها في المحادثة والمكاتبة  -أو الخاص
 مستقبال.

تقوية الّذاكرة: هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطه الرياضي والترويحي  -ب
يكون لها أثر فعال على الذاكرة على سبيل المثال إذا اشترك الشخص في أدوار 

فظ الدور يساعد كثيرا على تقوية الّذاكرة. حيث أّن الكثير من تمثيلية، فإّن ح
المعلومات اّلتي ترّدد أثناء اإللقاء تجد مكانا في "مخازن" المخ، ويتم استرجاع 
المعلومات من "مخزنها" في المخ عند الحاجة إليها فيما بعد االنتهاء من الدور 

 التمثيلي وأثناء دار الحياة العادية.

و سواء العادي أ–المعلومات: هناك معلومات حقيقة يحتاج الشخص تعلم حقائق  -ج
إلى التمكن منها. على سبيل المثال المسافة بين نقطتين أثناء رحلة  -الخاص

ذا اشتمل البرنامج الترويحي رحلة بالطريق الصحراوي من القاهرة إلى  ما. وا 
ذه الرحلة. ستغرقه هاإلسكندرية، فإّن المعلومة اّلتي تتعلم هنا هي الوقت اّلذي ت

 تخّزن هذه المعلومة في المخ لتسترجع عند الحاجة كما ذكرنا سابقا.

اكتساب القيم: إن اكتساب معلومات وخبرات عن طريق الرياضة والترويح يساعد  -د
الشخص على اكتساب قيم جديدة إيجابية. فعلى سبيل المثال تساعد رحلة نيلية 

وفي هذا االكتساب نرى اكتسابا لقيم هذا على اكتساب معلومات عن هذا النهر. 
النهر في الحياة اليومية في مصر، القيمة االقتصادية عند رؤية الناقالت التجارية، 
القيمة االجتماعية عند رؤية مجتمع الناس حوله، القيمة السياسية في توحيد مصر 

 (91-92، الصفحات 2218)القزويني،  في مجتمع واحد، وهكذا.
تتوقف األهمية الرياضية والترويح عموما على النظام  األهمية االقتصادية: .0.0

المتبع في المجتمع. تنظر المجتمعات اّلتي احتضنت االشتراطية االقتصادي 



 الفصل األول: مفهوم النشاط الترويحي وأهدافه  الجانب النظري

 
30 

إلى الرياضة والترويح على أنهما جزء من الخدمات اّلتي يجب أن تقّدمها إلى 
حسب توسيع القاعدة األساسية للرياضة والترويح اّلتي تدعو أفرادها. وهذا على 

مكانيات وريادة لهذه األنشطة على المستوى التحتي أوال.  إلى توفير تمويل وا 
يمكن بناء هيكل رياضي قوي ينتج العبين دوليين. وينطبق  وعلى هذا األساس

هذا على كّل من الشخص السوي والشخص الخاص. أما المجتمعات اّلتي 
حتضنت الرأسمالية، وكثيرا ما تواجه عقبات مالية في سبيل توفير التمويل ا

واإلمكانيات من الريادة الالزمة لألنشطة الرياضية والترويحية على جميع 
المستويات، وتعتمد هذه المجتمعات على ما يسّمى بالّتمويل الّذاتي خصوصا 

 بالنسبة للرياضة والترويح للخواص.

بدأ الفصل باقتباٍس من قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة  ية:األهمية السياس .0.0
بأّن الرياضة والترويح حّق لجميع المواطنين. وبالطبع يشمل  2218في عام 

هذا الحق األشخاص األسوياء والخواص لذلك تقع األهمية السياسة للرياضة 
 والترويح للخواص على ثالثة محاور كما يلي:

محليا: هذه هي الخطوة األولى واألساسية والغرض منها الّرياضة والترويح  -أ
توفير التمويل واإلمكانيات والريادة على النطاق المحلي لألشخاص لالشتراك 

 في أنشطة رياضية وترويحية تتفق مع ميولهم وقدراتهم. 

الّرياضة والترويح قوميا: تحتاج الرياضة والترويح إلى اهتمام اإلدارة الحكومية  -ب
في نقطتين: األولى هي أهمية التشريع في توفير هذه األنشطة في المركزية 

الجال المحلي. والثانية هي أهمية التمويل، والطرق اّلتي تستخدم لتوفير المال 
وتوزيعه توزيعا عادال ما بين المجاالت المحلية التي تقوم بتوفير األنشطة 

 الرياضية والترويحية فعال.
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من شّك أن كّل مجتمع يود أن يتباهى بما وصل الرياضة والترويح دوليا: ما  -ج
إليه. وعند مناقشة الّرياضة والّترويح على المجال الدولي، ولكي تكون هذه 
األنشطة مظهرا للتقدم، ال بّد أن يكون لدعاة االهتمام بالتكتالت التحتية 
األساسية دور هام. حيث بدون قاعدة متسعة ومعّدة إعدادا كامال فإن األرقام 

 (10، صفحة 2228)إبراهيم و فرحات،  ياسية الدولية عمرها قصير.الق
 يمكننا القول بأّن أهداف الترويح العالجي تنحصر فيما يلي: األهمية العالجية: .2.0

يساعد على تسهيل وسرعة شفاء المريض جسمانيا ونفسيا واجتماعيا، ويقّلل فترة  -أ
 بالمستشفى.بقائه 

 تسهيل تكّيف المريض مع حياة المستشفى وجعله أكثر تقّبال للعالج. -ب

يساعد على تقليل عواقب العزلة بمساعدة المريض على االندماج بعد خروجه من  -ج
 المستشفى.

مساعدته على تعويض عدم المقدرة والعجز، وتحّديهما بتشجيعه على إطالق  -د
مكانياته الكامنة.  أقصى قدراته وا 

 الحالة النفسية ورفع الروح المعنوية والمحافظة عليها في أحسن حال. تحسين -ه

الحد من االتجاهات العدوانية وتغييرها إلى اتجاهات وميول جديدة طبيعية متالئمة  -و
 تساعده على التكيف مع المجتمع.

تشجيع المعاقين على التعبير عن أنفسهم من خالل البرامج المعدة لذلك،  -ز
مكانياتهم وتنميتها لتعطيهم قدرا من االستمتاع  ومساعدتهم على إظهار هواياتهم وا 

 والشعور بالرضا.

محاولة التغلب على اإلعاقة اّلتي تمنعه من مزاولة حياته الطبيعية وتوسيع  -ح
اهتماماته الشخصية حتى يكون أكثر رضا، ويعيش بالقوة الباقية، ويكتسب 

 مهارات جديدة وخبرات ذات فائدة.
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هداف والفوائد البيولوجية والنفسية واالجتماعية ...، تعمل إّنه من خالل األ
األنشطة الترويحية على أن يقود الفرد المارس لألنشطة الترويحية حياة تتسم بالفعالية 

 والبهجة والرقي.

 نظريات الترويح -0

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الترويح بسبب تعدد العوامل المؤثرة 
الحياة االجتماعية المعّقدة. إاّل أنه يمكن تحديد أهم مفاهيمه حسب عليه والمتأثرة به في 

  Jean Piaget  و  Seg Mnd Freuidما جاء في التعاريف السابقة. خاصة تلك اّلتي قّدمها 

 الّتعاريف نابعة من نظريات مختلفة، نذكر منها: هذه. Karol Gros  و

تقول هذه النظرية إّن األجسام  نظرية الطاقة الفائضة )نظرية سيسر وشيلر(: .0.0
النشيطة الصحيحة، وخاصة لألطفال، تختزن أثناء أدائها لوظائفها المختلفة 

 بعض الطاقة العضلية والعصبية اّلتي تتطّلب التنفيس اّلذي ينجم عنه اللعب.

هذه النظرية إلى أّن الكائنات البشرية قد وصلت إلى قدرات عديدة، ولكّنها  وتشير
ال تستخدم كّلها في وقت واحد. وكنتيجة لهذه الظاهرة توجد قوة فائضة ووقت فائض ال 
يستخدمان في تزويد احتياجات معينة. ومع هذا إّن لدى اإلنسان قوى معّطلة لفترات 

تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السليمة النشطة، وأثناء فترات التعطيل هذه  طويلة
ويزداد تراكمها. وبالتالي ضغطها، حتى يصل إلى درجة يتحتم فيها وجود منفٍذ للطاقة. 

-99 )خطاب م.، الصفحات واللعب وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة المتراكمة.
91) 

ومن جهة ثانية فإّن اللعب يخّلص الفرد من تعبه المتراكم على جسمه، ومن 
تأثراته العصبية المشحونة من ممارسة واجباته المهنية واالجتماعية. ويعتر ويلة ضرورية 
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 .Moyerca, 1982, p) للتوازن اإلنساني النفسي والموافقة مع البيئة اّلتي يعيش فيها.
163) 

اّلذي نادى بهذه النظرية  Karl Grosكارل جروس يرى  نظرية اإلعداد للحياة: .7.0
بأّن اللعب هو الدافع العام لتمرين الغرائز الضرورية للبقاء في حياة البالغين. 
وبهذا يكون قد نظر إلى اللعب على أنه شيء له غاية كبرى. حيث أن الطفل 
في لعبه يعّد نفسه للحياة المستقبلية. فالبنت عندما تلعب بدميتها تتدرب على 

عندما يلعب بمسدسه يتدّرب على الّصيد كمظهر للرجولة. وهنا األمومة، والولد 
خاصة في العالقة بين األطفال في  Karl Grosيجب أن ننوه بما قّدمه 

 مجتمعات ما قبل الصناعة.

يعّوض الترويح للفرد ما لم  Rai Millsفي المجتمعات الصناعية، يقول أّما 
نذ مواهبه واإلبداعات الكامنة لديه ميستطع تحقيقه في مجال عمله. فهو مجال لتنمية 

طفولته األولى، واّلتي يتوّقف نموها لسبب الظروف المهنية. كما أنه يشّجع على ممارسة 
الهوايات المختلفة الرياضية والفنية أو العلمية. ويجد الهاوي في ممارسة هواياته فرصة 

ي، بعكس تياح الداخلللتعبير عن طاقاته الفكرية وتنميتها، ويصاحب ذلك نوع من االر 
الحياة المهنية اّلتي ُتْضِمر نمو المواهب واإلبداعات عامة، وخاصة في مجال العمل 

 الصناعي.

اّلذي وضع هذه النظرية أن  Stanly Hoolيرى نظرية اإلعادة والتخليص:  .0.0
اللعب ما هو إال تمثيل لخبرات وتكرار للمراحل المعروفة اّلتي اجتازها الجنس 

من الوحشية إلى الحضارة. فالّلعب كما تشير هذه النظرية هو تخليص البشري 
عادة لما مر به اإلنسان في تطوره على األرض، فلقد تّم نقل الّلعب من جيل  وا 

 إلى آخر منذ أقدم العصور.
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، ويبّرر Karl Grosقد اعارض لرأي  Stany Hoolمن خالل هذه النظرية يكون 
يستعيد مراحل تطور الجنس البشري. إذ يرى أّن األطفال ذلك بأّن الطفل خالل تطّوره 

 اّلذين يتسّلقون األشجار هم في الواقع يستعّدون للمرحلة الفردية من مراحل تطور اإلنسان.
 (111، صفحة 2224)درويش و الخولي، 

القيمة الترويحية للعب في هذه النظرية.  جتسي مونسيؤّكد  نظرية الترويح: .0.0
ويفترض فيها أّن الجسم البشري يحتاج إلى اللعب كوسيلة الستعادة حيويته، 

 فهو وسيلة لتنشيط الجسم بعد ساعات طويلة.

والراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب البدني والعصبي. وتتمثل في عملية 
حديقة أو في المساحات الخضراء أو على االستراحة، االسترخاء في البيت أو في ال

 الشاطئ ... إلخ.

جين توخاصة العامل النفسي والضجر الناكّل هذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد، 
 (Balle & al, 1975, p. 221) عن األماكن الضيقة والمناطق الضيقة ومزعجاتها.

النظرية إلى حد كبير نظرية الترويح، فهي تذهب  تشبه هذه نظرية االستجمام: .0.0
إلى أّن أسلوب العمل في أيامنا هذه أسلوب شاق وممل لكثرة استخدام العالت 
الدقيقة للعين واليد. وهذا األسلوب من العمل يؤّدي إلى اضطرابات عصبية 

 إذا لم تتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب لتحقيق ذلك.

تحّث األشخاص على الخروج إلى الخالء وممارسة أوجه نشاطات  هذه النظرية
قديمة مثل: الصيد والسباحة والتخييم. ومثل هذا النشاط يكسب اإلنسان راحة واستجماما 

 يساعدانه على االستمرار في عمله بروح طيبة.
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ت هذه النظرية بأّن للبشر اتجاها غريزيا نحو النشاط في فترا تفيد نظرية الغزيرة: .0.0
ديدة من حياتهم، فالطفل يتنّفس ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته ع

ويقف ويمشي ويجري ويرمي في فترات متعددة من نموه. وهذه أمور غريزية، 
 وتظهر طبيعية خالل مراحل نموه.

فالّطفل ال يستطيع أن يمنع نفسه من الجري وراء الكرة وهي تتحرك أمامه، شأنه 
الكرة وهي تجري. ومن ثّم فاللعب غريزي، وجزء من وسائل  شأن القّطة اّلتي تندفع وراء

 التكوين العام لإلنسان، وظاهرٌة طبيعية تبدو خالل مراحل نموه.

 ة إلى التباين في ممارسة الترويحالعوامل المؤدي -0

تختلف األنشطة الترويحية التي يمارسها األراد بتأثير من متغيرات عدة. كما أن 
 سبابه تختلف من فرد إلى آخر، ومن أبرز تلك العوامل ما يلي:دوافع ممارسة الترويح وأ

تختلف األنشطة الترويحية باختالف الجنس، فالذكر له أنشطة الجنس:  .0.0
ترويحية تناسبه، كما أّن لألنثى أنشطة أخرى تناسبها. فالذكور يميلون إلى 
 األنشطة ذات الطابع البدني التنافسي، في حين تُقِبل اإلناث على نشاطات
ترويحية هادئة، والتي تمارسها غالبا في المنزل أو مع الصديقات. ومنشأ هذا 
التباين في األنشطة الترويحية طبيعة كل منهما. ويظهر االختالف بشكل 

 جلي وواضح في المجتمعات المسلمة اّلتي تراعي ذلك األمر.
نشطتهم أيؤثر العمر في تحديد نوع النشاط الترويحي، فاألطفال لهم  العمر: .7.0

الخاصة، وهي في الغالب ذات طابع حركي مستمر. في حين تكثر األنشطة 
الثقافية والقراءة والرحالت بين البالغين. فيما تمتاز أنشطة الشباب بالتنوع، إال 

 أّن الجانب الرياضي والرحالت البرية يطغيان عليها.
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لنشاط ا يدخل المستوى التعليمي بشكل كبير في تحديد المستوى التعليمي: .0.0
الترويحي اّلذي يمارسه األفراد خالل أوقات فراغهم. فالقراءة مثال سنجدها 

 تكثر بين ذوي المستويات التعليمية المرتفعة.
يؤثر هذا العامل من خالل القدرة على تهيئ وتوفير  المستوى االقتصادي لألفراد: .0.0

الرحالت ف الوسائل واألدوات التي من خاللها يمرس الفرد األنشطة الترويحية.
 الخارجية والسفر والسياحة قد ال تتحقق ألصحاب المداخيل المنخفضة.

وهذا العامل يؤثر بشكل كبير وأساسي في تحديد نوعية  مقدار وقت الفراغ: .0.0
النشاط الترويحي. إذ هناك من الناس من ينصرف عن ممارسة نشاط معن 

 ألنه يحتاج إلى وقت فراغ كبير قد ال يتوفر له.
إذ غالبا ما يؤثر الفرد بمن حوله ويندمج معهم في  ويح ونوعية المشاركين:مكان التر  .0.0

 ممارسة النشاط الترويحي بمجرد أّنه يشاهد غيره يمارسه.
لكّل مرحلة من مراحل نمو المجتمع  المستوى االقتصادي والمادي للمجتمع: .2.0

مرحلة باالقتصادية ما يناسبها من األنشطة الترويحية، فإن كان المجتمع يمر 
تدهور اقتصادي فهذا الوضع االقتصادي المترّدي سيجعله يمارس أنشطة 
ترويحية تختلف عن األنشطة الترويحية اّلتي يمارسها حين ظهور تحسن 
اقتصادي ورخاء مادي. فلمقدار الدخل السنوي لألفراد، ومستوى المعيشة 

 ون غيرها.دللمجتمع بشكل عام أثر في بروز أنشطة ترويحية والتركيز عليها 
ة وخصائصه العقدي إّن طبيعة المجتمع خصوصية المجتمع العقدية والثقافية: .2.0

والثقافية اّلتي تمّيزه عن المجتمعات األخرى لها دور كبير ومهم في تحديد 
نوعية األنشطة الترويحية اّلتي يمارسها أفراده. وال يمكن إغفال دورها في 
ظهور أنشطة ترويحية تتناسب وطبيعَة ذلك المجتمع. كما تؤّدي هذه 

 (1444)السدحان،  ة أخرى.الخصوصية للمجتمع في تغييب أنشطة ترويحي
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   الخالصــــــة:

مما سبق ذكره، فإّن مفهوم الترويح هو النشاط اّلذي يختاره الفرد ليمارسه في وقت 
فراغه، وهو مزاولة أّي نشاط في وقت الفراغ بهدف إدخال السرور على النفس دون 

 حياة الفرد.انتظار أي مكافأة. فهو مطلوب ومهم في 

وما يمكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه حول النشاط الترويحي يتمّثل في 
فائدته ونفعه، من حيث تعلم األشياء المفيدة وممارسة الهوايات المتعّددة اّلتي تزيد من 
مواهب الفرد وتجعل منه شخصا مميزا وبارزا، ويصبح إنسانا مبدعا ومتألقا وناجحا 

 ت شتى من مجاالت الحياة.ومتفوقا في مجاال

كما أنه يعتبر وسيلة تربوية وعالجية إذا تم استغالله بصفة منتظمة ومستمرة، 
فهو يساهم في تكوين شخصية األفراد من جميع النواحي الصحية والنفسية والتربوية 

والخلقية واالجتماعية.



 

 

 الفصل الثاني: االضطرابات النفسية )القلق والسلوك العدواني(

 الّثانيالفصل 

 االضطرابات الّنفسية 

 )القلق والّسلوك العدواني(
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 :تمهيد
يعتبر القلق أكثر شيوعا لدى البشر، خاصة في عصرنا الحالي الذي يطلق عليه 

ات التي المقومولقد اختلف العلماء في إعطاء مفهوم للقلق حول  الكثير بعصر القلق،

 يمكن للشخص االعتماد عليه للتخلص من القلق النفسي.

كما تنفرد معظم النظريات السيكولوجية لظاهرة القلق، لما لها من مكانة كبيرة في  

 نظامها النظري وفي دراستها للشخصية.

فالقلق حقيقة من حقائق الوجود اإلنساني، بل أن الفيلسوف اإلنساني الوجودي 

م، يعتبر بأن الوجود ككل هو موضوع قلق، وأن احتمالية Heidegger" 2211"هيدجر 

، لذلك (9)كاندرس و آخرون، صفحة  مية هي ظاهرة لب القلقدالفناء والدمار والع

تطرقنا في هذا الفصل إلى تعريف القلق، أنواعه، أعراضه، مستوياته، مكوناته، أسبابه، 

 وكذلك القلق في المجال الرياضي.
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 القلق:  .0
 تعريف القلق: .0.0

لقد اختلف علماء النفس فيما بينهم في تعريف القلق، إذ تنوعت تفسيراتهم كما 

تبينت آرائهم حول الوسائل التي يستخدمها للتخلص منه، وعلى الرغم من اختالف علماء 

ية القلق هو نقطة البداية لألمراض النفسالنفس حول هذه النقاط، إال أنهم اتفقوا على أن 

 (182، صفحة 2220)الطيب،  والعقلية.

: " أن القلق هو ارتياح نفسي وجسمي، عبد الطاهر الطيب محمديرى الدكتور 

تصاعد ييتميز بخوف منتشر وبشعور من انعدام األمن وتوقع حدوث كارثة، أو يمكن أن 

 (181، صفحة 2220)مبادئ الصحة النفسية،  القلق إلى حد الذعر.

موضوع القلق يجعلنا نضع  إن فهم: " يقول فاروق السيد عثمانأما الدكتور 

تصورا شامال بحيث تكون الرؤية أوسع حتى نستطيع أن نفهمه، فالقلق ليس مصطلحا 

، 2281)كاندرس و آخرون،  سيطا منفرد بذاته، بل يمكن أن نتصوره بخريطة معرفية.ب

 (9صفحة 

ومن هذا نستنتج أن القلق يرتفع وينخفض حسب المعطيات الموجودة في المحيط، 

 والقلق ناتج من عدم معرفة ما يمكن أن يكون في المستقبل القريب أو البعيد.
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 أنواع القلق: .7.0

بين نوعين من القلق هما: القلق الموضوعي والقلق العصابي ويضيف  فرويديميز 

 إلى ذلك بعض العلماء القلق الذاتي العادي.

 القلق الموضوعي:  0.7.0

: " أن القلق الموضوعي هو رد فعل لقلق خارجي معروف أي الخطر فرويديرى 

لعادي أو افي هذا النوع من القلق يكمن في العالم الخارجي، وكما يمكن تسميته بالقلق 

 (181، صفحة 2221)العالوي،  الحقيقي.

 القلق العصابي:  7.7.0

عقد أنواع القلق، حيث أن سببه داخلي غير معروف ويسميه بعض أوهو 

غير مفهوم  بأنه خوف غامض فرويدالبسيكولوجيين بالقــلق الالشعوري المكبوت، ويعرفه 

أنه رد فعل غريزي داخلي، أي أن مصدر  إذ ال يستطيع الفرد أن يشعر به أو يعرفـه،

، 2221، )العالوي القلق العصابي يكون داخل الفرد في الجانب الغريزي في الشخصية.

 (118صفحة 

 بين ثالثة أنواع من القلق العصابي هي: فرويد ويميز

 .القلق الهائم الطليق 

 .قلق المخاوف الشاذة 

 .قلق الهستيريا 
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  القلق الّذاتي العادي:  0.7.0

 وفيه يكون القلق داخليا، كخوف الفرد من تأنيب الضمير إذا أخطأ واعتزم الخطأ.

 (922، صفحة 2220)الطيب، 
  قلق الحالة:  0.7.0

وهو ظرف أو حالة انفعالية متغيرة تعتري اإلنسان وتتغير بمشاعر ذاتية من 

عبد الرحمن، ) التوتر والتوجس يدركها الفرد العادي ويصاحبها نشاط في الجهاز العصبي.

 (982، صفحة 2289
  قلق السمة:  0.7.0

ي القابلية للقلق، أي تشير إلى االختالفات بين الناس فعبارة عن فروق ثابتة في 

ميلهم إلى االستجابة اتجاه المواقف التي يدركونها كمواقف مهددة وذلك بارتفاع في شدة 

 (982، صفحة 2289)عبد الرحمن،  القلق.

 أعراض القلق: .0.0

 وجسمانية.إن صورة مريض القلق تشمل أعراض نفسية 

 األعراض الجسمانية الفيزيولوجية:  0.0.0

تظهر األعراض الجسمانية في تصبب العرق وارتعاش اليدين، ارتفاع ضغط الدم، 

خراج، وزيادة عدد مرات اإل ءتوتر العضالت، النشاط الحركي الزائد، الدوار، الغثيان والقي

لمستمر، والصداع ا فقدان الشهية، وعسر الهضم، جفاف الفم، اضطراب في النوم، التعب

لشفاه، ااألزمات العصبية، مثل مص وقصم األصابع، تقطيب الجبهة وضر الرأس وعض 

 (989، صفحة 2220)الطيب،  إلى ذلك وكذلك االضطرابات الجنسية. وما
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 األعراض الّنفسية:  7.0.0

بالخوف وعدم الراحة الداخلية وترقب حدوث مكروه، مما يترتب على هي الشعور 

ذلك تشتت انتباه المريض وعدم قدرته على التركيز فيما يفعل، ويتبع ذلك النسيان اختالل 

 (199، صفحة 2222)حمودة،  أداء التسجيل في الذاكرة.

 مستويات القلق: .0.0

داء وسلوك اإلنسان وخاصة مواقف التي لها عالقة أيرى بعض علماء النفس أن 

بمستقبلهم يتأثر لحد كبير بمستويات القلق الذي يتميز به الفرد، وهناك على األقل ثالثة 

 مستويات وهي:
 المستوى المنخفض:  0.0.0

ألحداث افي هذا المستوى يحدث التنبيه العام للفرد مع ارتفاع درجة الحساسية نحو  

الخارجية، كما تزداد درجة استعداده وتأهبه لمجابهة مصادر الخطر في البيئة التي يعيش 

 فيها، ويشار إلى هذا المستوى من القلق بأنه عالقة إنذار لفظ وشيك الوقوع.
 المستوى المتوسط:  7.0.0

في المستويات المتوسطة للقلق يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة، حيث يفقد  

مرونته ويتولى الجمود بوجه عام على استجابة الفرد في المواقف المختلفة، السلوك 

ويحتاج الفرد إلى بذل المزيد من الجهد للمحافظـة على السلوك المناسب والمالئم في 

 مواقف الحياة المتعددة.
 المستوى العالي:  0.0.0

قوم ييؤثر المستوى العالي للقلق على التنظيم السلوكي للفرد بصورة سلبية، أو  

 بأساليب سلوكية غيـر مالئمة للمواقف المختلفة.
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ال يستطيع الفرد التمييز بين المثيرات أو المنبهات الضارة والغير ضارة، ويرتبط  

العالوي، ) ذلك بعدم القدرة على التركيز واالنتباه وسرعة التهيج والسلوك العشوائي.

 (184، صفحة 2221
 مكّونات القلق: .0.0
 مكّونات انفعالية:  0.0.0

يتمثل في األحاسيس من المشاعر كالخوف، الفزع، التوتر، التوجس، االنزعاج، 

 والهلع الذاتي.
 مكّونات معرفية:  7.0.0

يتمثل في التأثيرات السلبية لهذه األحاسيس على اإلدراك السليم للموقف واالنتباه، 

في  المشكلة سيغرقه االنشغال بالذات والريبالتركيز، التذكر والتفكير الموضوعي وحل 

مقدرته على األداء الجيد والشعور بالعجز بتفكيره بعواقب الفشل وعدم الكفاءة والخشية 

 من فقدان التقدير.

 مكّون فيزيولوجي:  0.0.0

يترتب عن حالة من تنشيط الجهاز العصبي المستقبل، مما ينجر إلى تغيرات 

نبضات القلب بسرعة التنفس والعرق، ارتفاع ضغط الدم فيزيولوجية عديدة منها زيادة 

وانقباض الشرايين الدموية، كما وضحها الباحثون إال أنه يمكن تمييز القلق بصورة 

، 2221)العالوي،  واضحة على االنفعاالت األخرى بوجود المصاحبات الفيزيولوجية.

 (184صفحة 
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 أسباب القلق: .0.0
 أسباب وراثية:  0.0.0

أحدث الدراسات واألبحاث التي قام بها علماء النفس على التوائم وعلى العائالت 

من اآلباء واألخوة من مرض القلق يعانون من نفس المرض ولقد وجد "شلير  24%

يعانون  %94وأن حوالي ، %94وشلدز" أن نسبة القلق في التوائم المتشابهة تصل إلى 

فقط،  %0من صفات القلق، وقد اختلفت النسبة في التوائم غير الحقيقية وصلت إلى 

من الحاالت، وبهذه العوامل اإلحصائية قرر  %29أما سمات القلق فقد ظهرت في 

، صفحة 2284)غالب،  علماء النفس أن الوراثة تلعب دورا فعاال في استعداد للمرضى.

84) 
 أسباب فيزيولوجية:  7.0.0

ينشأ القلق من نشاط الجهازين العصبيين: السمبتاوي والبارسمبتاوي خاصة 

السمبتاوي والذي مـركزه في الدماغ بالهيبوتالموس وهو وسط داخل األلياف العصبية 

الين ينالخاصة باالنتقال، هذه األخـيرة سبب نشاطها الهيرمونات العصبية كاألدر 

  (922)آغا ك.، صفحة  والنوادريالين التي يزداد نسبتها في الدم فينتج مضاعفات.
 نزع غرائز قوية:  0.0.0

عندما تنزع الغرائز القوية مثل غريزتي: الجنس والعدوان نحو التحقق أو يعجز         

كبحها، فالمجتمع يمنع اإلنسان من مثل هذه الغرائز وتجدد أنواع من العقوبات المادية 

والمعنوية للمحافظة على مستويات مقبولة من السلوك، في هذه الحالة يجد اإلنسان نفسه 

المحلي وأنظمته مع ما يترتب على ذلك من عقاب وكبح جميع غرائزه بين تحدي مجتمعه 

  (21، صفحة 2289)الدباغ،  واحترام هذه األنظمة ليجنب نفسه اإلهانة.
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 تبني معتقدات فاسدة:   0.0.0

من مسبباته أن يتبنى اإلنسان معتقدات متناقضة مخالفة لسلوكه، كأن يظهر        

األمان والتمسك باألخالق وااللتزام باألنظمة والتقاليد فيعتقد الناس فيه الخير والصالح، 

بينما في قرارات نفسه عكس ذلك فهذه الهفوة بين ظاهره وباطنه تكون مصدرا للقلق 

التي يعيشها الفرد المشبعة من عوامل عدة مثل الخوف وهو  وتلعب الضغوط الثقافية

، صفحة 2212)زهران، الصحة النفسية والعالج النفسي، . أهم دور في خلق هذا القلق

921) 

 أفكار ومشاعر مكبوتة:   0.0.0

من األفكار والمشاعر المكبوتة: الخياالت، التصورات الشاذة والذكريات األخالقية       

التي تترك شعور أفراد بالذنب وأفكار أنها مكروهة أو محرمة، حاول المرء أن يبقي هذه 

األعمال واألفكار الممنوعة سرية، وهذا يكلفه جهدا ويحول جزء من توتره وانطوائه أو 

ن   (18، صفحة 2229)األزرق،  تاجه.ثقل فعاليته وا 

 عامل السن:  0.0.0

إن عامل السن له أثر بالغ في نشاط القلق، فهو يظهر عند األطفال بأعراض         

قد تختلف عند الناضجين فيكون في هيئة الخوف من الظلم. أما في المراهقة فيأخذ القلق 

مظهر آخر من الشعور باالستقرار أو الحرج االجتماعي وخصوصا عند مقابلته للجنس 

 (224، صفحة 2229)حافظ،  اآلخر.
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 حاالت قلق الشعور بالذنب:  2.0.0

تتوقف على ظروف خاصة من الحاالت الفردية، فالغيرة أو البغض الواعي أو         

 نونيا.جاألرق والقلق، وهذا األخير يتبلور خوفا نوعيا أو و  التوتر الذهنيعي بسبب االالو 

 (20)شعبان، صفحة 

 حاالت قلق مركب نقص:   2.0.0

إن الحياة خصم، وبما أنها كذلك فهي تثير غرائز معادية توقظ الغرائز العدائية األصلية 

 (10)شعبان، صفحة  فتحرر القلق بترعها مع الوعي.

 الرياضي:القلق في المجال  .2.0
 مفهوم القلق في المجال الرياضي:  0.2.0

القلق حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يمتلك اإلنسان ويسبب له كثير من 

كما يعتبر االنفعاالت العامة  (29)فرويد و تر النجاتي، صفحة  الكدر، الضيق واأللم.

 على أساس أنه من أهم الظواهر النفسية التي تأثر على أداء الرياضيين. 

قد يكون هذا التأثير إيجابيا يدفعهم لبذل المزيد من الجهد، وبصورة سلبية تفوق 

األداء كما يستخدم مصطلح القلق في وصف مكون من شدة السلوك واتجاه االنفعال 

 وللقلق أنواع:

 حالة القلق: صفة مؤقتة متغيرة تعبر عن درجة القلق. -

، صفحة 2228)راتب،  سمة القلق: هي ثابتة وتشترك في تشكيل شخصية الفرد.  -

291). 
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 تأثير القلق في المجال الرياضي 7.2.0

سلوكات، و يعبر الفرد عن جميع جوانبه في كل اإلنجازات بما فيها من انفعاالت 

فاإلنجازات الرياضية ال تعتمد على تطور البنية البدنية والمهارية فقط، بل تتأثر أيضا 

، صفحة 2284)الكامل و الويس،  بعوامل نفسية مثل الدوافع، التفكير، القلق...الخ.

20) 

 كما نجد نوعين من حالة القلق في المجال الرياضي: 

: عندما يكون القلق ميسرا يلعب دور المحفز والمساعد للرياضي في معرفته النوع األول -

دراكه لمصدر القلق وبالتالي يهيئ نفسه.  وا 

 : عندما يكون القلق معرقال ويؤثر سلبا على نفسه.النوع الثاني -

 أساليب التعرف على القلق لدى الرياضيين: 2.0

األداء، يستطيع التعرف على زيادة درجة القلق من مالحظة المدرب للسلوكات أثناء      

 عند الرياضي على سبيل المثال:

 يمكن تفسير كثرة أخطاء الرياضي في كرة اليد مثال وخاصة في المنافسات. -أ

يمكن أن يكون أداء الرياضي في المواقف الحرجة أو الحاسمة مثل التسديد  -ب

 العشوائي.
بات الخططية ونسيانه لها أثناء المنافسة مؤشر يعتبر عدم التزام الرياضي بالواج -ج

 الرتفاع مؤشر القلق.
 يمكن أن يكون ميل الرياضي الدعائه باإلصابة مؤشرا لقلق المنافسة الرياضية. -د
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 معرفي" المميز للرياضي:  -التعرف على نوع القلق "جسمي  0.2.0

 ما:هتشير الدالئل إلى وجود نوعين شائعين من القلق يحدث لدى الرياضيين  

 .     .somatic auscietyالقلق الجسمي:-

 .cognitive auscietyالقلق المعرفي:  -

أما المظاهر المميزة للقلق الجسمي: اضطراب المعدة، زيادة العرق، نبضات 

 ... القلب

أما المظاهر المميزة للقلق المعرفي: فهي زيادة األفكار السلبية غير المرغوب فيها 

الرياضي، ومن المتوقع أن القلق الجسمي سوف يؤثر أكثر على األداء التي يعاني منها 

، 2228راتب، ) البدني، بينما القلق المعرفي يكون تأثيره أوضح على العمليات الذهنية.

 (122صفحة 

 على مستوى القلق المالئم للرياضي: التعرف  7.2.0

مية باإلعداد النفسي للرياضيين على أه المهتمين بينربما ال يوجد اختالف فيما 

دور انفعاالت الالعب في التأثير على مستوى أدائه، ولكن االستفهام يبحث عن اإلجابة 

دائما وهي: كيف تؤثر انفعاالت الرياضي على أدائه؟ يتوقف توجيه انفعاالت الرياضي 

 على عاملين أساسيين هما:

 طبيعة الشخصية الرياضية. -

 يعة الموقف.طب -
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إنه من األهمية أن يدرك المدرب أو الرياضي أن القلق ليس هو الذي يؤثر في 

األداء ولكن الذي يؤثر حقا في األداء هي طريقة استجابة الرياضي النفعال القلق. إن 

المفهوم السائد في الوسط الرياضي ولدى العديد من المدربين بأن القلق شيء ضار يجب 

نسيانه، فما هو إال مفهوم خاطئ، قد يترتب على ذلك أن يصبح تجاهله أو محاولة 

 الرياضي أكثر قلقا وتوترا قبل المنافسة.

فتشجيع الرياضي بشكل متواصل بأهمية المنافسة وضرورة التفوق وتحقيق 

نعكس تاإلنجازات وتكرار الحديث عن الثواب والعقاب، قد يترتب عليه عواقب سلبية 

على األداء، لذا وجب على المهتمين بالتدريب واإلعداد النفسي واإللمام بالتأثيرات 

(222، صفحة 1442)عثمان،  المحتملة في ضوء مراعاة الفروق الفردية
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 عالج القلق: .0.0

، وحسب الوسائل المتاحة يمكن عالج العالجيختلف  حسب الفرد وشدة القلق

 القلق بـ: 
 النفسي:  العالج 0.0.0

يعتمد على إعادة المريض إلى حالته األصلية كي يشعر باالطمئنان النفسي وذلك 

ا يعانيه من م فجيهات، وبالتالي تساعده على تخفييبث في نفسه بعض اآلراء والتو 

 التوتر النفسي، كما يعتمد على التشجيع بقابليته للشفاء.
 العالج االجتماعي: 7.0.0

 إبعاد المريض من مكان الصراع النفسي وعن المؤثرات المسببة لأللم واالنفعاالت.
 العالج الكيميائي: 0.0.0

تولي أهمية بالغة وذلك بإعطاء بعض العقاقير المنومة والمهدئة في بادئ األمر، 

 بعد الراحة الجسمية يبدأ العالج النفسي وذلك للتقليل من التوتر العصبي.ثم 
 العالج السلوكي للقلق: 0.0.0

يتم بتدريب المريض على عملية االسترخاء ثم يقدم له المنبر المثير للقلق بدرجات 

، صفحة 1444الزراد، ) بحيث يجنبه مختلف درجات القلق واالنفعال.، متفاوتة من الشـدة

19) 
 العالج الكهربائي: 0.0.0

أثبتت التجارب أن الصدمات الكهربائية أصبحت ال تفيد في عالج القلق النفسي، 

 إال إذا كان يصاحب ذلك أعراض اكتئابية شديدة، وهنا سيختفي االكتئاب.
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 العالج الجراحي: 0.0.0

قة، بالطرق العالجية السابيلجأ عادة إلى العملية الجراحية في حالة ما لم تتحسن 

وتكون هذه العملية على مستوى المخ للتقليل من شدة القلق، وذلك بقطع األلياف العصبية 

الزراد، ) الخاصة باالنفعال، أين يصبح غير قابل لالنفعاالت المؤلمة وال يتأثر بها.

 (19، صفحة 1444
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 الخالصة
ل وأثناء قبنستنتج أن القلق من أشد االنفعاالت التي يتعرض إليها الرياضي  

المنافسة، والذي يترك أثر كبير في نفسية ومردود الالعب، حيث أنه يتكون من عدة 

تغيرات جسمية، نفسية، وسيكولوجية مختلفة، ولقد قمنا في هذا الفصل بإبراز هذه المراحل 

 المكونة للقلق وكيفية معالجتها.

ات التي تبين أن القلق عنصر ال يمكن كما وضحنا فيه أيضا بعض النظري 

إهماله، وهذا لما فيه من تأثير على الرياضي، لذا يجب على المدربين واألخصائيين 

هذا العامل ومحاولة التقليل منه بالوسائل الالزمة للوصول إلى  االعتباراألخذ بعين 

تحقيق أهدافهم.
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 الّسلوك العدواني: -7
 تعريف العدوانية: -7-0

من الباحثين وعلماء النفس إزال الغموض القائم على مصطلح لقد حاول العديد 

العدوانية، فاختلفوا في تعريفه. وفيما يلي سنذكر بعض التعاريف اّلتي تعّرضت لهذا 

 المصطلح، وهي كاآلتي:

، العدوانية هي تلك النزعة أو مجمل النزاعات اّلتي بونتاليسوجان البلتش حسب 

ترمي إلى إلحاق األذى قصد التدمير واإلذالل.  تتجسد في تصرفات حقيقة أو وهمية

ويّتخذ العدوان نماذج أخرى غير الفعل الحركي العنيف المدمر. إذ ليس هناك تصّرٌف 

سواء كان سلبيا كرفض العون مثال، أو إيجابيا رمزيا )كالسخرية مثال( أو ُمَماَرًسا فعليا، 

 (2281)البالنش، بونتاليس، و تر. حجازي،  ال يمكنه أن ينشأ كسلوك عدواني.

، ومعناها الّذهاب باتجاه Agrediفهي تعنى بالالتينية  ـنوربات سيالميلـأما بالنسبة 

الهجوم. وتعني كذلك االستعداد للهجوم بحثا عن المقاومة لتأكيد الذات. ويرتبط مفهوم 

تدل للشجار. وأما في مفهومها الواسع فالعدوانية في مفهومها الضيق بطبع الفرد المحب 

 على الطاقة وروح المبادرة وديناميكية الشخص اّلذي يؤكد ذاته وال يتهرب من الصعوبات.

(Sillamy, 1980, p. 34) 

وا في النفس اختلفيتضح لنا من خالل هذه التعاريف اّلتي ورد ذكرها أّن علماء 

تحديد مفهوم العدوانية، ولم يصلوا إلى تعريف موحد. وبرغم هذا التباين، إاّل أن العدوانية 

في مضمونها ترمي إلى ذلك السلوك التحطيمي اّلذي يهدف به صاحبه إلحاق األذى 

باآلخر.
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 تعريف الّسلوك العدواني: -7-7

ى هجومي صفته إلحاق األذالّسلوك العدواني بأّنه: "سلوك  الرفاعي نعيميعّرف 

، صفحة 2282)سيكولوجية التكيف،  بالشخص الخصم أو تكسير األشياء اّلتي تقابله".

119) 

فيعتبر السلوك العدواني بأّنه: "سلوك يظهر على شكل مباشر،  فيصل محمد خيرأما 

حيث يتعّدى المراهق مباشرة على مصدر اإلحباط أو يرّدد عدوانيته نحو ذاته. أي أّن 

العدوان إما أن يكون موجها نحو الخارج عندما يكون مصدر اإلحباط خارجيا، أو يكون 

فشل أو اإلحساس بالّذنب. وتأتي موجها نحو الداخل عندما يكون الّذات هو مصدر ال

)مشكالت الشباب والمراهقة، عملية االنتحار في قمة اعتداء المراهق على نفسه." 

 (10، صفحة 2221

 النظريات المفسرة للسلوك العدواني: -7-0

ليه من عالسلوك العدواني أحد الموضوعات النفسية العامة، لما يترتب باعتبار 

آثار سلبية تعمل على تدمير الفرد نفسه واآلخرين. فقد اهتم علماء النفس بهذه الظاهرة 

وحاولوا تفسيرها رغم اختالف آرائهم ومدارسهم. وعلى الرغم من هذا االهتمام البليغ بهذا 

 السلوك إال أّن تفسيراتهم متباينة؛ وهذا راجع إلى النظرية اّلتي تعتمد عليها كّل مدرسة.

 ومن بين الّنظريات المفّسرة للسلوك العدواني، نذكر:

؛ Freuidتعود أصول هذه النظرية إلى العالم النفسي نظرية التحليل النفسي:  -7-0-0

إذ افترض أّن اإلنسان يولد ومعه صراع بين غريزتين هما الموت والميل إلى 
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ين. ر العدوان. وتعمل هذه األخيرة على تحطيم الفرد لنفسه واعتدائه على اآلخ

ويستخدم هذا االفتراض لتفسير سبب اشتراك اإلنسان في الصراعات الدموية. 

 ويجب الّسيطرة عليه من خالل األنشطة الرياضية.

يبدو لنا أّن العدوان غريزة بيولوجية فطرية ال بد من إشباعها. وعليه يعتبر العدوان 

حسب تنظيمه، ومن هنا، فأمرا حتميا ال مفر منه. غير أّن البعض يعتقد أّنه من الممكن 

هذه النظرية: يجب أن تتوّفر للّناس فرص عديدة لالشتراك في األنشطة البدنية مثل 

الّرياضية حّتى يتمّكنوا من تفريغ الّطاقة وتحرير الّسلوك العدواني في ظروف مسيطر 

 عليها. وهذا ما يؤد إلى التحقيق من الحاجة إليه.

حول  دفروييديين الجدد غّيروا مجرى نظرية إّن الفرو نظرية الفروديين الجدد:  -7-0-7

تفسير منشأ العدوان خاصة وسير النفسية عامة. فبالّنسبة ألغلبية المحللين 

 الّنفسانيين الجدد إّن ظهور العدوانية اإلنسانية يكون على أربعة مستويات، وهي:

 مستوى اإلحباط أو النزوات اّلتي لم تحقق يؤّدي إلى العدوان. -

غريزة الموت والدرجة اّلتي يمكن فيها اعتبار العدوان كانعكاس مستوى تقليل  -

 للحاجات البيولوجية.

 مستوى أنواع السلوكات اّلتي تعتبر عدوانية. -

 مستوى الميكانيزمات اّلتي تكون فيها الدوافع العدوانية مضبوطة. -

اني الجدد فّسروا السلوك العدو  هذه الّنظرية نستخلص أّن الفرويديين ومن خالل

حسب العوامل الثقافية واالجتماعية اّلتي يعيشها اإلنسان في بيئته، على عكس نظرية 
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التحليل النفسي لفرويد اّلتي اعتمدت في شرحها للسلوك العدواني على غريزتين أساسّيتين، 

 غريزتي الحياة والموت.

ثلي أّن هناك فريقا من مم يحيى خولة أحمديرى الدكتور النظرية الفيزيولوجية:  -7-0-0

االتجاه الفيزيولوجي يرون أّن السلوك العدواني يظهر بدرجة كبيرة عند األفراد 

اّلذين لديهم تلف في الجهاز العصبي )التلف الدماغي(. أما الفريق اآلخر من 

. حيث testostéroneهذا االتجاه فيرى أّن هذا السلوك ناتج عن هرمون 

لى أّنه كّلما زادت نسبة الدم كّلما زادت نسبة حدوث الّسلوك توّصلت الدراسات إ

 (28، صفحة 2229)االضطرابات السلوكية واالنفعالية،  العدواني.

االختالف في تفسير الّسلوك عند الفيزيولوجيين، فمنهم من يرى بأّنه  يظهر لنا

يظهر عند األشخاص اّلذين لديهم تلف في الجهاز العصبي، وعليه فإّن عدوانيتهم تظهر 

بشكل كبير مقارنة باألشخاص العاديين. أما االتجاه العصبي اآلخر فإّنه يفّسر ذلك 

ت نسبة الدم كّلما كانت االستجابات كبيرة، . وكّلما زادtestostéroneبوجود هرمون 

 والعكس صحيح.

يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل يتعّلم السلوك نظرية التعلم االجتماعي:  -7-0-0

العدواني عن طريق المالحظة للنماذج الّسلوكية اّلتي يتعّرض لها في المحيط 

االجتماعي من خالل التجارب المباشرة اّلتي يكون فيها الطفل إيجابيا في ذلك 

الّسلوك اّلذي تعّلمه في حاالت ووضعيات مختلفة. وحسب هذه النظرية توجد 

ثالثة مصادر رئيسية تؤّدي إلى ظهور الّنماذج الّسلوكية للفرد، وتساهم في 
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تشجيع وتدعيم السلوك العدواني. وأولها العائلة، ونقصد بذلك الّسلطة األبوية 

وعالقة الطفل بعائلته. ونجد كذلك الثّقافات الفرعية الموجودة في المجتمع. وأخيرا 

 ,Pautier & Donne) والسينما. وسائل اإلعالم، ونخص بالّذكر التلفزة

1981, p. 29) 

فيرى أن هذا التعلم يتم تبعا لميكانيزمين رئيسّيين من التقليد  محّمد جميلأّما 

الّتعزيز نجد أنه غالبا ما يكافأ األطفال عندما يملكون سلوكا  والتعزيز. ففي ميكانيزم

عدوانيا، إذ يّتخذ الّتعزيَز أشخاٌص عديدون، كتشجيع األب البنه عندما يعلم أّن هذا 

األخير تمّكن من ضرب طفل أكبر منه سّنا وحجما. كما يبرز هذا الّتعزيز عندما يريد 

طريق جلب نظر اآلخرين مثل األولياء  الّطفل أن يصبح مصدرا لالنتباه، وهذا عن

والمعلمين عند قيامه بسلوك عدواني دون أن يولي اهتماما للعقوبات اّلتي تنجّر عن ذلك. 

وفي الميكانيزم الثاني )التقليد( تظهر قابلية األطفال الكبيرة في تقليد األشخاص اآلخرين، 

لعدوان. بار األولياء كنموذج لخاصة اّلذين هم معجبون بهم ويحّبونهم. ويمكن في ذلك اعت

وذلك عند سلوك األب واألم سلوكا عدوانيا ينتقل إلى األطفال عن طريق التّقليد، ألّنه 

 يوحي إليهم بأن هذا السلوك شيء عادي ومسموح به طالما تّم من طرف األولياء.

يتضح لنا من خالل هذه النظرية أّن السلوك العدواني عبارة عن استجابة مكتسبة 

ن خالل التقليد والتعزيز. ألن الفرد يتعّلم هذا السلوك من خالل تقليده للنماذج السلوكية م

 اّلتي يتعّرض لها في محيطه االجتماعي.
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أن الكثير من علماء النفس تعرضوا لمواقف  محمد جميليرى نظرية اإلحباط:  -7-0-0

 ناإلحباط في مجرى الحياة اليومية. فاإلنسان عندما يريد تحقيق هدف معيّ 

ويواجه عائقا يحول دون تحقيق ذلك الهدف، يتشّكل لديه دافع العدوان. وتقل 

حدة هذا العدوان إذا ما تّم التعبير عنه. وقد افترض أّن هناك عالقة سببية بين 

اإلحباط والعدوان؛ وهذا يعني أّن ظهور السلوك العدواني يستلزم ضمنيا وجود 

 غالب األحيان يؤّدي إلى العدوان. اإلحباط. ومن جهة ثانية فإّن اإلحباط في

ّنما  ويذهب كثير من العلماء والباحثين إلى أّنه ال توجد استجابة واحدة لإلحباط. وا 

لإلحباط. فقد يؤّدي إلى قمع السلوك العدواني،  هناك على األقل ثالثة أنماط استجابية

كما يؤّدي إلى تعميق الّشعور العدواني. وعلى العموم فإّن النظرية تترّكز على قضّيتين 

 افتراضّيتين تقومان على مصادر فرويد، هما:

 كّلما كان إحباط لكائن ما، سوف يبدي دائما ميال متزايد لالستجابة العدوانية. -أ

جابة الكائن الحي بعدوانيته، فسلوكه هذا دائما نتيجة كّلما كانت است -ب

 لإلحباط.

يّتضح لنا من خالل ما ورد في هذه النظرية أّن السلوك العدواني هو االستجابة 

الّنموذجية لإلحباط اّلذي يظهر دائما على شكل عدوان، حيث تجمعهما عالقة طردية، 

حباط وراء ذك. وأّن اإلحباط غالبا أي أّن ظهور السلوك العدواني يستلزم دائما وجود إ

  ما يؤّدي إلى العدوان.
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أّن الوراثة لها دور في ظهور العدوان،  كاظم والي آغايرى نظرية الوراثة:  -7-0-0

بحيث ينتقل من جيل إلى آخر. ويتبّين هذا بعد دراسات أقيمت على عّدة قوائم 

النزاعات  إلى تلك الّظاهرة، حيث قال أنّ  Langeمتماثلة. وقد أشار الباحث 

لم )ع المؤدية إلى السلوك المضاد للمجتمع يمكن أن تنمو في نطاق الوراثة.

 (199، صفحة 2282النفس الفيزيولوجي، 

ن جيل إلى وراثي يتوارث مفي هذه النظرّية يتبّين لنا أّن السلوك العدواني مصدره 

 آخر.

 السلوك العدواني:العوامل المؤدية إلى  -7-0

العابدين  زينهناك عدة عوامل تتدخل في تحفيز السلوك العدواني؛ تتمّثل حسب 

 في: درويش

شباعه  يحدثاإلحباط:  -7-0-0 اإلحباط حيث يحول عائق دون تحقيق الفرد ألهدافه وا 

لحاجاته. إذ نجد فشل الفرد في الحصول على ما يريد يثير اإلحباط لديه. 

والّطاقة اّلتي يوّلدها هذا اإلحباط تدفعه إلى االعتداء على ذلك العائق اّلذي 

ألخير ايعتقد أّنه الّسبب في منعه من تحقيق أهدافه. وفي حين عجز هذا 

 )درويش عن االعتداء على هذا العائق يّتجه بتلك الّطاقة إلى هدف آخر.

 (999، صفحة 2289ز.، 

غالبا ما يكون اإلحباط سببه العائق اّلذي يمنع الفرد من تحقيق رغباته. وهذا 

اإلحساس بالضعف هو ما يدفعه إلى انتهاج السلوك العدواني، واالعتداء على هذا 
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ن لم يتّم ذلك، يتوّجه الفرد بذلك االنفعال إلى هدف آخر، كقذف أو تكسير  العائق. وا 

العتداء على نفسه وذلك بمحاولة االنتحار كأقصى األشياء اّلتي يجدها أمامه، أو ا

 اعتداء ذاتي.

يتكون التعصب بدون توّفر دالئل موضوعية. وبالتالي فالتعّصب التعصب:  -7-0-7

وفق هذا التصّور يعتبر كممهد للّسلوك العدواني، ألّنه يقّدم التبرير المنطقي 

دون المباالة  انيوالشحنة االنفعالية اّلتي تحّث الفرد على ارتكاب السلوك العدو 

 بالنتائج.

تعّلم الفرد العدوان إما بشكل تلقيني مقصود من التعرض لمشاهدة العنف:  -7-0-0

اآلخرين، وخاصة في مرحلة الّطفولة. أو بصورة غير مقصودة من خالل 

المشاهدة والمالحظة لآلخرين وهم يتصّرفون بطريقة عدوانية سواء في الواقع 

هذا يندرج تحت عنوان "التعّلم عن طريق أو من خالل وسائل اإلعالم. وكل 

 التّقليد والمحاكاة من أشخاص يتمّيز سلوكهم بالعدوانية".

وهذا ما يكون خاصة في مرحلة الطفولة ألّن الفرد في طفولته يكون سهل التّأّثر 

 بهذه المشاهد، إذ بمجّرد المالحظة والمشاهدة يثار عنده هذا العدوان.

إن هذه المرحلة وما يرتبط بها من خصائص ارتقائية تشّكل المرحلة العمرية:  -7-0-0

في حد ذاتها سياقا يسّهل من ظهور االستجابة العدوانية. وأكثر المراحل اّلتي 

يصبح فيها الفرد أكثر عدوانا هي مرحلة الشباب، ذلك أّن الخصائص النفسية 

إخفاء  لىاّلتي تمّيزهم في هذه المرحلة تجعلهم أكثر انفعاال وأقّل قدرة ع
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ز.،  )درويش مظاهر غضبهم فضال على رغباتهم الملحة في تحقيق ذاتهم.

 (998، صفحة 2289

إذن فإّن عامل المرحلة العمرية مؤشر هام في السلوك العدواني، بحيث أّن الفرد 

جعله غير نفسية، وهذا ما يمن خالل نموه يتعّرض لتغّيرات كثيرة فيزيولوجية كانت أو 

مستقّر نفسيا، فتجده ينفعل ويضحك ويبكي. وخير دليل على ذلك مرحلة الّشباب أو 

بعبارة أخرى المراهقة اّلتي يصبح فيها الفرد متقّلب المزاج، ينفعل ألبسط األسباب ويثور 

 كثيرا.

إلحباط ا فهناك عّدة عوامل تؤّدي إلى ظهور تلك االستجابات العدوانية، من بينها

والتعصب والتعرض لمشاهدة العنف والمرحة العمرية. حيث أّن لكل عامل من العوامل 

 اّلتي ذكرناها تأثير خاص، وهذا حسب ظهور االستجابات العدوانية.

 أنواع السلوكات العدوانية: -7-0

يقف هذا الشكل من العدوان عند حد الكالم، وتتغيب فيه العدوان اللفظي:  -7-0-0

مع ما يرافق أحيانا مظاهر الغضب والتهديد حيث ينساق المشاركة الجسدية، 

الّشخص نحو العنف بالّصياح أو الكالم أو األلفاظ البذيئة اّلتي يصاحبها 

 السّب والّشتم والتنابز باأللقاب ووصف اآلخرين بالعيوب والصفات السيئة.

في هذا الشكل من العدوان يتدّخل الجسد في االعتداء على العدوان الجسدي:  -7-0-7

اآلخر سواء كان ذلك بالضرب أو الرفص أو الدفع. ويستخدم أصحاب هذا 

النوع من السلوك العدواني أجسامهم أو أيديهم. ويكون لألرجل وحتى األظافر 
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واألسنان دخل في ذلك. وغالبا ما تكون نتائج هذا النوع وخيمة تؤّدي إلى 

 ابات بالغة وجروح وكسور.إص

هو استخدام بديل ليكون هدفا لتفريغ المشاعر العدوانية العدوان المستبدل:  -7-0-0

عوض المثير األصلي للغضب، وذلك نظرا لقوة المثير األصلي، وعلى 

مكانته. مما يدفع بالفرد بتوجيه عدوانه نحو شخص آخر أو جهة أخرى، 

، 2220)الشربيني،  البديل. وخاصة إذا كانت الفرصة متاحة للتعرض لذلك

 (89صفحة 

يكون هذا النوع من العدوان على الشخص ليست له صلة بإثارة غضب  إذ

المعتدي، وما دفع هذا المعتدي للقيام بذلك إال لضعفه وخوفه من مواجهته واالعتداء 

 عليه.

أّن العدوان المرضي عبارة عن  نعيم الرفاعييرى الكاتب العدوان المرضي:  -7-0-0

زيادة في شكل وطبيعة السلوك العدواني. ويمكن أن تكون هذه الزيادة سلبية 

، 2282)الرفاعي،  عندما يصاحب هذه العدوانية بعض األمراض النفسية.

 (120صفحة 

يكون هذا النوع على شكل انفجار  كاظم والي آغاحسب العدوان المفاجئ:  -7-0-0

نوبة من الغضب اّلذي ال يمكن التحكم فيه. ويستعمل في هذا النوع كّل من 

 العدوان الجسدي والّلفظي.
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ونفهم من ذلك أّن هذا النوع يكون مفاجئا وقوي الفعالية وال يمكن الّسيطرة عليه 

 بسهولة.

أّن  كاظم والي آغاى ومن جهة أخرى ير الّسلوك الرمزي )العدوان الرمزي(:  -7-0-0

العدوان الرمزي يمارس فيه سلوك يرمز إلى احتقار اآلخر، أو يقود إلى توجيه 

االنتباه إلى إهانة يلحقها المعتدي بالمعتدى عليه. مثل امتناع النظر إلى 

، 2282)علم النفس الفيزيولوجي،  الشخص المقصود أو عدم االكتراث له.

 (101صفحة 

 أّن العدوان العشوائي يكون في زكريا أحمد الشربينييرى العدوان العشوائي:  -7-0-2

بعض األحيان موّجها نحو أهداف معينة واضحة، وفي أحيان أخرى يكون 

طائشا وعشوائيا، وله دوافع غامضة غير مفهومة، وأهداف غير مفهومة 

ألطفال لعدم شعورهم بالخجل ومشّوهة. ويصدر هذا العدوان خاصة في فئة ا

 أو إحساسهم بالّذنب.

وحسب الكاتب نفسه، يرى أّن العدوانية عند بعض العدوان الموجه نحو الذات:  -7-0-2

األشخاص قد توّجه نحو الذات وتهدف إلى إيذاء الّنفس إلحاق الّضرر بها، 

ويتخذ اإليذاء صورا مختلفة مثل تمزيق الشخص لمالبسه أو كتبه، أو لطم 

 و شعره أو ضرب رأسه بالحائط.وجهه أ

 هذا النوع هدفه إلحاق الضرر بالّنفس، ويّتخذ عدة صور، أخطرها االنتحار. إذن

 (109، صفحة 2289)الشرقاوي، 
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، هذا السلوك قد يكون مصطفى الشرقاويفي نظر السلوك العدواني المباشر:  -7-0-0

الحالة نرى أّن األطفال اّلذين يعانون اإلهمال ناتجا عن القلق. وفي هذه 

والحرمان يندفعون مباشرة إلى الشخص أو الشيء اّلذي كان متسّببا في هذا 

اإلحباط أو الفشل. كما أوضح أّنه من الخطأ كبت المشاعر العدوانية، ألّن 

الكبت قد يؤّدي إلى القلق والتعصب النفسي. وأنه من األفضل التعبير عن 

شاعر العدوانية بين الحين واآلخر، وعدم كبتها، وهذا للتقليل من هذه الم

 الّضغط الّنفسي.

وفي رأي الكاتب نفسه، هذا الّنوع من السلوك السلوك العدواني غير المباشر:  -7-0-01

العدواني يكون نتيجة لتأثير المحيط في بعض األحيان. ويتخذ هذا السلوك 

دات الخارجية نحو الّشخص، صورا غير مباشرة كإبداء المالحظات واالنتقا

كما قد يستعمل سلوكات عدوانية غير مباشرة بصورة أخرى مثل الغّش 

 (21، صفحة 2220)الشربيني،  والخداع ليوقع باآلخرين.
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   الخالصــــــة:

د العدواني. وتبين لنا أّن كل واح لقد تطرقنا في هذا البحث إلى القلق والسلوك

منهما من أخطر األمراض النفسية اّلتي يتعرض لها األشخاص. وهما عامالن سلبيان 

داون. لهذا يجب تضافر المجهودات بين األسر  عرضنجدهما عند الطفل المصاب ب

ضاء قوالمنّشطين بالمراكز البيداغوجية الطبية في التقليل من هذه السلوكات؛ إن لم نقل ال

 عليها تماما بطريقة أو بأخرى.

ولعّل حصة األنشطة البدنية والرياضية إحدى الّطرق الّتي تستطيع جلب المتعة 

والراحة والترويح عن النفس لهذه الفئة؛ كونها تعتبر من أنجح األنشطة الترويحية وأكثرها 

 .فعالية لتحقيق الراحة النفسية الكاملة باإلضافة إلى التحكم في سلوكهم



 

 

الفصل الثالث: عرض داون

 الّثالثالفصل 

 َعَرض داون
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 تمهيد
داون هو من أقدم اإلعاقات الذهنية ظهورا ويعتبر العالم  عرضإن اضطراب 

Edorad Seguin  أول من وصف بعض الخصائص لألشخاص الحاملين لهذا االضطراب

 فه باسم العته المقشرة.حيث عرّ  2809وذلك سنة 

إلى مجموعة من العالمات والخصائص التي تظهر مجتمعة  عرضوتشير كلمة 

الذي شخصها  Langdon Dawnوكلمة داون نسبة إلى الطبيب اإلنجليزي  .في آن واحد

خالل عمله في أحد المؤسسات الخاصة برعاية المعوقين  من 2899 ألول مرة عام

بالواليات المتحدة األمريكية، وأطلق عليهم اسم منغولي نسبة إلى الشعب المنغولي نظرا 

للتشابه الجسدي في صغر العينين، تفلطح مؤخرة الدماغ، واألنف، قصر الرقبة والقامة 

 كما أشار إلى التشابه في انخفاض المستوى العقلي.

( J.Lejeune, M.gantier, R.turpinاكتشف الباحثون الفرنسيون ) 2298وفي عام 

( عند بعض األشخاص 12وجود كروموزوم زائد في الزوج )من خالل الفحص الجيني 

.Trisomie21)و أصبح يسمى باصطالح )
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 داون عرضتعريف  -0

داون إلى مجموعة من العالمات والخصائص التي تظهر  عرضتشير كلمة 

 مجتمعة في آن واحدة.

الطبيب اإلنجليزي الذي شخصها ألول  Langdon Downوكلمة داون نسبة إلى 

من خالل عمله في أحد المؤسسات الخاصة برعاية المعوقين بالواليات  2899مرة عام 

 المتحدة األمريكية.

وجود خلل  إلى داون هي: عبارة عن شذوذ صبغي )كروموزومي يؤدي عرضو 

في المخ والجهاز العصبي، ينتج عنه عوق ذهني واضطراب في مهارات الجسم اإلدراكية( 

كما يؤدي هذا الشذوذ إلى ظهور مالمح وعيوب في أعضاء ووظائف الجسم، وهي 

 ليست مرضا بل عرضا يولد به الطفل.

 ال يحدث نتيجة خلل في وظيفة جهاز من أجهزة الجسم  وهذا الشذوذ الصبغي

و تقدير ، بل هـاو نتيجة لإلصابة بمرض معين كما أنه ليس بالضرورة أن يكون وراثيأ

من اهلل تعالى يحدث أثناء انقسام الخلية عند بداية تكوين الجنين، وعليه فإن أي زوجين 

 (1449)أبو النصر،  داون. عرضبدون تمييز معرضين ألن يولد لديهم طفل ذو 

ويكون هذا  09كروموزوما بدل من  01داون لديه  عرضفالشخص المصاب ب

، بحيث يصبح ثالثيا بدال من 12الكروموزوم الزائد متجاورا مع زوج الكروموزومات 

كونه ثنائيا وهو ما يعرف بالشذوذ الكروموزومات من حيث العدد، كما يسمى ثالثية 

 (1449)العيسوي،  ( أو االنقسام الثالثي.Trisomieالكروموزومات )
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 داون عرضأنواع  -7

أشارت العديد من البحوث والدراسات أن هناك ثالثة أنواع من اإلضرابات      

 داون. عرضالكروموزومية التي تؤدي إلى ظهور مجموعة أعراض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Lambert, 1982) 12يوضح التوزيع العادي للك روموزوم :0الشكل رقم
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هذه األنواع تختلف تبعا الختالف الحاصل في الموقع الكروموزومي وهذه األنماط 

 هي:

 الحر والمتجانس 70موزومات نمط ثالثي الكرو  -7-0

 التي تكون عليها خاليا الشخص وجاءت هذه التسمية وصفا للحالة الكروموزومية     

 ثالثة كروموزومات بدال من إثنين. 12المصاب، حيث يوجد في الكروموزوم 

 %21داون شيوعا وتصل نسبته حوالي  عرضويعتبر هذا النوع من أكثر أنواع      

، يحدث هذا النوع من الشذوذ عرضمن مجموعة األشخاص المصابين بهذه ال

نتيجة خلل في عملية االنقسام المنصف أثناء تشكل البويضات المنوية،  الكروموزومي

نتيجة فشل االنفصال السليم للزوج الكروموزومي األصلي في هذه األعراض، مما يعني 

 (1449)العسرج،  .12بقاء زوج الك روموزومات
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 لعرض داون )النوع الحر( 12يوضح التوزيع الغير عادي للكروموزوم : 7الشكل 

(Lambert, 1982) 
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 النمط االنتقالي )النوع الملتحم( -7-7
من  %9من قبل بوالني وفراكارو ويوجد عند  2294تم اكتشاف هذا النوع عام 

داون يحدث عند انتقال  عرض( أن هذا النوع من Guttmanالحاالت ويذكر قوتمان )
إلى موقع آخر أثناء عملية إعادة ترتيب الكروموزوم رقم  12جزء من الكروموزوم رقم 

، 29) ، كما لوحظ في الحاالت أخرى أن يحدث االنتقال إلى الكروموزومات التالية20
 (1449)العسرج،  (.11، 12،  29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Lambert, 1982) يوضح توزيع الكروموزونات النوع الملتحم: 0لشكل ا
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 النمط الفسيفسائي -7-0
من مختلف الحاالت يظهر هذا النوع على شكل كروموزوم  %9يالحظ عند 

في بعض خاليا الجسم دون غيرها أي تحتوي بعض  12إضافي في زوج الكروموزومات 
، أما 12كروموزومات بدال من اثنين في زوج الكروموزومات خاليا الجسم على ثالثة 

 .12بقية الخاليا فتكون طبيعية على كروموزومين في الزوج الكروموزومين في الزوج 
 (1449)العسرج، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يوضح توزيع الكروموزوم في النوع الفسيفسائي: 0الشكل 
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 داون عرضأسباب حدوث  -0

بالرغم من تطرو العديد من النظريات إال نه لم يعرف لحد اآلن السبب الحقيقي 

داون، إال أن هناك افتراضات غير مثبت حول أسبابها مثل: العوامل الوراثية أو  عرضل

تناول األدوية والعقاقير أثناء الحمل وطبيعة الغذاء وعوامل التلوث البيئي أو التعرض 

( أو وجود مضادات إفرازا الغدة الدرقية Xلإلشعاعات خالل فترة الحمل وخصوصا أشعة )

عند اإلنجاب، ولعل السبب األخير هو من أكثر األسباب التي في دم األم أو عمر األم 

 داون وهناك الكثيرون ممن يؤيدون هذه الفرضية. عرضتعزى إليها حدوث 

( %21-84( أن معظم الدراسات بينت أن ما نسبته )1441ذكر يوسف بورسكي )    

 .( من الحاالت سببها األب%14-9داون يكون سببها األم وأن ) عرضمن حاالت 

 (1441)فرج، 

( أن األسباب و العوامل المسببة لهذا المرض تنتج 2229كما ورد في الريوتي)     

عادة من ضعف البويضة األنثوية بفعل التقدم في السن أو عوامل أخرى غير معروفة، 

 داون، ولكن عرضو هذا ال يعني أن األمهات األصغر سنا ال يلدن أطفاال مصابين ب

سنة و هذا العمر ليس  99نسبة حدوثها قليلة جدا إذا ما قورنت بالحوامل فوق سن 

السبب الرئيسي لحدوث هذا الخلل بل نتيجة ألن اإلناث في هذا العمر خاصة العامالت 

منهن أكثر عرضة للضغوط النفسية و اإلصابات بالسكري مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة 

 (1449)العسرج،  طفالهن.داون لدى أ عرضحدوث 
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 خصائص الطفل المصاب بعرض داون -0
 الخصائص الجسمية -0-0

الذي يجلب االنتباه عند رؤيتنا المصاب بعرض داون والذي هو تشوه خلقي غير 

 وراثي الذي يظهر عند الطفل منذ والدته بال شك هو الوجه.

هو دائري وعريض وباألخص مسطح في جمجمة وينطبق قسم من  إذن الوجه

أجفانه وألنف مفلطح في نهايته والوجنتين تكاد تنعدم، وله فتحتي األنف عريضتين إلى 

األمام والخارج، ويظهر له قصور في النتوء مدار العين، والعينين مشدودة األطراف 

 (Labrune, 1967) ملجمة وله ضيق في الجفون.

وهناك طباق جلدي عمودي الذي يبدأ من الجفن العليا إلى حافتي جدار األنف 

ويغطي الزاوية الداخلية أين توجد المجاري الدمعية للعين التي تحجب نوعا ما الحاسة 

الدمعية )نتوء لحمي(، أيضا ضيق شق الجفن مع صغر حجم كرة العين، وفي الغالب 

حجم الفم صغير، واللسان كبير ال مميزة للجفنين مع احمرارها في األطراف.نالحظ نعومة 

وغالبا ما يكون كحدب ومنطوي عرضيا بشكل عقيدي والشفاه السفلية سميكة ومقلوبة 

 إلى األسفل مع سيالن دائم للعاب.

وفيما يتعلق ببقية الجسم فهي ليست أكثر ظهورا مثل الوجه وبقية الجسم يكون 

 ة من التشوهات البارزة جدا.حاليا مجموع

نالحظ نقص النمو الطولي العرضي مع قصر خاص في الفص المتعلق بجذع  -

 األطراف واألعضاء، الكل يمكن أن يكون قماء حقيقية.
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الرقبة سميكة وغليظة وقصيرة، ثنايا الجلد في القفا ال نجدها لدى المصاب بعرض  -

با لجهة العلوية للظهر تندرج تقريداون ويظهر لنا كأن المنطقة القذالي والقفا وا

 في نفس المخطط.

الصدر عريض ومتسع، البطن ناقص يتميز برخاوة عضلية وممطط مع فتق  -

 سري.

في وضعية الجلوس، العمود الفقاري يكون منحنيا نحو األمام، إذن وضعية  -

 الوقوف تكون غير عادية لكن العكس فهو يبدو مستقيما دون أي انحناء.

حة ن على شكل مربع، وهي مسطتان، ممتلئان وعريضتان صغيرتان قصيرتااليد -

النتوءات تقريبا ال تظهر، عادة يكون لونها يميل إلى الزرقة راحة اليد عادة ما 

تكون خشينة وفظة وتقشر نخالي الشكل يغطي في بعض الحاالت الجهة الظهرية 

 لليد.

 األصابع هي متباعدة وتبدو كلها على نفس الطول. -

ى القدمين الشكل الجلدي الحفري نادر الوجود بالنسبة للقوس ويبدو وعلى مستو  -

شكليا، لكن قبل الحديث عن هذه التفاصيل قد سجلنا أن قدمي الطفل المنغولي 

هما قصيرتان ومسطحتان، وأصابع الرجل مفرقة بشكل سيء كما هو عند الطفل 

صبع الثاني ه وبين األالعادي باستثناء إبهام الرجل فهو منفرج والفراغ الموجود بين

يمتاز بعمق كبير وواسع ويستمر على الوجه األخصمي، وانطالقا من هذا 

االختالف الذي يتميز به الطفل المصاب بعرض داون في الخصائص الجسمية 

 (Labrune, 1967) أطلق مصطلح الخلل المرفولوجي المنغولي.
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 الخصائص العقلية -0-7

بعرض داون يصاحب دوما بتخلف عقلي بنسبة ما )نظريا يتراوح التخلف المصاب 

( ونجد أن الدراجات تتراوح IQ مقياس ـدرجة، ب 04.09العقلي لهذه الفئة بمعامل ذكاء 

درجة وقد بينت  19.99درجة، أما أقصى الدرجات فتصل إلى  99و 94ما بين 

داون نوع فسيفسائي هم ( أن المصابين بعرض 2222)Fishler et Kochالدراسات 

 IQمن الفوج الثاني ولديهم  %99من الفوج األول المدرس مقابل  %29األحسن فيما 

 (Nathalie, 1997) درجة. 14أكبر أو يساوي 

 شخيص المصاب بعرض داونت -0

لوجه ايتم بعدة طرق كمالحظة العالمات واألعراض المميزة للمنغوليا وخاصة في 

واألطراف وتعتبر من الركائز األساسية للتشخيص، أو بدراسة اآلثار والخطوط في الكتف 

وهي من األشياء التي يعتمد عليها للتشخيص عند الطفل المشتبه بإصابة بالمنغوليا ومن 

أكثرها شيوعا وجود خط عرضي موحد في راحة اليد، ويكون التشخيص أيضا بمالحظة 

، وهذه تختلف من طفل آلخر ولكنها من ناحية عامة شديدة في بوادر التخلف العقلي

 أثرها، لكن ال يظهر هذا التخلف إال بعد شهور من عمر الوليد.

ات متبقى الطريقة المثلى و الحديثة للتشخيص هي الدراسات المخبرية للكرموزو و 

 كما هي عند 09كروموزوما و ليست  01حيث يتم تركيب الخلية عند الطفل المصاب 

بدال من نسختين كما هو  12نسخ من الكروموزوم  9الشخص العادي، و وجد أن هناك 

الحال في بقية الكرموزومات و لقد استحدثت في السنين الماضية طريقة لفحص السائل 
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المحيط بالجنين إلعطاء فكرة عامة إذا ما كان الجنين مصاب بالحالة نفسها أم ال ألن 

لجنين يحتوي على عدد ال بأس به من الخاليا المنزوعة هذا السائل الرحمي المحيط با

( و الذي CARYOTYPEمن جلد الجنين، و فيما يلي سنرى االختبار المسمى بـ )

 )صالح( يستخدم عادة لتأكيد اإلصابة بالمنغوليا.

هذا االختبار يبدأ بأخذ قطرة من الدم، يسلم لمخبر مختص و النتائج تظهر في 

أسابيع، االختصاصي في علم الجينات يدخل نواة الخاليا، يجمع  9إلى  0غضون 

زوج و حسب الشكل و الحجم، ثم كل هذا يصور و يوضع على -الكروموزومات زوج

اإلصابة  االختبار يسمح بتأكيد شكل كليشي و يكبر حتى يمكن رؤيته بالعين المجردة،

بعرض داون وذلك برؤية كروموزوم على أحد األزواج الثالثة وعشرون لكل خلية، ويبين 

كذلك الطارئ الكرموزومي المسؤول عن والدة رضيع غير عادية، والوقاية، كما يسمح 

ة و بمعرفة احتمال تكرار خطر اإلصابة في حمل أو حدث مشابه عند إخوة األولياء أ إخ

 وأخوات الطفل المصاب بعرض داون.

 داون عرضالوقاية من حدوث  -0

داون غير معروفة و تحدث في جميع  عرضإن األسباب الحقيقية وراء حدوث 

الشعوب و في كل الطبقات االجتماعية و في كل بالد العالم، وهناك عالقة واحدة تثبت 

( 99ة بالعمر و تجاوزت )علميا وهي ارتباط هذا المرض بعمر األم فكلما تقدمت المرأ

داون، ويزداد االحتمال بشكل ضديد إذ تعدت  عرضسنة زادت احتمال إنجابها لطفل ب

داون، بل  عرض( ال يلدن أطفال ب99( سنة وهذا ال يعني أن النساء األصغر من )09)

سنة و يعني ذلك  99داون تكون أمهاتهم أقل من  عرضفي الحقيقة أن أغلب أطفال 
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سنة يلدن أكثر من النساء المسنات لذا  99ات الالتي أعمارهن أقل من إلى أن األمه

 (1449)وشاحي،  سنة. 99ينصح بإجراء وقائي بعدم حمل األم بعد سن 

باإلضافة إلى ذلك يجب تحليل الكروموزومات للمتزوجين قبل حدوث الحمل 

وراثية، مع إجراء الفحوصات الطبية  للتعرف على خطر إنجاب أطفال لديهم أمراض

 رضعبت طفال مصابا بوطلب االستشارة في حالة حدوث حمل لدى األم سبق وأن أنج

أن اإلجراءات الشخصية المبكرة مفيدة يتم تشخيص هذه الحاالت أثناء الحمل  داون، إذ

 عن طريق التحاليل التشخيصية.
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 خالصة
داون والتي هي عبارة عن تشوه الكروموزوم  عرضفي هذا الفصل لقد تعرضنا ل

 وكذا تعرفنا على أعراضه، أسبابه، خصائصه والوقاية منه.

ما من ناحية الكشف عن هذا االضطراب فلقد أصبح من الممكن الكشف المبكر أ

عنه والذي يهدف إلى تفرع بعض العالجات للجنين وذلك قصد التخفيف من التشوهات 

ل حياة أفضل لألم والطفل معا، فالتأخر الذهني واحد من أهم المظاهر الشائعة من أج

داون حيث تكون معدالت الذكاء للمصابين به بين المتوسط والشديد، وبالرغم  عرضب

من أن التخلف العقلي ال يمكن عالجه تماما إال أن كل األطفال المصابين بالتخلف 

 ة أكبر عن طريق جلسات التنبيه.العقلي يمكن مساعدته على التقدم بسرع
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 تمهيد

نتطرق في الجانب التطبيقي إلى تقديم المناقشة وتحليل النتائج الخاصة باالستبيان 

الذي كانت سنوات  2إلى  9فئة  األطفال المصابين بعرض داون مربي الذي وزع على

، كما نستنتج طريقة  أسئلته تتمحور أساسا على الفرضيات التي وضعت في هذا البحث

بحيث نقوم بوضع جداول لألسئلة تتضمن عدد أفراد العينة و التحليل و مناقشة النتائج 

و يكون كل جدول متبوع  كذا عدد اإلجابات ثم إضافتها إلى النسب المئوية المرافقة لها ،

مدى تحقق  توضيحو  االستنتاجبتحليل خاص به و كذا التمثيل البياني و نقوم بعرض 

 .ت التي وضعت في بداية هذا البحثصدق الفرضياو 

 صحة فرضيات وذلك إلثباتحل لإلشكالية المطروحة مسبقا  ومحاولتنا إيجاد

الفصل الميداني سوف نتعرض إلى تحديد مجاالت الدراسة  وفي طياتالدراسة أو نفيها 

المستخدم مع تحديد األدوات المناسبة  والزمان وكذا المنهجالمكان  المجال، والمتمثلة في

ليها إ والتي سنتطرقالتي تهم موضوع البحث  الميدانيةوالمعلومات لجمع البيانات 

 بالتفصيل.
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 الّدراسة االستطالعية -10
تعّد الدراسة االستطالعية الخطوة األولية التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة 
من أجل اإلمام بجوانب دراسته الميدانية. وبما أّننا بصدد إجراء دراسة ميدانية، ال بّد من 
إجراء دراسة استطالعية كانت بدايتها بتوجه الباحث إلى بعض المراكز. ومنها: المركز 

رهيو، المركز البيداغوجي واد الجمعة والمركز النفسي البيداغوجي  البيداغوجي واد
المطمر. وذلك للوقوف على واقع النشاط البدني والرياضي ذي الغرض الترويحي بهذه 
المراكز، من حيث الوسائل واألجهزة والمعدات والبرامج. ومن جهة ثانية، معرفة مدى 

قام الباحث بمقابلة مدراء المراكز، وبعض اهتمام المرّبين بهذا النوع من النشاط. حيث 
المرّبين واألخصائيين النفسانيين من أجل معرفة آرائهم واقتراحاتهم ووجهات نظرهم حول 
مجموعة من النقاط األساسية اّلتي لها صلة وثيقة بموضوع الدراسة، تتمحور أساسا حول 

ات النفسية االضطرابدور النشاط الترويحي بصفة عامة في التقليل والتخفيف من بعض 
 لدى األطفال بهذه المراكز.

 منهج البحث -17
المنهج المسحي الوصفي الذي يعتمد على  استخدامفي بحثنا هذا على  اعتمدنا

 اتخاذبتحليل العالقات بين التغيرات ومحاولة قياسها، وتوضيح العالقة بطريقة علمية 

ات وكذا المقابلة، وهي األدو  االستبيانأسلوب إحصائي كما هو الحال بالنسبة لنتائج 

 .التي وجدناها أكثر مناسبة لموضوع بحثنا

بشكل  والتفسيرالمنهج الوصفي بأنه طريقة من طرق التحليل ويمكن تعريف 

 اجتماعيةأجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية أو مشكلة  ومنظم منعلمي 

نطاق  ديدليلها وتحوتح وتعريف المشكلةويتضمن ذلك عدة عمليات كتحديد الغرض منه 



 منهجية البحث واإلجراءات الميدانيةالفصل األول:                                 ب الميداني الجان

 
86 

 استنتاجاتلى إ للوصول وتفسير النتائجالوثائق المتعلقة بها  وفحص جميع ومجال المسح

 . (2229)عمار،  معينة واستخدامها ألغراض

 مجتمع البحث -10
إن مجتمع البحث هو الفئة اإلجمالية التي نريد إقامة دراسة تطبيقية عليها وفق 

ربي مالمنهج المختار والمناسب لهذه الدراسة، وفي هذه الدراسة كان مجتمع البحث 

الذين يعملون بالمراكز النفسية  سنوات 2إلى  9األطفال المصابين بعرض داون فئة 

 .البيداغوجية لوالية غليزان
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 عينة البحث -10
ينظر إلى العينة على أنها جزء من الكل أو بعض من الجميع، وتتلخص فكرة 

دراسة العينات في محاولة الوصول إلى تعميمات لظاهرة معينة، وتعتبر من أهم المراحل 

 اختيارهابفي البحث العلمي التي يهتم بها الباحث وتعرف على أنها جزء من الكل، نقوم 

لتحقق من الظاهرة، كما تعرف على أنها مجموعة من بطريقة معينة لدراستها من أجل ا

األفراد يبني الباحث وتختار بطريقة مختلفة من مجتمع كبير لدراسة الظاهرة فيه ، كما 

عرفها محمد " العينة هي مجموعة من األفراد يبني الباحث عمله عليها و هي مأخوذة 

 وهذه العينة تم.  (140، صفحة 1449)شفيق،  من مجتمع أصلي يكون تمثيله صادق"

نظر عن بغض ال مربينبطريقة عشوائية ألنها تعطي فرص متكافئة لكل ال اختيارها

 الختبار.االعشوائي هو أبسط طرق  االختبارإلى أن  وخصائصهم باإلضافة مستوياتهم

المراكز النفسية ب باألطفال المصابين بعرض داوندراستنا خاصة  وبما أن

عينة البحث  البحث تكونت وفي هذافئة مربي هذه ال اختياروالية غليزان تم ب البيداغوجية

 مربيا لهذه الفئة.( 14) عشرينمن 
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 متغيرات البحث  -10
بناء على الفرضيات السابقة الذكر يمكن ضبط المتغيرات من أجل الوصول إلى 

وذلك قصد الحصول على نتائج واضحة وموثوق فيها  علمية وموضوعية.نتائج أكثر 

يشترط على كل باحث أن يضبط متغيرات بحثه حتى يعزل المتغيرات التي قد تعرقل 

 البحث، حيث كانت متغيرات بحثنا كاآلتي:
  المتغير المستقل   -10-0

 سالعامل الذي نريد من خالله قيا والنتيجة أي"وهو السبب في عالقة السبب 

ألنشطة اوفي بحثنا هذا المتغير المستقل يتمثل في  .(98، صفحة 2280)ثابت، النتائج" 

  .الترويحية
 المتغير التابع  -10-7

هذه المتغيرات هي و  "يعرف بأنه المتغير الذي يتغير نتيجة لتأثير المتغير المستقل

)حسن عالوي و  .تحدد الظاهرة التي نود شرحهاالتي توضح النتائج والجوانب ألنها 

  .سيةاالضطرابات النف وفي بحثنا هذا المتغير التابع هو .(122، صفحة 2222آخرون، 

 مجاالت البحث -10
 المجال البشري: -10-0

الذين  سنوات 2إلى  9مربي فئة األطفال المصابين بعرض داون من  ويقصد به

 والية غليزان.بمراكز تمت عليهم الدراسة 
  المجال المكاني -10-7

والية غليزان ذهنيا ب مراكز نفسية بيداغوجية للمعاقين أربعأجريت هذه الدراسة على 

 تي: وكانت كاآل
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 المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بوادي الجمعة. 

  ارهيوالمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بوادي. 

 المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بالمطمر. 

 .المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بمازونة 
  المجال الزمني -10-0

 مراحل بحثنا وهي: استغرقتهحدد الوقت الذي نوهنا 

  فيفري 10حيث تم تقديم البحث إلى األستاذ المشرف يوم  النظري:مرحلة الجانب 

في الدراسة النظرية وكذا إعداد الفصول الدراسية وصياغتها بعد عرضها  1421

 مالحظته.على األستاذ المشرف وتغطية 

 وتضمنت هذه المرحلة كيفية تصميم أدوات البحث بعد  :مرحلة الجانب التطبيقي

 49وضع تصور مبدئي ألداء الدراسة ومناقشتها مع األستاذ المشرف من يوم 

 .ولقد مر هذا الجانب بعدة مراحل 1421سبتمبر  42إلى غاية  ماي

  وتحكيمها من طرف األساتذة والدكاترة الموجودين بالمعهد. االستمارةمرحلة إعداد 

 .مرحلة جمع البيانات مع المبحوثين 

 .مرحلة تفريغ البيانات ثم جدولتها وتحليلها إحصائيا 

  ير النهائي وكتابة التقر أما المرحلة األخيرة فهي مرحلة تحليل البيانات وتفسيرها

 للبحث ونتائجه.
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 أدوات البحث  -12
  االستبيان: -12-0

 وهذه ،والبياناتفهو وسيلة علمية لجمع المعلومات  االستعمالهو تقنية شائعة 

لة عن جملة من األسئ وهو عبارةالطريقة تستمد المعلومات مباشرة من المصدر األصلي 

 لباحث بدراستهاابعد ذلك يقوم  البحث،الباحث بتوزيعها على عينة  والمغلقة يقومالمفتوحة 

ث لكونه مناسب كأداة للبح االستبيان باختيار ولقد قمنا منها، وتحليلها واستخالص النتائج

كما تعطي للمستوجب الحرية الكاملة في  لمربي فئة األطفال المصابين بعرض داون

ا التي تتضمن م االستمارة استخدامينة البحث كان علينا تحديد ع ومن أجل اإلجابة،

 يلي: 
  المغلقةاألسئلة 

في تحديد مسبق لألجوبة  وتكمن خاصيتهاهي أسئلة بسيطة في أغلب األحيان 

إذ يتطلب  ،منه والنتائج المستوحاة وأغراض الباحثعلى أفكار الباحث  وتحديدها يعتمد

      الصحيحة.اإلجابة  اختيار"تعم" أو "ال" أو  ـ:بمن المستجوب باإلجابة 
  االختياريةاألسئلة 

ختار تقدم بعد السؤال لي االقتراحاتيحتوي هذا النوع من األسئلة على مجموعة من 

   المطروح.أو أكثر يكون جواب للسؤال  اقتراحمنها المجيب 
 األسئلة المفتوحة 

لة للتعبير عن المشك آرائهمتكون بإعطاء الحرية الكاملة للمجيبين في إبداء 

من فوائدها أنها ال تقيد المبحوث بحصر إجابته ضمن إجابات محددة من  المطروحة،

 المجتمع.تحديد اآلراء السائدة في  وكذلك أيضا الباحث،طرف 
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 األسس العلمية لالختبارات المستخدمة -12

 الّصدق: -12-0

 المحكمين:صدق  -أ

تجربتهم و مشهود لهم بمستواهم العلمي  محكمين،تم عرض االستبيان على دكاترة 

وذلك  ةاالستمار بغرض تحكيم  العلمي، ومناهج البحثفي المجاالت الدراسية  الميدانية

ل اإلشارات تعديل ك وقد تمّ  بالفرضيات. وكذا األسئلةتوافق العبارات باألسئلة  لمراعاة

جانب  أسفرت عنه من وهو ماالتي أوصى بها المحكمين وفق المعايير المنهجية للبحث 

 الستبيان.ابحيث أفرزت النتائج إلى تحقيق صدق األبعاد التي يتضمنها  االستبيانصدق 
 الثّبات: -12-7

 نسبةالدرجة التي يتم جمعها بال استقراريسند مفهوم ثبات أداة البحث على فكرة 

 طرق للتأكد من ثبات أداة وهناك عدةلسمة الشخص مرتين أو أكثر لقياس سمة معينة 

 لنصفية.اأو طريقة الصور المكافئة أو طريقة التجزئة  االختبارالبحث مثل طريقة إعادة 

 وهذا األمر وثبات عاليينمن كل ما سبق نجد أن أداة البحث تتمتع بصدق 

 بها.يجعلنا نعول عليها في الحصول على نتائج موثوق 
 (289، صفحة 1441)رضوان، الّدراسات اإلحصائية   -10

 الّنسبة المئوية: -10-0

هذا و من أجل تحديد المعطيات العددية  استعماالتعتبر الطريقة الثالثية األكثر 

 فقانون العالقة الثالثية يكون كما يلي: سؤال.النسب المئوية لمعطيات كل  الستخراج

𝟏𝟎𝟎 × (التكرارات) العدد الفعال
مجموع التكرارات

=  الّنسبة المئوية
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 بالمربين االستمارة الخاصة

 الرياضية؟و األنشطة البدنية  اختصاصنوع التكوين الذي تلقيتموه في  ما هو األول:السؤال 

 األنشطة البدنية والرياضية. اختصاص( يمثل نوع التكوين الذي تلقوه في 10الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 42نالحظ من خالل الجدول رقم ) :ومناقشة النتائجتحليل 
وتليها مربي  وهوالرياضية األنشطة البدنية  اختصاصنوع التكوين الذي تلقوه في  09%

 وأخيرا تقني %24بنسبة  ويليها تقني %29بنسبة  ويليها تقني %19بنسبة  مستشار
النتائج يعزي الباحث بأن تكوين المربين يلعب دورا كبيرا  ومن خالل %49سامي بنسبة 
الذي هو باألساس تربية هؤالء األطفال تربية صحيحة في مجال  اختصاصهممن ناحية 

 مجاالت. وفي عدةاألنشطة البدنية الرياضية 

 
 .والرياضيةاألنشطة البدنية  اختصاص( يمثل نوع التكوين الذي تلقوه في 10الشكل رقم )
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  تقني  تقني سامي مربي مستشار ليسانس
 عدد المربين 49 42 42 49 41
 النسبة المئوية  29% 49% 09% 19% 24%
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 لمركز؟اكمربين لألنشطة البدنية والرياضية بهذا  وأنتم تعملونمنذ متى  الثاني:السؤال 

أكثر من أربع 
 سنوات

من سنتين إلى 
 أربع سنوات

  أقل من سنتين

 عدد المربين 49 49 21
 النسبة المئوية %29 %19 %94

 المركز.في  والرياضية( يمثل مدة عمل المربي لألنشطة البدنية 17الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 41نالحظ من خالل الجدول رقم ) :ومناقشة النتائجتحليل 
لمركز ا والرياضية بهذامنذ أكثر من أربع سنوات تعمل كمربين لألنشطة البدنية  94%

أقل من سنتين ومن  %29 وتليها نسبةمن سنتين إلى أربع سنوات  %19 وتليها نسبة
خالل النتائج يعزي الباحث بأن فترة عمل المربي في المركز كلما كانت طويلة كلما 

للمربي بصفة  ومهمة أيضاكانت مهمة من أجل ضمان تربية أحسن لهؤالء األطفال 
 .هو أفضل وتقديم ماخاصة من ناحية التحضير 

 
 المركز. والرياضية في( يمثل مدة عمل المربي لألنشطة البدنية 17الشكل رقم )
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حسب رأيكم، هل التكوين ضروري لتلبية حاجيات هذه الفئة من األطفال  الثالث:السؤال 
  والرياضية؟في ميدان األنشطة البدنية 

  نعم ال
 عدد المربين 14 44
 النسبة المئوية %244 %44

 ةوالرياضي( يمثل رأي المربي في ضرورة التكوين في ميدان األنشطة البدنية 10الجدول رقم )
 الفئة.لتلبية حاجيات هذه 

( أن نسبة كبيرة من المربين 49نالحظ من خالل الجدول رقم ) :تحليل ومناقشة النتائج
تعتبر التكوين ضروري لتلبية حاجيات هذه الفئة من األطفال في ميدان األنشطة  244%

العكس ومن خالل النتائج يعزي الباحث أن التكوين  %44 والرياضية وتليها نسبةالبدنية 
ات هذه الفئة حاجي والرياضية لتلبيةنية له أهمية كبيرة للمربي في ميدان األنشطة البد

ويجب أن يكون هذا التكوين مستمر ودائم من خالل إقامة ندوات وحصص تكوينية 
 لمسايرة التطور الحاصل لتربية هذه الفئة.

 
 والرياضية( يمثل رأي المربي في ضرورة التكوين في ميدان األنشطة البدنية 10الشكل رقم )

 الفئة.حاجيات هذه  لتلبية
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هل للخبرة عامل ضروري للنجاح في التعامل مع فئة المعاقين  رأيكم،في  :الرابعالسؤال 
 داون(؟)المصابين بعرض 

  نعم  ال 
 عدد المربين 20 49
 النسبة المئوية  %14 %94

 الفئة.( يمثل رأي المربي في توفر عامل الخبرة للنجاح في التعامل مع هذه 10الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 40نالحظ من خالل الجدول رقم ) :ومناقشة النتائجتحليل 
تعتبر الخبرة عامل ضروري للنجاح في التعامل مع فئة المعاقين )المصابين  14%

النتائج يعزي الباحث أن خبرة المربي  ومن خاللالعكس  %94 وتليها نسبة داون(بعرض 
ن عدة م لالستفادة وتكون سهلةع هذه الفئة تلعب عامل ضروري للنجاح في التعامل م

 الفئة.جوانب لهذه 

 
 الفئة.( يمثل رأي المربي في توفر عامل الخبرة للنجاح في التعامل مع هذه 10رقم )الشكل 
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 برامجكم؟في نظركم ما هو الشيء الذي تعتمدون عليه في إعداد  الخامس:السؤال 

 البرامج.( يمثل الشيء الذي يعتمد عليه المربي في إعداد 10الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 49نالحظ من خالل الجدول رقم ) :ومناقشة النتائجتحليل 
 ويليها األصدقاء %99بنسبة  وتليها الخبرةعلى الكتب في إعداد البرامج  تعتمد 09%

 االعتمادالنتائج يعزي الباحث أن  ومن خالل %49بنسبة  وأخيرا األنترنت %29بنسبة 
عداد البرامجعلى الكتب أحسن وسيلة لتحضير  فهذه الكتب تكون مصادر رسمية  وا 

 ومقننة. وتكون مقيدةعلى هذه البرامج  لالعتماد

 
 البرامج.( يمثل الشيء الذي يعتمد عليه المربي في إعداد 10الشكل رقم )
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  الخبرة الكتب األنترنت األصدقاء
 عدد المربين 41 42 42 49
 النسبة المئوية  99% 09% 49% 29%
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  ما هي اإلجراءات التي قمتم بها إلنجاح حصص األنشطة البدنية  السادس:السؤال 
 ؟مراكزكم والرياضية في

o .التخطيط واإلعداد الجيد للبرامج الموجهة لفئة األطفال المصابين بعرض داون 
o  وفق قدرات ومؤهالت هذه الفئة.حصص األنشطة البدنية إعداد برامج 
o  .التأكيد على الحالة النفسية للطفل ومعالجتها والتغلب على صعوباته 
o .االعتماد على األنشطة البدنية الترويحية بدرجة كبيرة في تربية هؤالء األطفال 
o ية ضالترويح والترفيه عن هذه الفئة أبرز أهداف حصص األنشطة البدنية والريا

 وجعلهم يشعرون باالرتياح والهدوء.
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 سبوع؟األ والرياضية فيما عدد الحصص المخصصة للنشاطات البدنية  السابع:السؤال 

 األسبوع. والرياضية فيعدد الحصص المخصصة للنشاطات البدنية  ( يمثل10الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 49نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
ث األسبوع هي ثال والرياضية فيعدد الحصص المخصصة للنشاطات البدنية  99%

واحدة  وأخيرا حصة %14بنسبة  ويليها حصتين %19بنسبة  وتليها حصتينحصص 
نية البدالنتائج يعزي الباحث أنه كلما كانت حصص األنشطة  ومن خالل %44بنسبة 

ويح مع هذه الفئة باإلضافة إلى التر  والعمل إيجابيكلما كان التواصل  والرياضية أكثر
 .نفسيتهمعن 

 
 األسبوع. والرياضية في( يمثل عدد الحصص المخصصة للنشاطات البدنية 10الشكل رقم )
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 حصص
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 حصص

  حصة واحدة حصتين

 عدد المربين 44 49 22 40
 النسبة المئوية  44% 19% 99% 14%
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صفة الترويحية ب والرياضية )األنشطةفي نظركم هل لألنشطة البدنية  الثامن:السؤال 
 البرامج؟لها دور أساسي في إعداد  عامة(

  نعم ال
 عدد المربين 29 41
 النسبة المئوية  %99 %99

 .البرامجفي إعداد  عامة(الترويحية بصفة والرياضية )( دور األنشطة البدنية 12الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 41نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
ها دور ل عامة(الترويحية بصفة  والرياضية )األنشطةقالت بأن األنشطة البدنية  99%

النتائج يعزي الباحث أن  ومن خاللالعكس  %99 وتليها نسبةأساسي في إعداد البرامج 
 مج فهي عبارة عن ألعاب تعطي لهذهاألنشطة الترويحية لها دور أساسي في إعداد البرا

 الرياضية.الفئة دفعا قويا لممارسة األنشطة البدنية 

 
 البرامج.في إعداد  عامة(الترويحية بصفة والرياضية )( دور األنشطة البدنية 12الشكل رقم )
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ما هو التجاوب الذي تجده حصة األنشطة البدنية الترويحية  رأيكم،حسب  التاسع:السؤال 
 األطفال؟لدى 

  االنجذاب االهتمامعدم 
 عدد المربين 29 49
 النسبة المئوية  %19 %19

جده حصة األنشطة البدنية الترويحية لدى ت( رأي المربي في التجاوب الذي 12الجدول رقم )
 األطفال.

( أن نسبة كبيرة من المربين 48نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
هو التجاوب الذي تجده حصة األنشطة البدنية الترويحية لدى  االنجذابرأت أن  19%

النتائج يعزي الباحث أن نوعية  ومن خالل االهتمامعدم  %19 وتليها نسبةاألطفال 
مميزاتهم و لفئة على حسب قدراتهم األنشطة البدنية الترويحية التي يعدها المربي لهذه ا

  األنشطة.األطفال نحو هاته  انجذابفي  تزيد

 
( يمثل رأي المربي في التجاوب الذي تجده حصة األنشطة البدنية الترويحية 12رقم )الشكل 

 األطفال.لدى 
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يكون هل س الترويحية،إذا تم حذف حصص األنشطة البدنية  رأيكم،في  العاشر:السؤال 
 المصابين؟سلبي على األطفال  انعكاسهناك 

  نعم  ال 
 عدد المربين 21 48
 النسبة المئوية  %94 %04

وانعكاساتها رأي المربي في حذف حصص األنشطة البدنية الترويحية  ( يمثل10الجدول رقم )
 األطفال. على

( أن نسبة كبيرة من المربين 42نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
 اسانعكرأت في حالة حذف حصص األنشطة البدنية الترويحية سيكون هناك  94%

النتائج يعزي الباحث أنه  ومن خاللالعكس  %04 وتليها نسبةسلبي على األطفال 
سية األطفال نفسلبية على  انعكاساتبحذف حصص األنشطة البدنية الترويحية ستكون 

ي الترويح تساعد ف ودائما مااألبرز وراء ممارسة األطفال للنشاط البدني  الدافع تعتبرألنها 
 أحسن. وجعل مزاجهمعن نفسيتهم 

 
وانعكاساتها ( يمثل رأي المربي في حذف حصص األنشطة البدنية الترويحية 10الشكل رقم )

 األطفال. على
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ما هو الهدف األساسي لممارسة األطفال المصابين بعرض داون  عشر:السؤال الحادي 
 الرياضي؟للنشاط البدني 

الهدف األساسي لممارسة األطفال المصابين بعرض داون للنشاط البدني  ( يمثل01الجدول رقم )
 الرياضي.

( أن نسبة كبيرة من المربين 24نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
رأت بأن الهدف األساسي لممارسة األطفال المصابين بعرض داون للنشاط البدني  94%

 %24 وصحي بنسبة ويليها تربوي %94بنسبة  وتليها ترفيهيالرياضي هو ترويحي 
ألطفال المصابين بعرض داون دائما ما ينتظرون النتائج يعزي الباحث أن ا ومن خالل

ربي أن يجعل فعلى الم ارتياح وجعلهم أكثرالترويح عن نفسيتهم من أجل نسيان معاناتهم 
 ترويحي.من هدف الحصة 

 

 

 

 

 

 

( يمثل الهدف األساسي لممارسة األطفال المصابين بعرض داون للنشاط البدني 01الشكل رقم )
 الرياضي.

  تربوي ترفيهي صحي ترويحي
 عدد المربين 41 49 41 24
 النسبة المئوية  24% 94% 24% 94%
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 لسلوكياتاما هي نوع األلعاب التي تظهر فيها  الحصص،أثناء إجراء  عشر:السؤال الثاني 
 ؟العدوانية

  األلعاب الجماعية لعاب الفرديةألا
 بينمر عدد ال 29 40
 النسبة المئوية  %84 %14

 .العدوانية السلوكياتنوع األلعاب التي تظهر فيها  ( يمثل00الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 22نالحظ من خالل الجدول رقم ) النتائج:ومناقشة تحليل 
 العدوانية هي األلعاب الجماعية السلوكياتقالت بأن األلعاب التي تظهر فيها  84%

ن المربي يجب أ النتائج يعزي الباحث أن ومن خاللاأللعاب الفردية  %14 وتليها نسبة
طفال فهي تتميز باالحتكاك واالندفاع ويجب يكون حذر عند إجراء األلعاب الجماعية لأل

 جعلها لعبة محببة لألطفال.

 
 العدوانية. السلوكياتنوع األلعاب التي تظهر فيها  ( يمثل00الشكل رقم )
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ما هو شعور األطفال المصابين بعرض داون أثناء ممارسة النشاط  عشر:السؤال الثالث 
 الترويحي؟البدني 

  الملل القلق االرتياح
 بينمر عدد ال 41 42 21
 النسبة المئوية  %24 %49 %89

شعور األطفال المصابين بعرض داون أثناء ممارسة النشاط البدني يمثل ( 07الجدول رقم )
 .الترويحي

( أن نسبة كبيرة من المربين 21نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
هو شعور األطفال المصابين بعرض داون أثناء ممارسة النشاط  االرتياحرأت أن  89%

النتائج  ومن خاللالقلل  %49 وأخيرا نسبةالملل  %24 وتليها نسبةالبدني الترويحي 
من جانب األطفال دائما ما تعطيهم  ممارسة النشاط البدني الترويحيأن يعزي الباحث 

 ما هو قادم بارتياح.مزاج جيد وتجعلهم مرتاح أثناء الممارسة ومتطلع ل

 
شعور األطفال المصابين بعرض داون أثناء ممارسة النشاط البدني  ( يمثل07رقم ) الشكل

 الترويحي.
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هل تالحظون تغيير في سلوك األطفال المصابين بعد إجراء النشاطات  عشر:السؤال الرابع 
 ؟الترويحيةالبدنية 

  نعم ال
 بينلمر عدد ا 22 42
 النسبة المئوية  %99 %09

تغيير في سلوك األطفال المصابين بعد إجراء لل ة المربيالحظم ( يمثل00الجدول رقم )
 .الترويحيةالنشاطات البدنية 

( أن نسبة كبيرة من المربين 29نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
الحظت أن هناك تغيير في سلوك األطفال المصابين بعد إجراء النشاطات البدنية  99%

 سلوك تغير أن ويعزي الباحثالنتائج  ومن خاللالعكس  %09 وتليها نسبةالترويحية 
ذه مرتبط أساسا بنوعية ه حيةاألطفال المصابين بعد إجراء النشاطات البدنية التروي

النشاطات وطريقة أدائها هذا ما يؤدي إلى تغيير سلوك األطفال إلى مرتاح )إيجابي( أو 
 تعب مصاحب للملل )سلبي(.

 
تغيير في سلوك األطفال المصابين بعد إجراء النشاطات لل ة المربيالحظم ( يمثل00الشكل رقم )

 الترويحية.البدنية 

0

10

20

30

40

50

60

نعم ال

المربين

المربين



 الفصل الثاني: عرض وتحليل ومناقشة النتائج  الجانب الميداني 

 
107 

  التغيير؟كيف يكون هذا  بنعم،في حالة اإلجابة  عشر:السؤال الخامس 

  إيجابي سلبي
 بينلمر عدد ا 22 44
 النسبة المئوية  %244 %44

 نوع التغيير الحاصل في سلوك األطفال. ( يمثل00الجدول رقم )

( أن نسبة كبيرة من المربين 20نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
الحظت أن هناك تغيير إيجابي في سلوك األطفال المصابين بعد إجراء  244%

 ويعزي الباحثالنتائج  ومن خاللسلبي  %44 وتليها نسبةالنشاطات البدنية الترويحية 
 طفاللممارسة على سلوك األهذه النشاطات البدنية الترويحية لها أثر إيجابي أثناء ا أن

 لما تتميز به من أجواء مرحة ومميزة.

 
 نوع التغيير الحاصل في سلوك األطفال. ( يمثل00الشكل رقم )
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تقليل و في رأيك هل األنشطة البدنية الترويحية لها دور في ضبط  عشر:السؤال السادس  
 النفسية؟ االضطراباتبعض  من

  نعم ال
 بينمر عدد ال 28 41
 النسبة المئوية  %24 %24

تقليل من بعض ال فياألنشطة البدنية الترويحية المربي حول  رأي ( يمثل00الجدول رقم )
 النفسية. االضطرابات

( أن نسبة كبيرة من المربين 29نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
بعض  وتقليل منرأت أن األنشطة البدنية الترويحية لها دور في ضبط  24%

 هذه النتائج يعزي الباحث أن ومن خاللالعكس  %24 وتليها نسبةالنفسية  االضطرابات
يجابي في إبعاد األطفال عن الضغوطات والصعوبات التي  األنشطة لها دور كبير وا 

   يوجهونها في حياتهم اليومية وتقلل من االضطرابات النفسية التي دائما ما تصاحبهم.

 
تقليل من بعض ال فياألنشطة البدنية الترويحية المربي حول  ( يمثل رأي00)الشكل رقم 

 النفسية. االضطرابات
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ما هو دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة القلق  عشر:السؤال السابع 
 داون؟لدى األطفال المصابين بعرض 

  إيجابي سلبي
 بينمر عدد ال 21 49
 المئويةالنسبة  %89 %29

دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة القلق لدى األطفال  ( يمثل00الجدول رقم )
 .داونالمصابين بعرض 

( أن نسبة كبيرة من المربين 29نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
رأت بأن األنشطة البدنية الترويحية لها دور إيجابي في التقليل من ظاهرة القلق  89%

ويعزي النتائج  ومن خاللسلبي  %44 وتليها نسبةلدى األطفال المصابين بعرض داون 
م التقليل من ظاهرة القلق لديه أن هاته األنشطة تلعب دور إيجابي أيضا في الباحث

  وتشعرهم باالرتياح والهدوء في نفوسهم.

 
( يمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة القلق لدى األطفال 00رقم ) الشكل

 داون.المصابين بعرض 
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ما هو دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة السلوك  عشر:السؤال الثامن 
 داون؟العدواني لدى األطفال المصابين بعرض 

  إيجابي سلبي
 بينمر عدد ال 20 49
 النسبة المئوية %14 %94

دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة السلوك العدواني  ( يمثل02الجدول رقم )
 .داونلدى األطفال المصابين بعرض 

( أن نسبة كبيرة من المربين 21نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
رأت بأن األنشطة البدنية الترويحية لها دور إيجابي في التقليل من ظاهرة السلوك  14%

 ومن خاللسلبي  %94 وتليها نسبةالعدواني لدى األطفال المصابين بعرض داون 
ة لما تحمله من أجواء مميزة ومرح األنشطة البدنية الترويحيةأن النتائج يعزي الباحث 

  فهي تبعد األطفال عن السلوكيات العدوانية.

 
( يمثل دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة السلوك العدواني 02رقم ) الشكل

 داون.لدى األطفال المصابين بعرض 
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هل األنشطة البدنية الترويحية لها دور في توافق المصابين نفسيا  عشر: تاسعالسؤال ال
 واجتماعيا؟

  نعم ال
 بينمر عدد ال 29 40
 النسبة المئوية %84 %14

 .ماعياواجتاألنشطة البدنية الترويحية في توافق المصابين نفسيا دور  ( يمثل02رقم )الجدول 

( أن نسبة كبيرة من المربين 28نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
اجتماعيا و رأت بأن األنشطة البدنية الترويحية لها دور في توافق المصابين نفسيا  84%

األنشطة البدنية أن لهذه الباحث  النتائج يعزي ومن خاللكس الع %14 وتليها نسبة
دور كبير في ربط وتوافق نفسيتهم مع حالتهم االجتماعية والمجتمع لما تحمله  الترويحية

  من إيجابيات كالتعاون وما شابه ذلك.

 
 .اعياواجتماألنشطة البدنية الترويحية في توافق المصابين نفسيا دور ( يمثل 02رقم ) الشكل
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الرياضية و تعميم حصص األنشطة البدنية  اعتبارهل يمكن  نظركم،في  العشرون:السؤال 
 ضرورية؟ ورياضة األطفالكل المؤسسات التربوية  في

  نعم ال
 بينمر عدد ال 14 44
 النسبة المئوية %244 %44

كل المؤسسات  والرياضية فيتعميم حصص األنشطة البدنية  يةنامكإ ( يمثل00الجدول رقم )
 .ضرورية ورياضة األطفالالتربوية 

( أن نسبة كبيرة من المربين 22نالحظ من خالل الجدول رقم ) ومناقشة النتائج:تحليل 
بوية كل المؤسسات التر  والرياضية فيتعتبر تعميم حصص األنشطة البدنية  244%

 النتائج يعزي الباحث ومن خاللالعكس  %44 وتليها نسبةضرورية  ورياضة األطفال
ياضة األطفال ور  كل المؤسسات التربوية والرياضية فيحصص األنشطة البدنية تعميم  أن

ضرورية فهي عبارة عن رسالة نبيلة موجهة تحمل في طياتها مبادئ التعاون واأللفة بين 
  األطفال باإلضافة إلى الترويح عن نفسيتهم وجعلها تتميز باالرتياح والهدوء.

 
كل المؤسسات  والرياضية فيتعميم حصص األنشطة البدنية  يةنامكإ( يمثل 00رقم ) الشكل

ضرورية. ورياضة األطفالالتربوية 
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 االستنتاجات

إن الهدف من كل جهد فكري أو عملي أو بحث علمي أكاديمي هو الحصول 

أو المعلومات الجديدة التي يمكن أن تعود بالفائدة على البحث  االستنتاجاتعلى بعض 

بيانات الدراسة الميدانية تمكنا من  وبعد تحليلموضوع بحثنا هذا  ومن خاللالعلمي 

 التالية:التوصل إلى النتائج 

  ية.والرياضاألنشطة البدنية  اختصاصتكوين في  تلفوغالبية المربين 

  ر من أربع أكث والرياضية منذلألنشطة البدنية غالبية المربين يعملون كمربين

سنوات داخل المراكز البيداغوجية فالخبرة تعتبر عامل ضروري للنجاح في 

 داون(.بعرض  )المصابينالتعامل مع هذه الفئة 

  التكوين ضروري لتلبية حاجيات هذه الفئة من األطفال في ميدان األنشطة

 والرياضية.البدنية 

  مربين.الاألنشطة البدنية الترويحية لها دور أساسي في إعداد البرامج من قبل 

 الترويحية.كبير من قبل هذه الفئة نحو حصة األنشطة البدنية  انجذاب 

 سلبي على األطفال المصابين بعرض داون في حالة حذف حصص  انعكاس

 الترويحية.األنشطة البدنية 

 صابين بعرض داون للنشاط البدني الهدف األساسي لممارسة األطفال الم

 ترويحي.الرياضي يبقى هدف 
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 كبير لدى األطفال المصابين بعرض داون أثناء ممارسة النشاط البدني  ارتياح

إيجابي في سلوك األطفال بعد إجراء النشاطات  ومالحظة تغييرالترويحي 

 الترويحية.البدنية 

  طراباتاالضبعض  من وتقليلاألنشطة البدنية الترويحية لها دور في ضبط 

 النفسية.

  السلوك و األنشطة البدنية الترويحية لها دور إيجابي في التقليل من ظاهرتي القلق

 داون.لدى األطفال المصابين بعرض  العدواني

  تماعيا.واجاألنشطة البدنية الترويحية لها دور في توافق المصابين نفسيا 

  رياضة و كل المؤسسات التربوية  والرياضية فيتعميم حصص األنشطة البدنية

 المربين.ضرورية أبرز ما أوصى به  األطفال

  األنشطة البدنية الترويحية لها دور في التخفيف من االضطرابات النفسية لدى

 األطفال المصابين بعرض داون.
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 مناقشة الفرضيات

 الخاص بمربي فئة األطفال المصابين بعرض لالستبيانبعد المعاجلة اإلحصائية 

 :حثنالفرضيات المقترحة في بداية بداون توصلنا إلى نتائج من خاللها نحدث مقارنة مع ا
 الجزئية:الفرضيات  .0

لألنشطة البدنية الترويحية دور في التخفيف من  كاآلتي:جاءت  :الفرضية األولى .0.0

 داون.ظاهرة القلق لدى األطفال المصابين بعرض 

ين المقدم للمربين لفئة األطفال المصاب االستبيانلنا من خالل نتائج  ببنتي

 باالرتياحبعرض داون أكدت لنا أن معظم األطفال المصابين بعرض داون يشعرون 

خيرة هذه األ والقلق أيعقب نهاية حصة األنشطة البدنية الترويحية بعيدا عن الملل 

ي إيجابي في التخفيف من ظاهرة القلق ف تخفف من ظاهرة القلق لديهم فهي تلعب دور

تغيير إيجابي في سلوك األطفال المصابين فمن خالل هذه األجوبة  ويكون أيضانفوسهم 

 االرتياح،وتشعرهم بيمكن القول بأن األنشطة البدنية الترويحية تخفف من ظاهرة القلق 

 تحققت.أن الفرضية األولى قد  ومنه نستنتج

لألنشطة البدنية الترويحية دور في التخفيف من  كاآلتي:جاءت  :الفرضية الثانية .7.0

  داون.ظاهرة السلوك العدواني لدى األطفال المصابين بعرض 

عرض المقدم للمربين لفئة األطفال المصابين ب االستبيانلنا من خالل نتائج  ببنتي

لكن و العدوانية تكون أثناء األلعاب الجماعية  سلوكياتهمداون أكدت لنا أن األطفال معظم 

وتجعله لعدوانية ا السلوكياتالبدنية الترويحية تلعب دور إيجابي في التخفيف من  األنشطة

أن  نستنج ومن هنا سريعا، االجتماعي االندماجمع زمالئه هذا ما يساعده غب  متعاونا

 تحققت.الفرضة الثانية قد 
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 العامةمناقشة الفرضية  .7
من خالل الفرضية العامة للبحث التي تنص على أن لألنشطة البدنية الترويحية 

 اون.دالنفسية لدى األطفال المصابين بعرض  االضطراباتدور في التخفيف من 
 في دراسة دور األنشطة البدنية انحصرتمن خالل الدراسة التي قمنا بها و التي 

اون لدى األطفال المصابين بعرض دالنفسية  االضطراباتالترويحية في التخفيف من 
 وينه في ميدان األنشطة( التي تشير إلى أن المربي بتك14 - 42ومن خالل األسئلة )

مدة عمله لعدة سنوات كمربي تكون ضرورية من أجل تلبية و البدنية والرياضية وخبرته 
األنشطة  جحاجيات هذه الفئة فاألنشطة البدنية الترويحية تلعب دور أساسي في إعداد برام

ترويحية كبير نحو األنشطة البدنية ال انجذابو  اهتمامالبدنية الرياضية باإلضافة إلى وجود 
و الهدوء بعد نهاية حصة األنشطة البدنية الترويحية  باالرتياحو تجعله دائما يشعر 

الترويحية  اء النشاطات البدنيةونالحظ تغيير إيجابي في سلوك األطفال المصابين بعد إجر 
سلبي على األطفال المصابين و يبقى الهدف األساسي  انعكاسفي حالة حذفها يكون و 

لممارسة هذه الفئة للنشاط البدني الرياضي هو هدف ترويحي باإلضافة إلى دور األنشطة 
 البدنية الترويحية في التخفيف من عدة أمور: 

 النفسية. اتطراباالضبعض  والتخفيف مناألنشطة البدنية الترويحية لها دور في ضبط  -
 القلق.األنشطة البدنية الترويحية لها دور في التخفيف من ظاهرة  -
 العدواني.األنشطة البدنية الترويحية لها دور في التخفيف من ظاهرة السلوك  -

في األخير نقول بأن األنشطة البدنية الترويحية تجعل من هذه الفئة تشعر 
وبعد أثناء  ياحباالرتأن األطفال يشعرون  والمربين يرون والهدوء والراحة النفسية باالرتياح
 الترويحية.األنشطة البدنية  ممارسة

 حققت.تأن الفرضية العامة قد  وبالتالي نجدالفرضيات الفرعية قد تحققت  وبهذا فإن
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 واالقتراحاتالتوصيات 

ي فالباحث يوص استغاللهاظرا لما جاءت به الدراسة من أشياء إيجابية يمكن ن

 بما يلي:

 الفئة.إعطاء أهمية بالغة لهذه  -

توفير مختلف الوسائل الالزمة لألنشطة البدنية الرياضية بالمراكز الطبية  -

 البيداغوجية.

 الفئة.زيادة الوقت إلجراء حصة األنشطة البدنية الرياضية لهذه  -

مختلف المراكز الطبية  قيءتوسيع ممارسة األنشطة البدنية الرياضية  -

 البيداغوجية.

إعطاء الوقت الكافي لألنشطة البدنية الترويحية لتجنب المشاكل النفسية التي  -

 داون.يتعرض لها األطفال المصابين بعرض 

 النفس.شامال خاصة في علم  وتكوينهم تكويناالعناية بالمربين  -

لتشجيع أوالدهم محو ممارسة األنشطة البدنية الرياضية  والدفع بهمتوعية األولياء  -

 البيداغوجية.داخل المراكز 

من األنشطة البدنية  لالستفادةالقيام بالمزيد من الدراسات حول هذا البحث  -

 الجوانب.الرياضية في التأثير على هذه الفئة من كافة 

 



                                                                                        الــخـــالصـــة الــعـــاّمـــة

 
118 

 العامة:الخالصة 
 ط لهاونخطلبدنية الترويحية من بين أحد النشاطات التي نعدها تعد األنشطة ا

األطفال  الترفيه عنو للقيام بحصة األنشطة البدنية الرياضية فهي تلعب دور كبير للترويح 
 المصابين.األطفال  والتفاعل بين باالرتياحالممارسة يتميز  وتجعل جو

فمن خالل تطرقنا للدراسة التي كانت حول دور األنشطة البدنية الترويحية في 
يل لالنفسية لدى األطفال المصابين بعرض داون قمنا بالتح االضطراباتالتخفيف من 

لمختلف جوانب موضوع بحثنا تأكد بشكل ال يدع مجاال للشك أن األنشطة البدنية 
والسلوك  القلق والتخفيف منالترويحية تعتبر الوسيلة التي يمكن من خاللها ضبط 

مه النفسي لألطفال المصابين بعرض داون لما تقدو  االجتماعيتحقيق التوافق و  .العدواني
خذ مكانة لكل واحد وسط أعالجة األطفال المصابين و ل على ممن قواعد ومبادئ تعم

بدنية الرياضية البالتالي يمكن القول بأن فرضيتنا قد تحققت فممارسة األنشطة المجتمع و 
سليمة تساعد الطفل على النمو في كل الجوانب و تكسبه شخصية بطريقة منظمة و 

 رفهذا األخير له دو سليمة خاصة إذا كانت هذه التربية موجهة من قبل مربين أكفاء 
ة البدنية على األنشط باعتمادهلهذه الفئة  االرتياحكبير في تحقيق الراحة النفسية و 

.الترويحية في التخطيط لبرنامجه المقدم لتربية األطفال المصابين بعرض داون



 

 

المـــصــادر 

 والمــراجــع
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 المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .المــصــــــادر والمـــــــراجــــــع                                                                                 

 
121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .المــصــــــادر والمـــــــراجــــــع                                                                                 

 
122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .المــصــــــادر والمـــــــراجــــــع                                                                                 

 
123 

 بالّلغة الفرنسية

1) Balle, P., & al. (1975). Encyclopédie de la sociologie. Paris: Librairie 

Larousse. 

2) Cazaneuve, J. (1980). Sociologie de la radio-télévision. Paris: PUF. 

3) Foulquié, P. (1978). Vocabulaire des sciences sociales. Paris: P.U.F. 

4) Gordon, L., & Klopon, E. (1976). L’homme après le travail. Moscou: 

Paragrès. 

5) Labrune, M. R. (1967). le mongolisme trisomie. paris: balliere. 

6) Lambert, J. J. (1982). Questios et reponses sur le mongolisme. paris: la 

liberte. 

7) Limbos, E. (1981). L'animation des groupes de cultures et de loisirs. Paris: 

Les éditions FSC. 

8) Moyerca, S. (1982). Sociologie et action sociale. Bruxellrs: E. Labor. 

9) Nathalie, N. (1997). element de reflexion sur le developpement et les 

caracteristique paychomotrices de la trisomie. parie: evolution 

paychomotrice v9. 

10) Pautier, & Donne. (1981). Agressivité chez l'enfant. La contraction. 

11) R.M de Casablanca. (1968). Sociabilité et loisir chez l’enfant de la chaux et 

niestlé. Paris. 

12) Sillamy, N. (1980). Dictionnaire de psychologie. Bordas. 

13) Touraine, A. (1969). La société Port industrielle. Paris: Donoeèl. 

 



 

 

 

 الــمـــالحق



 .الــمـــالحــــق                                                                                               

 
125 

 المالحق
 

 مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 –المراكز الطبية البيداغوجية  –استبيان موجه للمنشطين 

بات من االضطرا تخفيفمتعلق بدور األنشطة الترويحية في الفي إطار بحث 
قمنا بوضع هذا االستبيان الذي يحتوي  النفسية لدى األطفال المصابين بعرض داون،

على مجموعة من االسئلة والتساؤالت، نتمنى منكم المساعدة في اإلجابة عليها بطريقة 
 . وجيزة وصريحة

 .قدير والشكروالت تقبلوا منا فائق االحترامو  هاته.ندعوكم معنا إلثرائنا بمساهمتكم 

 .لإلجابة المناسبة الموافق( في اإلطار ×: ضع عالمة )مالحظة
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 : ما نوع التكوين الذي تلقيتموه في اختصاص األنشطة البدنية والرياضية؟2
 ليسانس        مستشار     مربي     تقني سامي     تقني 

 : منذ متى وأنتم تعملون كمربين لألنشطة البدنية والرياضية بهذا المركز؟1
 أكثر من اربع سنوات    من سنتين إلى اربع سنوات      أقل من سنتين  

: حسب رأيكم، هل التكوين ضروري لتلبية حاجيات هذه الفئة من األطفال في ميدان 9
 األنشطة البدنية والرياضية؟

 ال         نعم   
: في رأيكم، هل الخبرة عامل ضروري للنجاح في التعامل مع فئة المعاقين )المصابين 0
 رض داون(؟بع

 ال        نعم   
 : في نظركم ما هو الشيء الذي تعتمدون عليه في إعداد برامجكم؟9

 األصدقاء     األنترنت    الكتب     الخبرة  
 : ماهي اإلجراءات التي قمتم بها إلنجاح حصص األنشطة البدنية والرياضية في مراكزكم؟9
 دنية والرياضية في األسبوع؟: ماهي عدد الحصص المخصصة للنشاطات الب1

 اكثر من ثالث حصص   ثالث حصص   حصتين   حصة واحدة 
: في نظركم هل األنشطة البدنية والرياضية )األنشطة الترويحية بصفة عامة( لها دور 8

 اساسي في إعداد البرامج؟
 ال          نعم    

البدنية والترويحية لدى  : حسب رأيكم ما هو التجاوب الذي نجده في حصة األنشطة2
 األطفال المصابين بعرض داون؟

 عدم اهتمام       االنجذاب  
: في رأيكم إذا تم حذف حصص األنشطة البدنية الترويحية، هل سيكون هناك انعكاس 24

 سلبي على األطفال المصابين بعرض داون؟
 ال          نعم    
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الهدف األساسي لممارسة األطفال المصابين بعرض داون للنشاط البدني هو  ما :22
 الرياضي؟

 ترويحي   صحي   ترفيهي   تربوي 
 : أثناء إجراء الحصص ماهي نوع األلعاب التي تظهر فيها السلوكات العدوانية؟21

 األلعاب الفردية       األلعاب الجماعية  
رض داون أثناء ممارسة النشاط البدني :ماهو شعور األطفال المصابين بع29

 الترويحي ؟
 االرتياح        القلق       الملل  

: هل تالحظون تغيير في سلوك األطفال المصابين بعد إجراء النشاط البدني 20
 الترويحي؟

 ال           نعم    
 سلبي        إيجابي    كيف يكون هذا التغيير؟ ،في حالة اإلجابة بنعم :29
: في رأيكم، هل األنشطة البدنية الترويحية لها دور في ضبط وتقليل من بعض 29

 ال         نعم             االضطرابات النفسية؟
:ماهو دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة القلق لدى األطفال 21

 المصابين بعرض داون؟
 سلبي         إيجابي   

: ما هو دور األنشطة البدنية الترويحية في التقليل من ظاهرة السلوك العدواني لدى 28
 األطفال المصابين بعرض داون؟

 سلبي         إيجابي   
 : هل األنشطة البدنية الترويحية لها دور في توافق المصابين نفسيا واجتماعيا؟22

 ال         نعم   
ر تعميم حصص األنشطة البدنية والرياضية في كل : في نظركم، هل يمكن اعتبا14

 المؤسسات التربوية ورياض األطفال ضرورية؟
 ال         نعم   



 .الــمـــالحــــق                                                                                               

 
128 

 

 



 .الــمـــالحــــق                                                                                               

 
129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .الــمـــالحــــق                                                                                               

 
130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


