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  :مقدمـــــة 
  

  يعتبر ميدان التربية الخاصة أو اإلعاقة بشكل عام احد الميادين الحديثة التي القت  
  

  .ماما متزايد من قبل المختصين و العاملين في هذا المجال  اهت
  

  وقد شهد تطور هذا الميدان انطالقة قوية وسريعة نتيجة لعوامل ومتغيرات اجتماعية 
  

  عديدة منها عوامل إنسانية و أخالقية و خاصة نفسية 
  

  كتسبفاإلعاقة تجعل اإلنسان مضطربا نفسيا وجسديا وذلك ما يزيد من تدهور حالته في
  

   مع الزمن سمات كالحزن ، الشعور بالنقص وذلك الختالفه عن غيره داخل الوسط الذي
  

   يعيش فيه فقد يجدانه غير مرغوب فيه بين أسرته حتى وإن بذلت األسرة وكذالك مربيه 
  

  .داخل المركز ما بوسعهم من اجل إسعاده فهو يقرؤها على أساس الشفقة 
  

  لها من حل يخفف منها أو يقضي عليها تماما ومن بين هذه المشاكل النفسية ال بد   
  

  .هذه الحلول ممارسة مختلف األنشطة الرياضية الترويحية 
  

  إن مشاركة المعاق في األنشطة الرياضية الترويحية تعود عليه بالفائدة أول هاته   
  

  لمعاق الفوائد تنعكس على القدرة الحركية و الفسيولوجية ، وهذا بالطبع يساعد الشخص ا
  

  على مواجهة ظروف الحياة بأسلوب أسهل ، وكذلك إعطاء المعوق قدر ال بأس
  

   به من الثقة في النفس ويتوقف هذا على نوع النشاط وقدرة المعوق على النجاح فيه، 
  

  ال شيء "  لذلك من المهم أن يكون المربي واعيا لهذه النقطة فكما يقال في علم النفس 
  

  لذلك على المربي أن يعطي المعوق قدرا من النشاط الذي " ه ينجح مثل النجاح نفس
  

  .يستطيع أن ينجح فيه 
  

  فالمعوق الذي يثق في نفسه يصبح عضوا فعاال في الدوائر االجتماعية المحيطة   
  



  .به ، أول هذه الدوائر في العائلة تليها المدرسة ثم الحي ثم المجتمع بأكمله 
  

  بيه من أن من جسده ويثق في نفسه ويصبح وإذا تمكن المعوق بمساعدة مر  
  

  عضوا فعاال في مجتمعه فهناك عائد اقتصادي محلي وقومي على األقل يقلل من اعتماده
  

   على المجتمع اعتمادا كليا حيث يمكنه أن يقوم بعمل ما ويستطيع أن يؤدي 
  

  ....مهمة بنفسه وهكذا
  

  ميدان الرياضة و الترويح وفي وقتنا الحاضر ما فتئ الخبراء و الباحثون في   
  

  وغرهم يمدوننا بأحدث الطرق و المناهج الترويحية ، مستندين في ذلك إلى جملة من 
  

  العلوم واألبحاث الميدانية التي جعلت الفرد الممارس لنشاطه موضوعا لها ، هذا ما 
  

  ويح جعل الدول المتقدمة تشهد تطورا مذهال في مجال الترويح ، من أجل ذلك يأخذ التر
  

  .قيمة وأهمية في الحياة المجتمعات الحديثة ، وفي مخططاتها لمستقبل أفضل 
  

  إن النشاط البدني الرياضي الترويحي يعد وسيلة ناجحة للترويح النفسي للمعاق   
  

  فهو يكتسب خبرات تساعده على التمتع بالحياة والتخلص من عقدة الشعور بالنقص 
  

  عدى أثر المهارات الترويحية إلى االستمتاع بوقت والتخفيف من حدة درجة العقل ويت
  

  الفراغ في تنمية الثقة بالنفس واالعتماد على ذات الروح الرياضية والعمل والصداقات 
  

  تخرجه من عزلته وتدمجه وفي المجتمع ، فيجب إعطاء األهمية الكبيرة للنشاط البدني الرياضي 
  

  .ي التغلب على المشاكل النفسية الترويحي وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه ف
  

وإحساسا من الباحث بأهمية هذا الجانب ، جعلنا نتطرق إلى هذا البحث و الذي يتناول   
  أهمية 

  
  ممارسة النشاط البدني الرياضي الترويحي في التقليل من المشاكل النفسية عند الرياضي 

  
  قه كباقي األسوياء المعاق فهو موضوع يكتسي أهمية بالغة وذلك إلعطاء المعوق ح



  
  .والتغلب على مشاكله النفسية 

  
  : وستشتمل دراستنا على بابين 

  
  . تمثل في الدراسة النظرية وأشتمل على أربعة فصول :الباب األول 

  
  احتوى على مقدمة البحث ، اإلشكالية ، الفرضيات و األهداف التي  : الفصل التمهيدي

  
   البحث و تحليل ت ، و التعريف بمصطلحانرجوا الوصول إليها من خالل الدراسة

  
  .ومناقشة الدراسات السابقة 

  
  تطرقنا فيه إلى النشاط الرياضي الترويحي عند المعوقين ، مفهومه  :  أما الفصل األول

  
  .وأهمية ممارسته 

  
   فهو اإلعاقة و المعوق وتطرقنا فيه إلى تحديد هذا المفهوم بدقة :أما الفصل الثاني 

  
  م األسباب المؤدية إلى اإلعاقة ، ونظرة المجتمع و األسرة إليه كما تطرقنا الى ومعرفة أه

  
  .دراسة تحليلية لإلعاقة الحركية 

  
   تطرقنا إلى أهم المشاكل التي يتعرض لها المعوق من انفعال :أما الفصل الثالث 

  
  .وضعف  الثقة في النفس وزيادة حالة القلق 

  
  ه إلى دور المربي في إخراج المعوق من أزمته ومشاكله تطرقنا في: أما الفصل الرابع 

  
  .النفسية 

  
  : وهو الجانب التطبيقي وأشتمل على فصلين : الباب الثاني 

  
   الطريقة المنهجية المستخدمة في البحث وتطرقنا إلى المنهج :الفصل األول 

  
  .المتبع و الدراسة االستطالعية وعينة البحث ومصداقية أدوات البحث 

  



  . تطرقنا فيه إلى تحليل ومناقشة النتائج  : ما الفصل الثانيأ
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  :إشكالية البحث  -1
  

  ين األشخاص الذين لهم قصور نتيجة مرض عضوي أو حسي أويقصد بالمعوق  
  

   عقلي أو حركي ، حيث قد يرجع ذلك إلى أسباب وراثية أو مكتسبة كما قد يحدث نتيجة 
  

  أمراض أو حوادث مما يعجز الفرد على أداء متطلباته األساسية مما يؤثر على نموه 
  

  .تكيفه االجتماعي الطبيعي أو قدرته على التعليم أو مزاولة العمل أو 
  

  تنتج اإلعاقة آثارا نفسية قد تحدث تغييرات كبيرة في شخصية الفرد لذلك يجب   
  

  توفير الرعاية النفسية المناسبة للمعاقين ، و بالطبع يوجد اختالف بين المعاقين في
  

  التبعية : تقبلهم اإلعاقة ، كما قد تبرز لديهم سمات شخصية معينة بصورة واضحة مثل 
  

  ، وهذه السمات تنشأ من اإلحباط المتكرر ..... القلق الشديد وضعف الثقة في النفس أو 
  

  و الفشل في مواجهة متطلبات الحياة بصورة عادية كما قد يلجأ بعض المعاقين إلى الحد 
  

  .من النكوص ، ومحاولة التعويض و اندماجه ضمن الجماعة 
  

  تخلص من هذه المشاكل كاالنتفاع إن المدرسة و األسرة يقدمان العون للمعوق لل  
  

  بكل أوقاته حتى ال يصبح خامال ، أو يحيد عن الطريق السوي فيفسد ، وتقدر المجتمعات 
  

  .الناهضة في هذا االتجاه فتهتم باألوقات الحرة و إلحاقها بالترويح 
  

  يرى جون ديوي أن الترويح يعد نشاطا هاما وبناءا إذ يساهم في تنمية المهارات  
  
   القيم و االتجاهات التربوية و المعرفية لدى الفرد الممارس لنشاطاته ، ومن ثمة فإنه  و
  

  .يسهم في تنمية و تطوير شخصية الفرد 
  

  إن للنشاط الرياضي الترويحي أهمية و أثر على نفسية المعوق من خالل تنمية   
  



   إلى توجيه كفاءاته وتحسين مردوده من خالل التخلص من المشاكل النفسية ، ويهدف
  

  المعوقين بهدف االرتقاء بقدراتهم في مواجهة المشكالت ، بالرجوع إلى العقبات التي قد
  

   تعترضهم كما يساعدهم على اكتساب خبرات و أنماط سلوكية حميدة ، و التمسك 
  

  .1بالعادات الحسنة ، ونمو العالقات االجتماعية الطيبة 
  

ياراتنا الميدانية لعدد من المراكز الخاصة ومن خالل دراساتنا االستطالعية ، وز  
  بالمعاقين 

  
  حركيا ، ومالحظاتنا لواقع النشاط الرياضي الترويحي داخل هذه المراكز ، الحظنا إهماال 

  
  لرعاية هذا الجانب ، فممارستهم للنشاط الرياضي يكاد يكون منعدما وهذا راجع إلى 

  
   لديهم دراية بأهمية النشاط الرياضي القائمين على رعاية هذه المراكز الذين ليست

  
  .الترويحي 

  
  :وقصد إنارة هذا الموضوع قمنا بطرح اإلشكالية مقدما إياها كالتالي   

  
  هل للنشاط الرياضي الترويحي أهمية في التقليل من المشاكل النفسية عند الرياضي   -
  

  المعاق ؟
  :ة التالية ومن خالل  هذه اإلشكالية يمكن صياغة التساؤالت الجزئي

  
 هل للنشاط الرياضي الترويحي دور في شعور الرياضي المعاق بالثقة بالنفس ؟ - 1
  
 هل للنشاط الرياضي الترويحي دور في تقليل الرياضي المعاق لدرجة القلق ؟ - 2

  
هل للمربي التربوي دور في التقليل من المشاكل النفسية التي يتعرض لها الرياضي  - 3

 المعاق؟
  
 

  :  الفرصة العامة 2-
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  .للنشاط الرياضي الترويحي دور في التقليل من المشاكل النفسية عند الرياضي المعاق 

  
  : الفرضيات الجزئية   

  
 .للنشاط الرياضي الترويحي دور في شعور المعوق حركيا بالثقة بالنفس  •
  
 .للنشاط الرياضي الترويحي دور في التقليل من درجة القلق عند المعاق حركيا •
 
 .وي دور في التقليل من المشاكل النفسية التي يتعرض لها المعاق حركيا للمربي الترب •

 
 
 

  : أهداف البحث -3
  

  يمكن حصر أهداف بحثنا هذا في كونه عبارة عن دراسة تحليلية تبين أهم المشاكل   
  

  النفسية التي يتعرض لها المعاق حركيا داخل المراكز الخاصة من جانب و أهمية ممارسة
  

  .اضي الترويحي للتخلص من هذه المشاكل النفسية من جانب آخر  للنشاط الري
  

  :وللتوضيح أكثر فإن هذا البحث يهدف إلى 
  

 معرفة واقع ممارسة النشاط الرياضي الترويحي داخل المراكز الخاصة بفئة  •
 

 .المعوقين حركيا 
  
 التعرف على تصنيف مختلف المشاكل التي يتعرض لها المعوق حركيا داخل •
 

  .كز الخاصة بهم  المرا
  
 إثبات أن لممارسة النشاط الرياضي الترويحي دور في التغلب على المشاكل •
 

  . النفسية التي يتعرض لها المعوق حركيا
  
  .ملئ النقص الملموس في مكتباتنا في مواضيع النشاط الرياضي الترويحي للمعوقين *
 
 



  
  : أهمية البحث -4
  

  :هذا البحث نسعى من خالله إلى ما يلي 
  
  . التعريف باألهمية البيولوجية النشاط الرياضي الترويحي من لياقة بدنية صحية نفسية-
  
  . استيعاب المعوقين لفائدة النشاط الرياضي الترويحي -
 
 تبيين دور النشاط الرياضي الترويحي في إزاحة الحواجز النفسية التي تعترض المعاق حركيا -
.  
 
  مساعدة فئة المعاقين ، باستعماله لمختلف األنشطة  تبيين دور المربي التربوي في -
  

  .الرياضية  الترويحية للتغلب على مختلف المشاكل النفسية 
  
   : أسباب اختيار الموضوع-5
  

  تعتبر فئة المعاقين أكثر فئة تعاني التهميش في مجتمعنا ، فهي الفئة الوحيدة المعرضة 
  

  .لمختلف المشاكل النفسية 
  

  ي لقلة االهتمام بالمعاقين من هذا الجانب ، أي المشاكل النفسية ومن خالل مالحظت
  

   دفعتني لالهتمام و إيجاد حل للتخلص أو التخفيف من هذه المشاكل فكان النشاط الرياضي
  

   الترويحي نصيب في هذا المجال خالل ممارسة المعوق النشاط الرياضي الترويحي وذلك 
  

  .لف المشاكل النفسية بالخروج من العزلة والتخلص من مخت
  
  :  الدراسات السابقة -6
  

  إن الدراسات السابقة من أهم المحاور التي يجب على الباحث أن يستفيد منها حيث تمكن
  

   أهميتها في معرفة األبعاد المختلفة التي تحيط بالمشكلة مع االستفادة المباشرة في التوجيه 
  

   ارتأيت أن أعرض بعض الدراسات التي و ضبط المتغيرات و مناقشة نتائج البحث لذلك
  



  : تحصلت عليها رغم قلتها و يمكن تلخيص نتائجها كما يلي 
  

  "أوقات الفراغ و الترويح " تحت عنوان  :الدراسة األولى 
  

  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على رغبات التالميذ بالنسبة لألنشطة المفضلة في وقت 
  

  اط الرياضي و التعرف على حجم هذه الممارسة   الفراغ ، وبصفة خاصة ممارسة النش
  

  دوافعها ، وهي من إعداد الدكتور عطيات محمد خطاب ، أستاذ بكلية التربية الرياضية 
  

   بمحافظةن مدارس للبنيي05للبنات بالقاهرة بجامعة حلوان ، تتكون عينة البحث من 
  

   الثاني لكل مدرسة من  القاهرة و الجيزة ، وقد تم اختيار خمسين تلميذا من الصف
  

   تلميذ و تلميذة ، حيث تم اختيارها بالطرق 500المدارس و أصبح المجموع الكلي للعينة 
  

  : العشوائية و توصلت إلى النتائج التالية 
  

  أن النشاط الرياضي ، احتل المرتبة الثالثة عند التالميذ و المرتبة الخامسة عند التلميذات 
  

  ئجها ببعض الدراسات المشابهة بجمهورية ألمانية الديمقراطية ، حيث قارنت الباحثة نتا
  

  وقد تم التوصل إلى أن النشاط المفضل الثاني لدى اإلناث هو النشاط الرياضي ، وهذا 
  

  يرجع إلى االهتمام البالغ الذي توليه الموصيات التربوية إلى النشاط الرياضي التربوي في 
  

  .برامجها التعليمية 
  

  :الثانية الدراسة 
  

  بدراسة تهدف على اثر ممارسة النشاط  ) 1992ماجدة محمد إسماعيل ، (  قامت 
  

  الرياضي في وقت الفراغ على القلق كحالة وكسمة لدى طالبات جامعة الملك سعود ، 
  

  .ودراسة الفروق بين الممارسات للنشاط الرياضي في وقت الفراغ وغير الممارسات 
  

   طالبة من كليات العلوم و اإلدارة و اآلداب بجامعة الملك 80 واشتملت عينة البحث على
  



  للقلق كحالة وكسمة  و الذي ) سبيلبيرجر( سعود بالرياض ، وقد استخدمت الباحثة مقياس 
  

  .اعد صورته للعربية محمد حسن عالوي 
  

  وقد بينت النتائج على أن المستوى سمة القلق وحالة القلق لدى الممارسات للنشاط 
  
  لرياضي في وقت الفراغ من غير الممارسات ، وأن الممارسة لألنشطة الرياضة في ا
  

  وقت الفراغ تساهم في خفض مستوى القلق كحالة وكسمة لدى كل من ذوات القلق العالي 
  

  .و المنخفض 
  

  : الدراسة الثالثة 
  

  اسي تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عالقة ممارسة النشاطات الرياضية بالتحصيل الدر
  

   دراسة للماجستير أجريت على طالب 24حيث قام بمراجعة " KYLE" للطلب ، التي قام 
  

  : الكليات بالواليات المتحدة األمريكية ، وقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى ما يلي 
  
   دراسات أن ممارسة النشاطات الرياضية لها تأثير ايجابي في التحصيل 10دلت نتائج  -
  

  .من مجموع تلك الدراسات %41.67الب ، وهي تمثل نسبة الدراسي للط
  
   دراسات أنه ال يوجد تأثير سلبي لممارسة الطالب للنشاط 09 أ وضحت نتائج -
  

  من مجموع تلك الدراسات% 37.50الرياضي على تحصيلهم الدراسي ، وهي تمثل نسبة 
  
  للنشاط الرياضي على  دراسات أنه يوجد تأثير سلبي لممارسة الطالب 05 أشارت نتائج -
  

  .من مجموع تلك الدراسات % 20.83تحصيلهم الدراسي وهاته الدراسات تمثل نسبة 
  
  

  :الدراسة الرابعة 
  

  اثر النشاط الرياضي الترويحي على األطفال المتخلفين عقليا في المراكز : " تحت عنوان
  

  "النفسية التربوية 



  
  رسالة ماجستير ، معهد التربية البدنية و " بوسكرة أحمد  " من إعداد الطالب الباحث 

  
   .2001/2002الرياضة ، جامعة الجزائر ، دفعة 

  
  أراد من خاللها الباحث معرفة تأثير النشاط الرياضي الترويحي على األطفال المتخلفون 

  
  عقليا تخلفا بسيطا في نمو المجالين الحسي الحركي و االجتماعي العاطفي ، وكذا معالجة 

  
   الرياضي الترويحي بالنظر إلى الرعاية االجتماعية التي تقم له من مراكز التقنية النشاط

  
  التربوية وميوله ورغباته لممارسة هذا النشاط و الفائدة التي تعود عليه من خالل هذه 

  
  .الممارسة في نمو المجالين الحركي و االجتماعي العاطفي 

  
   20يمارسون النشاط الرياضي الترويحي و واختار الباحث عينة متكونة من عشرين طفال 

  
   سنة واستخدم الباحث في 20 و 09طفال ال تمارس هذا النشاط ، تتراوح أعمارهم بين 

  
  دراسته استمارات االستبيان موجهة للربين و األولياء بين المجموعة الممارسة في نمو 

  
  . الحركي و المجال االجتماعي ـ العاطفي -المجال الحسي 

  
  ود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى داللة مقياس السلوك ألتكيفي بين أولياء وج-
   

  المجموعة الممارسة النشاط الرياضي الترويحي ، و المجموعة غير الممارسة في نمو  
  

  .الحسي الحركي و المجال االجتماعي العاطفي لصالح المجموعة الممارسة : المجالين 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
  

  : مسة الدراسة الخا
  

  انعكاسات ممارسة النشاط الرياضي الترويحي على قيم العمل لدى" تحت عنوان 
  

  "  متربصي التكوين المهني و التمهين 
  

  مذكرة ماجستير ، معهد التربية الرياضية ، " عمارة نور الدين " من إعداد الطالب   
  

   2003/2004جامعة الجزائر ، دفعة 
.  

   انعكاسات ممارسة النشاط الرياضي الترويحي على قيم أراد من خاللها الباحث معرفة
  

  العمل داخل مراكز التكوين المهني و التمهين ، المتكلفة بتوفير فرص التكوين للمتربصين 
  

  الذين يأملون في االندماج المهني ، حيث أن هناك فرص التكوين للمتربصين الذين يأملون 
  

   و إجحافا كبيرين في حق هذه الفئة لممارسة في االندماج المهني ، حيث أن هناك إهماال
  

  هذا النشاط ، وهذا راجع إلى عدم اإلدراك لألهمية الكبرى لألنشطة الرياضية الترويحية 
  

  في خلق التوازن النفسي  االجتماعي ، وكذا تأثيرها على قيم العمل المختلفة لدى 
  

  .المتربص 
  

  ستبيان للمؤطرين لمعرفة آرائهم حول أهميةاختيار الباحث المنهج ألوصفي ، واستخدام اال
  

    النشاط الرياضي الترويحي على القيم الفرعية اآلتية ، قيمة الفخر بالعمل و االندماجية 
  

   20في العمل ، االقتصادية ، االجتماعية ، الدافعة في اإلنجاز على مجموعتين فوزع 
  

  داخل مراكز التكوين و التعليم استمارة على مجموعة تمارس النشاط الرياضي الترويحي 
  



   استمارة على مجموعة ال تمارس النشاط ، فوجد أن هناك فروق جوهرية 20المهني و
  

  ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة الممارسة التي تقوم بنشطات رياضية مختلفة وهو 
  

  تلفة للعمل ، ما يجعلنا نقول أن هناك تأثير إيجابي بارز للنشاط على خلق ونمو القيم المخ
  

  وهو ما يثبت صحة الفرضيات المقترحة داخل التكوين المهني و المجموعة التي ال 
  

  .تمارس هذا النشاط لصالح المجموعة الممارسة 
  
  :  تحديد المفاهيم و المصطلحات -7
  
  يحتل الترويح مكانا هاما في تنشئة الشباب و النهوض بهم إلى مستوى : الترويح  .1
  

  لهم قادرين على العيش بطرقة أفضل ، ويمكنهم من التكيف مع البيئة         أفضل ، يجع
  

  .و المجتمع لتصريف طاقاتهم بطريقة صحية تناسب ميولهم 
  
   اإلعاقة هي عدم قدرة الفرد على تأدية عمل يستطيع غيرهم من الناس:اإلعاقة . 2
  

  لقيام بما هو متوقع منه في  تأديته ويصبح العجز إعاقة عندما يحد من قدرة الفرد على ا
  

   .2مرحلة معينة ، و اإلعاقة هي حالة من الضرر ألبدني أو العجز
  
   المعاق حركيا هو الشخص الذي يعاني من درجة من العجز :اإلعاقة الحركية . 3
  

  ألبدني أو سبب يعيق حركته و نشاطه نتيجة لخلل أو عاهة أو مرض أصاب عضالته أو 
  

  ريقة تحد من وظيفته العادية ، و بالتالي تؤثر على العملية التعليمية مفاصله أو عظامه بط
  

  .و ممارسة حياته بصفة طبيعية 
  
   ويعمل تحت إشراف مباشر ويكون مسئوال عن نمو وتنظيم وريادة مختلف :المربي . 4
  

  .األنشطة في أحد المراكز الخاصة بالمعاقين ، وعن األعمال المرتبطة بذلك في المجتمع 
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   شعورا باالرتباك و التوتر ، و اإلحساس بوقوع الخطر عندما يظهر هذا:القلق . 5
  

   الشعور عند الفرد دون وجود سبب واضح في البيئة المحيطة به لحدوثه وعندما يتكرر 
  

  .حدوثه ، فيعوق حياة الفرد العادية ويسبب سوء التكيف 
  
  ان مضمرا في نفسه أم معلنا صراحة  تقدير الفرد لذاته  سواء أك:الثقة في النفس . 6
  

  أمام اآلخرين ألنه يمكنه النجاح في القيام بالسلوك والتصرفات واألعمال التي تحتاج إلى 
  

  .3إمكانيات وقدرات عالية يتميز هو بها ، ال تتوافر كثيرا في من حوله 
    

I- دراسة تحليلية للترويح  :  
  

  : تمهيــد 
  

  ظم االجتماعية التي يتألف منها المجتمع و كأحد تعتبر مظاهر الترويح من الن  
  

  مظاهر السلوك الحضاري ، واتفق علماء الرياضة و الترويح على أن اللعب هو
  

   اللب األساسي لهاتين الظاهرتين لذلك كانت أهمية كبيرة في الحياة االجتماعية ، وال
  

  . سيما بعد تسميته النشاط الرياضي الترويحي 
  

   تم تخصيص هذا الفصل للقيام بدراسة الترويح دراسةقبومن خالل ما س  
  

  . تحليلية 
  

  سنقوم بإعطاء نبذة تاريخية عن حركة الترويح ، بعدها تحديد مفهوم :   أوال 
  

  .الترويح في ضوء التعاريف المختلفة 
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  نتطرق إلى أنواع و أهمية الترويح ، وكذلك الخصائص العامة و الخاصة :   ثانيا 
  

  .للترويح 
  

  .سنقوم بتحليل نظرياته وخصائصه ، ورأي الدين اإلسالمي في الترويح :   ثالثا 
  
  
  : نبذة تاريخية عن حركة الترويح -1
  

  إن الوضع الحالي لحركة الترويح جاء نتيجة لكثير من المؤثرات التي استمر   
  

  ال هو العمل بها لزمن طويل ، و إن القليل من الكثير الذي يمكن قوله في هذا المج
  

  أن هذا الطريق قدمه بمراحل عديدة من التخطيط االرتجالي و النمو المبعثر و 
  

  .التوقيع و التقلبات الكثيرة 
  

  إن الترويح المنظم يعتبر حديث العالقة بميدان التربية ، إال أن جذوره متأصلة بعمق 
  

  إن معرفة المطالب في الحياة االجتماعية و العاطفية و االنفعاالت الذهنية لشعبنا ، و 
  

  الترويحية للشعب يمكن أن تعكس وتظهر لنا الظروف االقتصادية و الثقافية السائدة 
  

  .في أي وقت 
  

  خالل القرن الثامن عشر مرتبطا > نيوانجالند < ولقد كان النشاط الترويحي مثال 
  

  وقت بحياة المستوطنين المستعمرين هناك ، حيث كان أهم ما يشغل الناس في ذلك ال
  

  هو بناء المساكن في القفاء و الحصول على ضروريات الحياة ، كذلك فإن الحفالت 
  

  التي كانت تقام للتسابق في نسيج المالبس و الشهرة بأغانيها أدت إلى زيادة إنتاج 
  

  المالبس التي كانوا في أمس الحاجة إليها ، وعلى ذلك ارتبط العمل باللعب وكان 
  

  .شيئا واحد غالبا 
  
  مع بداية القرن التاسع عشر وظهور الثورة الصناعية حدثت تغيرات أساسية في و



  
  أسلوب الحياة في أمريكا ، وكان من المحتم أن تظهر مشاكل معينة نتيجة لتحول 

  
  أغلب األهالي من حياة الريف إلى حياة الحضر ، وظل الترويح أمرا يربط بحياة

  القادة األمريكيين أللعاب الحظ إلى ميل   و اهتمام الفرد أوال وقد أدى ازدراء 
  الرأي العام  للقول بأن الجهود التي بذلت خالل القرن التاسع عشر كانت غير كافية 

  
  .لمالئمة قوة الدفع الذاتي لحركة الترويح 

  
   كان تاريخ مولد الترويح الحديث في أمريكا1886ويمكن القول بأن عام   

  
   شأن في مجال الترويح في الواليات المتحدة  حيث تم إنجاز أول عمل حقيقي ذي

  
  حيث فتحت أول حديقة > بوسطن < على غرار تجربة برلين  وذلك في المدينة 

  
  ، وفي هذه الحديقة>> ماساشوسيتس للطوارئ و  الصحة<< رملية بواسطة جمعية 

  
   أتيت الفرصة لحوالي اثني عشر طفال من المقيمين حولها ليلعبوا في الرمل تحت

  
   إشراف سيدة مقيمة بجوار الحديقة ، وقد أوى نجاح هذه التجربة الفردية إلى ظهور

  
   مراكز أخرى خالل العامين التاليين ، حيث اتخذت الترتيبات الالزمة لدفع أجور

  
  . الشرفات على هذه الحدائق 

  
  وفي العشر السنوات األولى من القرن العشرين ظهرت ثالثة مظاهر جديدة في 

  
  : الترويح هي مجال 

  
  االجتماعية األهلية " روشستر "  تنظيم مراكز -
  
  . دعوة أول مجلس لأللعاب في شيكاغو -
  

  .نشر البرنامج األول الدراسي للعب 
  

  وخالل الحقبة التالية لهذا التاريخ تأكدت أهمية هذا المجال ، ودلت على ذلك 
  

  ت غيرها من المؤلفات الميزات المتزايدة و المؤلفات المتخصصة ، التي ضارع



  
  ميادين : العريقة ، والمجاالت المتنوعة المقبولة ألنواع النشاط الترويحي مثل 

  
  4الخ ......الجولف ، حمامات السباحة ، شواطئ االستحمام ، مناطق التنزه

    
  :  مفهوم الترويح -2
  

  جتماعية إن كلمة الترويح بلفظها العربي لم تستخدم إال قليال ، في الكتابات اال  
  

  العربية بل استخدمت في مكانها ألفاظا أخرى مثل الفراغ ، اللهو ، اللعب ، وهي 
  

  5.ومعناها السرور والفرح > راح < فاللغة العربية مشتقة من فعل 
  

   ولقد تم RECREATIONإن مصطلح الترويح مشتق من األصل أالتيني   
  

  الذي يتم اختياره بدافع شخصي استخدامه في بادئ األمر لتعريف النشاط اإلنساني 
  

  بوجه عام ، إال أنه قد تباينت اآلراء حول مفهوم الترويح وذلك لعدم وجود تعريف 
  

  محدد له ، ولذا سوف نتناول بالدراسة عرضا ألهم اآلراء حتى نتمكن من فهم 
  

  .الترويح وفقا لالتجاهات المعاصرة في المجال التربوي و االجتماعي 
  

   أن الترويح يعني النشاط و األعمال التي يقوم GORDANيرى غوردن  
  

    6) . الوقت الحر ( بها الفرد أو الجماعة خالل وقت الفراغ 
  

  تسليات وإنشغالت نتعاطاها بمحض إرادتنا  : AUGEو بالنسبة لتعريف أوجي ـ 
  

  .أثناء وقت ال يحوزه العمل العادي 
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  و زمن نكون في إن الترويح ه : P : FOULQUIEأما بول فولكي  
  

  غضونه غيرمجبرين على عمل مهني محدد ، ويستطيع كل واحد منا أن
  

  7. يقضيه كما يشاء أو كما يرغب 
   أن الترويح يعد نوعا PETLLERومن أهم التعاريف المستخدمة تعريف بيتلر ـ

  
  من أوجه النشاط التي تمارس في وقت الفراغ والتي يختارها الفرد بدافع شخصي 

  
  تها و التي يكون من نواتجها اكتساب العديد من القيم البدنية و الخلقية و لممارس

  
  .االجتماعية والمعرفية 

  
  :  أنواع الترويح -3
  

  لقد قسم أحد الباحثين الترويح إلى نشاط ترويحي فعال ، ويدل على النشاطات   
  

   غير فعال إلخ ، ونشاط ترويحي....الترويحية المبدعة كالرياضة و الغناء و الرسم 
  

   8.وهو نشاط غير عملي يقف صاحبه موقف المتفرج أو المستمتع 
  

  : األنشطة الترويحية إلى " ريلتز" وقسم   
  
  . مثل ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة ، الرسم ، الموسيقى :  األنشطة اإليجابية-أ
  
  مشاهدة المباريات التلفزيون ، أو ة مثل القراءة ،أو مشاهد: األنشطة اإلستقبالية -ب
  

  . الرياضية في المالعب 
  
  ويقصد بها النشاط الذي ال يتميز بجهد كالنوم ، واالسترخاء  :  األنشطة السلبية-ج
  

  : وهناك األنشطة الترويحية طبقا ألنوعها و أهدافها وهي 
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  : الترويح الثقافي . 3-1
  

  معرفة الفرد لوسطه يلعب دورا في تنمية الشخصية اإلنسانية وتفتحها ، وضروري ل
  

  ويساهم في إدماج اإلنسان في بيئته االجتماعية ، وله عدة أوجه كالقراءة ، الكتابة ، 
  

  .الراديو و التلفزيون 
  
  : الترويح الفني . 3-2
  

  يطلق كذلك على األنشطة الترويحية الفنية مصطلح الهوايات الفنية ، وهي أنشطة 
  

  ل و اإلبداع و االبتكار و التذوق ، وتعمل على ترويحية تمنح الفرد اإلحساس بالجما
  

  إكسابه القدرات و المهارات وتنمي المعلومات ، ويمكن تقسيم الهوايات              
  

  : إلى أنواع مثل 
  
  مثل جمع العمالت و الطوابع ، األشياء األثرية القديمة : هوايات الجمع.3-2-1
  

  .إلخ... التوقيعات 
  
   مثل التصوير ، علم النبات ، الفلسفة ، التاريخ ، فن :مهوايات التعل.3-2-2
  

  .الديكور، علم الطيور
  

 
  مثل فن الخزف ، النحت ، الرسم ، الفخار، األشغال : هوايات االبتكار.3-2-3
  

  .إلخ .... اليدوية 
  
  9.الفنون التشكيلية بأنواعها المختلفة .3-2-4
  
  : الترويح االجتماعي . 3-3
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   كل النشاطات التي تتضمن المعامالت و العالقات يضم هذا الصنف  

  
  االجتماعية ، كالمشاركة في جمعيات ثقافية كالجلوس مع أفراد األسرة ، زيارة 

  
  .األقارب و األصدقاء 

  
  كما يساهم الترويح االجتماعي في إيجاد فرص التفاعل بين األفراد و الجماعات ، 

  يتميز بالمرح و السرور ، و البعد عن وتوثيق العالقات و الروابط بينهم في جو 
  

  : األنشطة الترويحية االجتماعية إلى > كورين < التشكيالت و الرسميات ، ويقسم 
  
  مثل أعياد الميالد ، حفالت التخرج ، األعياد ، حفالت :  الحفالت و الرقصات-أ
  

  .التدشين 
  
   سهرات الغناء و  األلعاب البهلوانية ، سهرات المرح ،: الحفالت الترفيهية -ب
  

  .الموسيقى 
  
  .إلخ ...  الوالئم ، العزائم و المآدب ، وحفالت الشاي : حفالت األكل -ج
  
  
  : الترويح الخلوي . 3-4
  

  يقصد به وقت الفراغ في الخالء ، وبين أحضان الطبيعة ، ويعتبر من   
  

   التغير و األركان الهامة في الترويح ، حيث يسهم في إشباع ميل الفرد للمغامرة و
  

  البحث عن المعرفة ، والتمتع بجمال الطبيعة ، اكتساب الفرد االعتماد على النفس و 
  

  : العمل مع الجماعة وتنقسم األنشطة الخلوية إلى 
  

  .إلخ .... النزهات و الرحالت ، التجوال و الترحال ، الصيد 
  
  :الترويح الرياضي . 3-5
  

  ساسية في برامج الترويح لما يتميز به يعتبر الترويح الرياضي من األركان أل  



  
  ألهمية كبرى في المتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إلى أهميته في التنمية الشاملة 

  
  . الشخصية من النواحي البدنية والعقلية و االجتماعية 

  
  إن مزاولة النشاط ألبدني سواء كان بغرض استغاللها وقت الفراغ أو كان 

  
  ول إلى المستويات العالية ، يعتبر طريقا سلميا نحو تحقيق يغرض التدريب للوص

  
  الصحة العامة ، حيث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من 

  
  النواحي البدنية و النفسية و االجتماعية باإلضافة إلى تحسن عمل كفاءة أجهزة 

  
  10. و العصبي الجسم المختلفة كالجهاز الدوري و التنفسي و العضلي

  
  :ويمكن تقسيم الترويح الرياضي  كما يلي

  
 هي عبارة عن مجموعة متعددة من األلعاب : األلعاب الصغيرة الترويحية   - أ

  
  الجري ، وألعاب الكرات الصغيرة و ألعاب الرشاقة ، وما إلى غير ذلك من : مثل 

  
  دها وقلة أدواتها األلعاب التي تتميز بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواع

  
  .وسهولة ممارستها 

  
  هي األنشطة الحركية التي تمارس باستخدام الكرة  : األلعاب الرياضية الكبيرة-ب
  

  ويمكن تقسيمها طبقا لوجهات نظر مختلفة ، ألعاب فردية أو زوجية أو جماعية ، أو 
  

  .عام بالنسبة لموسم اللعبة كاأللعاب الشتوية أو الصيفية أو تمارس طوال ال
  
  السباحة ، : وهي أنشطة ترويحية تمارس في الماء مثل  :  الرياضات المائية-ج
  

  كرة الماء ، التجديف ، أو الزوارق ، وتعتبر هذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب 
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  .ألوان الترويح خاصة في بالدنا 
  
  راض الترويح من الناحية العالجية يساعد مرضى األم  : الترويح العالجي . 3-6
  

  النفسية على التخلص من االنقباضات النفسية ، و بالتالي استعادة ثقته بنفسه وتقبل 
  

  األخرين له ، ويجعله أكثر سعادة وتعاونا ، ويسهم بمساعدة الوسائل العالجية 
  

  األخرى على تحقيق سرعة الشفاء كالسباحة العالجية التي تستعمل في عالج بعض 
  

  .عادة التأهيل األمراض كالربو وحركات إ
  
  : الترويح التجاري . 3-7
  

  الترويح التجاري هو مجموعة األنشطة الترويحية التي يتمتع بها الفرد نظير مقابل 
  

   ، المسرح ، امادي ويرى البعض أن الترويح التجاري يدخل في نطاقه السينم
  لتجارية اإلذاعة و التلفزيون ، الصحف و الجرائد وغيرها من المؤسسات الترويحية ا

  
  األخرى ، المؤسسات الترويحية التجارية السابق ذكرها مؤسسات لخدمة ورعاية 

  
  جميع أفراد الشعب للمساعدة في تنميتهم تنمية شاملة ، وهي ملك للدولة وتستغلها 

  
  11.لصالح الشعب وليس لصالح رأس المال 

  
  :  أهمية الترويح -4
  

  البيئية و الترويح إلى إسهاماتتشير الجمعية األمريكية للصحة والتربية   
  

  :  الترويح في حياة المجتمعات المعاصرة ، في النقاط التالية 
  
  . تحقيق الحاجات اإلنسانية للتعبير عن الذات -
  
  . تطوير الصحة البدنية ، والصحة االنفعالية و الصحة العقلية للفرد -
  
  .صرية  التحرر من الضغط و التوتر العصبي المصاحب للحياة الع-
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  . توفير حياة شخصية و عائلية فاخرة بالسعادة و االستقرار -
  

  12. تنمية ودعم القيم الديمقراطية  -
  

  وتشير أحد التقارير لنقابة األطباء األمريكية إلى أن برامج الترويح تلعب   
  دورا هاما في اإلقالل و الحد من التوتر العصبي ، واإلكتآب النفسي و القلق ، ومن 

  
  .د من األمراض النفسية و العصبية التي يعاني منها اإلنسان في المجتمع المعاصر العدي

  كما يرى الباحثون في مجال الترويح والصحة النفسية ، أن نشاطات الترويح   
  ذات الطابع التنافسي تنتج للفرد التعبير عن الميول و االتجاهات و إشباع حاجاته 

  
  عبير عن ذاته وعن ميوله ، ولنشاطات الترويح النفسية ، ومن ثمة يمكن للفرد الت

  
  دور في الوقاية من الملل والقلق ، االكتآب النفسي واإلحباط والصراع النفسي والتي 

  
  . 13تعد من أمراض العصر 

  
   إن البناء البيولوجي للجسم البشري يحتم ضرورة:األهمية البيولوجية . 4-1
  

  تخصصين في دراسة الجسم البشري على الحركة حيث أجمع علماء البيولوجيا الم
  

   أهميتها في االحتفاظ بسالمة األداء اليومي المطلوب من الشخص العادي           
  

  و الشخص الخاص ، برغم اختالف المشكالت التي قد يعاني منها الخواص ألسباب 
  

  عضوية واجتماعية وعقلية ، فإن األهمية البيولوجية للترويح للخواص هو ضرورة 
  

  .14التأكيد على الحركة 
  
  : األهمية االجتماعية . 4-2
  

  إن مجال الترويح يمكن أن يشجع على العالقة االجتماعية بين األفراد و   
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  يخفف من العزلة واالنطواء على الذات ، و يستطيع أن يحقق انسحابا وتوافقا بين 

  
  رة وتبادل اآلراء و األفراد فالجلوس جماعتا في مقهى أو في نادي أو مع أفراد األس

  
  األحاديث من شأنه أن يقوي العالقات الجيدة بين األفراد ، ويجعلها أكثر أخوة 

  
  وتماسكا ويبدو هذا جليا في البلدان األوربية االشتراكية حيث دعت الحاجة الماسة 

  إلى الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ ألحداث المساواة المرجوة و 
  

  .روف العمل الصناعي المرتبطة بظ
  

   الجوانب و القيم االجتماعية COACLYوقد استعرض كوكلي ـــ   
  

  : للترويح فما يلي 
  

  الروح الرياضية ، التعاون ، تقبل اآلخرين ، التنمية االجتماعية ، المتعة و البهجة ، 
  

  .15االرتقاء االجتماعي و التكيف االجتماعي 
  
  : األهمية النفسية . 4-3
  

  ألهمية النفسية للرياضة و الترويح حسب مدرسة التحليل النفسي         تكمن ا  
  
  : في مبدأين هامين ) سيجموند فرويد( 
  
  . السماح لصغار السن للتعبير عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب - 1
  
   في تطور السلوك ، حيث من الواضح أن األنشطة الترويحية ت أهمية االتصاال- 2
  

  .تصاالت بين المشترك األخر تعطي فرصا هامة للإل
  

  وتبرز أهمية الترويح عند مدرسة الجشطالت على أن األنشطة الترويحية تساهم 
  

  مساهمة فعالة في اللمس و النظر و السمع بالتذوق و الشم ، لذلك فإن الخبرة 
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  .الرياضية و الترويحية هامة عند تطبيق مبادئ المدرسة الجشطالتية 
  

  وم على أساس إشباع الحاجات النفسية ، كالحاجة إلى أما نظرية ماسلو تق  
  

  األمن و السالمة ، و إشباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيق الذات و إثباتها، و المقصود 
  بإثبات الذات أن يصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي و الشعور 

  
  .16باألمن و االنتماء 

  :األهمية االقتصادية . 4-4
  

  ج يرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل ،واستمراره النفسي إن اإلنتا  
  

  و البدني ، وهذا ال يأتي إال بقضاء أ وقات الفراغ جيدة في راحة مسلية ، و إن 
  

  االهتمام بالطبقة العاملة في ترويحها و تكوينها تكوينا سليما قد يكون من اإلنتاجية 
  

  في هذا المجال أن " فرنارد " سن نوعيتها لقد بين العامة للمجتمع ، فيزيد كميتها ويح
  

   ساعة في األسبوع قد يرفع اإلنتاج 55 ساعة إلى 96تخفيض ساعات العمل من 
  

  17. في األسبوع  % 5بمقدار 
  
  : األهمية التربوية . 4-5
  

  بالرغم من أن الرياضة و الترويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد أجمع العلماء   
  

  :فوائد تربوية تعود على المشترك ، من بينها ما يلي أن هناك 
  
  . تعليم مهارات وسلوك جديرين -
  
  . تقوية الذاكرة -
  
  . تعليم حقائق المعلومات -
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  . اكتساب القيم -
  
  : األهمية العالجية . 4-6
  

  يرى بعض المختصين في الصحة العقالنية ، أن الترويح يكون المجال   
  

  حينما نستخدم أوقات فراغنا " التوازن النفسي " ه عملية الوحيد الذي تستمر في
  ، ) تلفزيون ، موسيقى ، سينما ، رياضة ، سباحة ( استخداما جيدا في الترويح 

  
  شريطة أال يكون الهدف منها تمضية وقت الفراغ ، كل هذا من شأنه أن يجعل 

  
   كما تخلصه من اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة ، وقادرا على الخلق و اإلبداع

  
  التوترات العصبية ، وربما تكون األلعاب و اللجوء إلى الترويح بأنواعه خير وسيلة 

  
  18.لعالج بعض االضطرابات العصبية 

  
   :  دوافع الترويح-5
  

  سبق التعرض آلراء بعض العلماء الذين يرون أن الترويح ال يهدف ألي   
  

  ولية هي السرور ، أي الرضا غرض سوى الترويح في حد ذاته و أن دوافعه األ
  

  النفسي أو السعادة أو اإلشباع ، ومثل هذه النظرة للترويح تعتبر من وجهة العديد من 
  

  العلماء نظرة ضيقة تقصر مفهوم الترويح على هدف واحد وتغفل باقي األهداف 
  

   األخرى ، فاألنشطة الترويحية متعددة و متنوعة ولكل منها أهدافه و أغراضه  التي
  

  .تسهم في بناء الفرد وتنميته 
  

   بهدف التعرف على دوافع ممارسة 1980وفي أحد البحوث التي أجريت عام   
  النشاط الرياضي الترويحي في وقت الفراغ تبين أن أهداف أو دوافع النشاط 

  
  الترويحي في وقت الفراغ ال تقتصر فقط على الترويح للترويح في حد ذاته بل تمتد 
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  .ع و أهداف أخرى لتشمل دواف

  
  وقد أجري هذا البحث على عينة عشوائية من األعضاء المشتركين في األندية   

  
   سنة 50 إلى 25الرياضية في محافظتي القاهرة و الجيزة في المرحلة السنية من 

  
   فردا واستخدام االستفتاء كأداة للبحث ، ومن النتائج التي أسفر 344ويبلغ عددهم 

  
  :لي من الدوافع عنها البحث ما ي

  
  .اكتساب نواحي عقلية و نفسية *   .اكتساب الحيوية و اللياقة البدنية * 
  

  .اكتساب نواحي اجتماعية و خلقية       *      .الميول الرياضية * 
  

  .المحافظة على المستوى الرياضي       *     .قضاء وقت الفراغ * 
 
 
  
  :  الخصائص الخاصة للترويح -6
  

  صائص تميزه عن غيره من النشاطات األخرى،و التي تحدد للترويح عدة خ  
  

  :أهميتها فيمايلي 
  
   بمعنى أن الترويح يعد هادفا وبناءا ، إذ يسهم في تنمية المهارات      :الهادفية  -
  

  و القيم و االتجاهات التربوية و المعرفية لدى الفرد الممارس لألنشطة ، و بالتالي 
  

  .لفرد التطوير و تنمية شخصية ا
  

  بمعنى أن اإلقبال و االرتباط بنشاطاته يتم وفقا لرغبة الفرد وبدافع من : الدافعية 
  

  .ذاته للمشاركة في نشاطاته ، ومن ثم تكون المشاركة إرادية 
  بمعنى أن الفرد يختار نوع النشاط الذي يفضله عن غيره من : االختيارية  
  



  19 .النشاطات الترويحية األخرى للمشاركة فيه 
 
 
 
 
 
 
  
  :  الخصائص العامة للترويح -7
  

  : هناك العديد من الخصائص التي يمكن أن يتسم بها الترويح ، ومن أهمها ما يلي   
  

   ، البد من تحديد نوعية و طبيعة هذا النشاط ، وفي هذا المجال الترويح نشاط - 1
  : يكمن تحديد المعايير التالية للنشاط الترويحي 

  
  يهدف إلى بناء شخصية الفرد ، وبعيد عن النشاط : اء  الترويح نشاط بن-أ  

  
  )إلخ .......لعب الميسر ، المراهنة( الهدام الذي يسهم في إيذاء النفس أو الغير 

  
  اختيار الفرد بإرادته دون إجبار خارجي نوع  :  الترويح نشاط اختياري-ب  

  
  .النشاط الذي يميل إليه ، وتتناسب مع قدراته و إمكانياته 

  
  القصد منه منح الفرد المتعة و السرور و  :  الترويح نشاط ممتع وسار-ج  

  
  .الساعة كنواحي شعورية ذاتية ناتجة عن هذا النشاط الترويحي 

  
  لكي يكون النشاط الممارس نشاطا ترويحيا  :  الترويح يحدث في أوقات الفراغ-2
  

  .20ينبغي أن يمارس في وقت الفراغ ، وليس في وقت العمل 
  
  :  العوامل المؤثرة في الترويح -8
  

  ثمة عوامل اجتماعية و اقتصادية مؤثرة في الترويح ، وتشكل الدراسات التي   
  جرت في بعض الدول األوروبية أن حجم الوقت و الترويح و نشاطاته يتأثر بالعديد 
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  :من المتغيرات أهمها 

  
  :الوسط االجتماعي . 8-1
  

  مال في انتشار كثير من نشاطات اللهو و التسلية و إن العادات و التقاليد تعتبر عا
  

  .اللعب وقد تكون حاجة أمام بعض العوامل األخرى 
  

  وتخلف أشكال اللهو و اللعب في ممارسة األفراد لألنشطة الرياضية و الترويحية أو 
  

   LUSHEN" لوستشن " كرههم لها ، بحسب ثقافة المجتمع ونظمه المؤثرة ، فقد بين
  
  سة للنشاط الرياضي وعالقته بالنظام الديني ، وفي دراسته عينة بلغت  في درا"
  

   شخص في ألمانيا الغربية تمارس ديانات مختلفة ، إلى أن النشاط الترويحي 1880
  

  21.يتأثر بعوامل ثقافية و دينية و الوسط االجتماعي عموما 
 
 
  
  :المستوى االقتصادي . 8-2
  

  أن دخل العامل يحدد بدرجة كبيرة يبدو من خالل كثير من الدراسات   
  

  استهالكه للسلع و اختياراته لكيفية قضاء وقت الفراغ عند الموظفين أو التجار ، أو 
  

  أن هناك بعض األنواع من الترويح >> سوتش<< اإلطارات السامية ، كما الحظ 
  

  ترتبط بكمية الدخل فكلما ارتفعت زادت المصاريف الخاصة بالترويح ، كالخروج 
  

  إلى المطاعم و مصروفات العمل و العطل و السياحة ، أو تزايد الطلب على 
  

  .الحاجات الترويحية 
  ومجمل القول أن اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاتهم الحرة ، أو أسلوب نشاطه 
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  .الترويحي ، ونمطه يتأثر بمستوى مداخل األفراد قدراتهم المادية لذلك 
  
  مر يمر بها اإلنسان ، بها سلوكاته الترويحي الخاصة إن كل مرحلة ع: السن . 8-4
  

   فالطفل يمرح ، والشيخ يرتاح ، في حين أن الشباب يتعاطون أنشطة حسب أذواقهم 
  

   وجد أن مزاولة الرياضة ثقل تدريجيا مع التقدم في 1967، ففي دراسة بفرنسا سنة 
  

  22.العمر
  : الجنس . 8-4
  

  أوجه النشاط التي يمارسها الذكر تختلف عن تشير الدراسات العلمية إلى أن   
  

  تلك التي تمارسها البنات ، فالبنات في مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى و 
  

  األلعاب المرتبطة بالتدبير المنزلي ، بينما يفضل البنين اللعب باأللعاب المتحركة ، 
  

  .وباللعب اآللية و ألعاب المطاردة 
  أن البنين يميلون إلى العب العنيفة  "  HOUNZIK" هونزيك " وأوضحت دراسات 

  
  أكثر من البنات ، و أن الفرق بين الجنسين تبدوا واضحة فيما يرتبط بالقراءة و 

  
  23. االستماع إلى برامج اإلذاعة و مشاهدة التلفزيون 

  
  :درجة التعليم . 8-5

    
  يؤثر على لقد أكدت الكثير من الدراسات االجتماعية أن المستوى التعليمي   

  إذ تبين أن " دومازودبي " اأذواق األفراد نحو تسلياتهم وهواياتهم ، منها ما جاءه
  

  التربية و التعليم توجه نشاط الفرد عموما في اختياره لترويحه ، وخاصة أن اإلنسان 
  

  اليوم يتلقى كثيرا من التدريبات في مجال الترويح أثناء حياته الدراسية ، مما قد 
  

 .اقا معينة لهوايات ربما قد تبقي مدى الحياة يربي أذو
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  : نظريات الترويح - 9
  

 من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الترويح بسبب تعدد العوامل  
 
 المؤثرة عليه والمتأثرة به في الحياة االجتماعية المعقدة ، إال أنه يمكن تحديد أهم 
 

" سيجموند فريد" تلك التي قدمها  في التعاريف السابقة ، خاصة ء حسب ما جاهمفاهيم  SEG 

MUND FREUD " جان بياجيه"و  GEAN PIAGET " كارل جروس "  ، و  KARL 

GROS :  ، هذه التعاريف نابعة من نظريات مختلفة نذكر منها   

  
  ) :نظرية سينسر وشيلر ( نظرية الطاقة الفائضة . 9-1
  

   لألطفال تختزن تقول هذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة ، وخاصة  
  

  أثناء أداءها لوظائفها المختلفة ، بعض الطاقة العضلية و العصبية التي تتطلب تنفيس 
  .الذي ينجم عنه اللعب 

  
  وتشير هذه النظرية إلى أن الكائنات البشرية قد وصلت إلى قدرات عديدة ، ولكنها 

  
  ضة ووقت فائض  كلها في وقت واحد وكنتيجة لهذه الظاهرة توجد قوة فائمالتستخد

  
   في تزويد احتياجات معينة ، ومع هذا فإن لدى اإلنسان قوى معطلة نال يستخدما

  
  لفترات طويلة و أثناء فترات تعطيل هذه تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السليمة 

  النشطة ويزداد تراكمها وبالتالي ضغطها حتى يصل إلى درجة يتحتم فيها وجود 
  

  24.ب وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة المتراكمةمنفذ للطاقة و اللع
  

  ومن جهة ثانية فإن اللعب يخلص الفرد من تعبه المتراكم على جسده ، ومن تأثراته 
  

  العصبية المشحونة من ممارسة واجباته المهنية واالجتماعية ، ويعتبر وسيلة 
  

  . 25تي يعيش فيها ضرورية للتوازن اإلنساني النفسي وموافقة مع البيئة ال
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  : نظرية اإلعداد للحياة . 9-2
  

  الذي نادى بهذه النظرية بأن اللعب  " KARL GROS"يرى كارل جروس   
  

  هو الدافع العام لتمرين الغرائز الضرورية للبقاء حياة البالغين ، وهذا يكون قد نظر 
  

  يعد نفسه إلى اللعب على أنه شيء له غاية كبرى ، حيث يتول أن الطفل في لعبه 
  

  للحياة المستقبلية ، فالبنت عندما تلعب بدميتها تتدرب على األمومة ، والولد عندما 
  

  .يلعب بمسدسه يتدرب على الصيد كمظهرة للرجولة 
  
  : نظرية اإلعادة و التخليص . 9-3
  

  الذي وضع هذه النظرية أن " STANLEY HOOL" يرى ستانلي هول   
  

  ت وتكرار للمراحل المعروفة التي اجتازها الجنس اللعب ما هو إال تمثيل لخبرا
  

  البشري من الوحشية إلى الحضارة فاللعب كما تشير هذه النظرية هو تخليص و 
  

  إعادة لما مر به اإلنسان في تطوره على األرض فلقد تم انتقال اللعب من جيل إلى 
  

  .آخر منذ أقدم العصور 
  

  قد اعترض لرأي كارول جروس ويبرر " ستانلي هوا " من خالل هذه النظرية يكون 
  

  ذلك بأن الطفل خالل تطوره يستعيد مراحل تتطور الجنس البشري ، إذ يرى أن 
  

  األطفال الذين يتسلقون األشجار هم في الواقع يستعيدون المرحلة الفردية من مراحل 
  

  26. تطور اإلنسان 
  

                                                                                                                                                                  
25  - SERAE MOYENCA : SOCIOLGIE ET ACTION SOCIALE , ED LA BOR , BRUXELLES, 
1982,P 163 . 
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  :نظرية الترويح . 9-4
  

  ويحية للعب في هذه النظرية ، ويفترض في القيمة التر" جتسى مونس " يؤكد   
  

  نظريته أن الجسم البشري يحتاج إلى اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة 
  

  لتنشيط الجسم بعد ساعات العمل الطويلة ، والراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب 
  

   أو في الحديقة البدني و العصبي وتتمثل في عملية االستراحة ، االسترخاء في البيت
  

  .إلخ ...أو في المساحات الخضراء أ أو على الشاطئ 
  

  كل هذه تقوم بإزالة التعب من الفرد ، وخاصة العامل النفسي ، لهذا نجد السفر  و 
  

  الرحالت و األلعاب الرياضية خير عالج للتخلص من العمل النفسي و الضجر 
  

   .27ة ومزعجاتهاالناتجين عن األماكن الضيقة ، والمناطق الضيق
  
  
  : نظرية االستجمام . 9-5
  

  تشبه هذه النظرية إلى حد كبير نظرية الترويح ، فهي تذهب إلى أن أسلوب   
  

  العمل في أيامنا هذه أسلوب شاق وممل ، لكثرة استخدام العضالت الدقيقة للعين 
  

  هاز  عصبية إذ لم تتوفر للجتواليد ، وهذا األسلوب من العمل يؤدي إلى اضطرابا
  

  .البشري وسائل االستجمام و اللعب لتحقيق ذلك 
  

  هذه النظرية تحث األشخاص على الخروج إلى الخالء و ممارسة أوجه   
  

  : نشاطات قديمة مثل
  

  الصيد و السباحة والمعسكرات ، ومثل هذا النشاط يكسب اإلنسان راحة و استجماما 
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  :نظرية الغريزة . 9-6
  

  شر اتجاهات غريزيا نحو النشاط في فترات عديدة من تفيد هذه النظرية أن للب  
  

  حياتهم فالطفل يتنفس ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته ويقف ويمشي 
  

  وبجري ويرمي في فترات متعددة من نموه وهذه أمور غريزية وتظهر طبيعية 
  

   أن يمنع نفسه من الجري وراء الكرة وهي عخالل مراحل نموه ، فالطفل ال يستطي
  رك أمامه شأنه بشأن القطة التي تندفع وراء الكرة وهي تجري ، ومن ثم فاللعب تتح
  

  غريزي وجزء من وسائل التكوين العام لإلنسان ، وظاهرة طبيعية تبدو خالل 
  

  .مراحل نموه 
  

  :  الدين اإلسالمي و الترويح -10
  

  د يعد الترويح أحد النظم االجتماعية التي بأسس عليها المجتمع ، إذ يع  
  الترويح ضرورة من ضروريات الحياة ، وكذلك ضرورة اجتماعية تسهم في بناء 

  
  وتطور شخصية المسلم ولذا يحرص الدين اإلسالمي على استشار أوقات الفراغ  

  
  .وعلى حسن توزيع الوقت بين العبادة و العمل و الترويح عن النفس 

  
  أن أحب األعمال إلى << ه وقد روى الطبراني عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قول

  
  .>> اهللا سبحانه وتعالى بعد الفرائض ، إدخال السرور على المسلم 

  
  وإن كان اإلسالم قد أباح الترويح عن النفس ، إال أنه قد أكد على عدم ،   

  
  استرسال المسلم في الترويح عن نفسه في أوقات فراغه حتى ال يضيع وقته هباء ، 

  
  عبادته وعمله ، ومقدار إنتاجه حتى ال يضر بصحته أو وحتى ال يؤثر ذلك على 

  
  .يضر بمجتمعه 

  
  وقد حذر اهللا سبحانه وتعالى من إضاعة الوقت فيما ال يفيد ، إذ قال سبحانه وتعالى 

  



  الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم << في كتابه العزيز 
  

  وبذلك ] 51: األعراف[ >> ومكانا بآياتنا يجحدون ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 
  

  نرى أن الدين اإلسالمي يرى أن الترويح وسيلة وليس غاية ، فهو وسيلة تربوية 
  

  واجتماعية بقصد تحديد نشاط الفرد المسلم وجعله في حيوية ، وكذلك بغرض إشباع 
  

  يؤكد على ضرورة أن حاجاته البدنية و النفسية و العقلية و الروحية ، كما أن الذي 
  راعي الترويح أصول و مبادئ الشريعة اإلسالمية حتى يحقق للمسلم الخير في حياة 

  28.الدنيا و اآلخرة 
II – النشاط الترويحي عند المعوقين :  
  

  :تمهيــد 
  يعد النشاط الترويحي ركنا أساسيا من أنشطة األفراد المعوقين ، والذي من   

  
  ر األفضل لوقت الفراغ ، لما يتميز به من أهمية كبيرة في خالله يتم تحقيق االستثما

  
  تحقيق المتعة الشاملة للمعوق ، وتحقيق التنمية المتكاملة لشخصيته من النواحي 

  
  البدنية و الصحية و العقلية و االجتماعية ، وبذلك تدعونا الحاجة الماسة لدراسة 

  
  .األنشطة الترويحية التي يتجه إليها المعوقون 

  
  تخصيص هذا الجانب للقيام بدراسة النشاط \من خالل ما سبق فقد تم   

  
  : الرياضي الترويحي عند الفرد المعوق فقمنا بـ 

  
  . إعطاء صورة للرياضة و الترويح عند المعاقين دوليا ، عربيا و إفريقيا  -
  
   سنتطرق إلى الترويح الشخصي للمعاق ، ثم نتبع ذلك بدراسة أهداف وواجبات -
  
  .نلترويح للمعوقيا
  
  . كذلك سنقوم بدراسة األنشطة الترويحية المناسبة لفئة المعاقين حركيا -
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  . أخيرا سنتطرق إلى دور الترويح الفرد المعوق -
  
  
  
  
  
  
  
  : الرياضة والترويح للمعاقين -1
  

  بدأ االهتمام برياضة المعاقين خالل وبعد الحرب العالمية األولى ، حيث   
  

   مختلفة من األنشطة البدنية ، وقد ممارس المعاقين الرياضة بناءا مارسوا أنواعا
  

  على رغباتهم الشخصية وباختيارهم ، بالرغم من أنهم قد يكونوا لم يمارسوها قبل 
  

  اإلعاقة ولكن يمارسها بعد اإلعاقة لكي يتغلبوا على إعاقاتهم ويستعيدون بها قدراتهم 
  

  .لمعاقين منذ الحرب العالمية األولى وقد تطور االهتمام العالمي برياضة ا
  

  كما زاد انتشار االهتمام برياضة المعاقين بعد الحرب العالمية الثانية حيث   
  

  .بدأت دول كثيرة أوروبية وعربية وآسيوية في االهتمام برياضة المعاقين 
  

  ) سير لود فيج جوتمن(  أدخل الطبيب اإلنجليزي الجراح 1944وفي عام 
  

SIR GUTMANN ، رياضة المعاقين في المستشفى بـ استوك ماندفيل بإنجلترا   
  

  وذلك إلصابات العمود الفقري وحاالت الشلل بأنواعه المتعددة ، وذلك لشغل وقت 
  

  .فراغ هؤالء المعاقين  وممارسة األنشطة الترويحية 
  

  أما عربيا فقد تم تأسيس اإلتحاد العربي لرياضة المعاقين في مارس من عام  
  
  . إلى مدينة الرباط بالمغرب 1992 ومقره  بغداد ثم تك نقله في عام 1987 
  

   ومقره 1988كما تم تأسيس اإلتحاد اإلفريقي لرياضة المعاقين في ديسمبر   



  
  مدينة الجزائر ، وتعتبر مصر من أولى الدول المؤسسة في كل من اإلتحادين 

  
  هتمام برياضة المعاقين العربي و اإلفريقي ، حيث أنها من أقدم الدول في اال

  
  .الترويحية و التنافسية ، وذلك تحت إشراف المجلس األعلى للشباب و الرياضة 

   وذلك 1981وقد تم تشكيل لجنة دائمة للعناية برياضة المعاقين بمصر في سبتمبر 
  

  : بهدف تحقيق األغراض التالية 
  

  الترويحية وفقا للنظم تشجيع المعاقين على االشتراك في المجاالت الرياضية و * 
  

  .والقواعد العالمية الخاصة 
  
  .اإلشراف على إعداد المعاقين الرياضيين لالشتراك في الدورات العالمية الدولية *
  

  .تشجيع االشتراك في المؤتمرات الدولية الخاصة برياضة المعاقين * 
  

  .تنظيم البطوالت العامة ، ووضع القواعد و المبادئ الخاصة بذلك * 
  

  وبالطبع ال بد من تخصيص برامج رياضية معدلة خاصة لكل فئة من   
  

  المعاقين حتى يسهل ممارستهم ، وتحقيق أغراض الممارسة ، كما يمكن تقديم 
  

  .29الخدمات التي تالئم حالتهم لضمان عملية التعلم 
  
  : الترويح الشخصي للمعاق - 2
  

  اط التلقائي الذي الترويح مصطلح حديث إلى حد ما حيث أنه يشكل النش  
  

  يشترك فيه الفرد في وقت فراغه ،حيث أن المرضى المقيمين في المستشفيات لديهم 
  

  وقت فراغ هائل ، فقد وجد األطباء أن استخدام هذا الوقت في نشاط مثمر قد تكون 
  

  له فائدة طيبة ، لذلك بدأ بنوع من الترويح يسمى الترويح العالجي ، علما أنه ليس 
  

                                                 
   .72 ، ص 1977 ، مصر ، 1محمود محمد رفعت حسن ، الرياضة للمعوقين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط - 29
 



  . دليل مادي على مدى األثر الطبي لهذا النوع من الترويحهناك أي
  

  :يمكن أن نقسم الترويح عموما إلى ثالثة أجزاء كما هو مبين في الشكل التالي   
                                    

  
                              

 
 
 
 
 
 

      
 
 
  

  مثال االشتراك الرياضي ففي الممارسة تأكيد على اشتراك الفرد في النشاط ، ف  
  

  في فريق و االشتراك الفني في الرسم والنحت مثال للمستوى الثاني من الترويح ، 
  

  أما المستوى الثالث الترفيه فيتسم بالسلبية بمعنى أن الشخص يكون جالسا أو واقفا 
  

  يشاهد أو يتفرج على أداء يقوم به اآلخرين مثل مشاهدة التلفزيون ومشاهدة 
  

  يات الرياضية ، وفي المستوى األول مستوى التأمل في الترويح فهناك نوع المبار
  

  .من االشتراك على نطاق أوسع من مستوى الممارسة السابق ذكره 
  

  والترويح العالجي  كما ذكرنا سابقا موضوع حديث بدأ االهتمام به حينما   
  

  . 30اصة ظهر أن له أثرا واضحا في بعض الحاالت النفسية عند المعوقين خ
  
  
  :  أهداف وواجبات الترويح للمعوقين -3
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  إن الهدف األساسي لبرامج و أنشطة الترويح للمعوقين هو تمكينهم من   
  

  اكتساب القدرة الكاملة والتمتع بصحة ومناعة جسمية عالية ، وهذه أسمى غاية 
  

  حية للترويح وللوصول إلى هذا الهدف البد من تحقيق الواجبات التربوية والتروي
  

  : التالية 
  

  .العناية بنمو الجسم السليم وتقوية ودعم الصحة العامة * 
  .األنشطة الترويحية تمنع من حدوث المضاعفات الجسمية * 
  

  .تهيئة الجهاز الحركي من خالل أنشطة الترويح المختلفة للقيام بعمل الواجبات المطلوبة * 
  

  معوق وذلك من خالل البرامج و إشباع الحاجات النفسية و البيولوجية عند ال* 
  

  .األنشطة الترويحية الهادفة 
  

  األنشطة الترويحية تساعد على عملية إعادة التأهيل و التكييف االجتماعي عند * 
  

  .المعوقين 
  

  .إن األنشطة الترويحية تطور المواهب و المهارات الثقافية و الفكرية للمعوقين * 
  

  على اختزال كثير من العوامل السلبية في سلوك تعمل برامج األنشطة الترويحية * 
  

  .المعوقين وتمنع الدوافع السلبية 
  
  :  اتجاهات المعوقين نحو برامج الترويح -4
  

  إن عدم اندماج المعوقين مع المجتمع وتفاعلهم معه من أبرز المشاكل التي   
  

   حياتهم يعاني منها المعوقون ، حيث إن عملية تفاعل معهم لها أهمية كبيرة في
  

  .النفسية و االجتماعية 
  

  وقد دلت أغلب الدراسات والبحوث إلى االتجاهات نحو المعوقين هو ما يمكن تغييره 
  

  باتجاه البرامج الترويحية المختلفة ، كما أشارت دراسات وبحوث أخرى إلى أن 



  
   طبيعة نظرة المعوق لنفسه هو العامل الحاسم في مدى قبول الناس أو رفضهم له ،

  
  فالمعوق المتقبل لعوقه يقبله الناس أكثر من اآلخرين غير المتقبلين ألنفسهم ، وهنا 

  
  تلعب البرامج الترويحية دورا كبيرا في هذا المجال إذ يمكن في ضوء هذه البرامج 

  
   نحو المعوقين ومساعدتهم لكي يعيشوا حياتهم االجتماعية ةتكوين اتجاهات إيجابي
  .31علية أكثر والنفسية الجديدة بفا

  
  : المعوقين حركيا واألنشطة الترويحية المناسبة -5
  

  .ونذكر منهم المعاقون المشلولون ، ومبتوري أحد األطراف أو أكثر   
  

  يستطيع المعوقون المصابون بإحدى هاتين اإلعاقتين من ممارسة األلعاب و األنشطة 
  

  :الترويحية التي تتالءم مع إعاقتهم وسنذكر بعضا منها 
  
  
   
  : مبتورو الساق -أ
  
  .  السباحة والتجديف -          . تمارين التسلق -
  
  . الكرة الطائرة -        . م 100 الجري مسافة -
  
  . ألعاب الميدان و المضمار -        . كرة تنس الطاولة -
              . الجمباز -
  
  :  بتر الفخذ -ب
  
  . كرة السلة على الكراسي المتحركة -         . المتوازي -
  
  . كرة الطائرة -                .تسلق  ال-
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  . السباحة -          . المشي -
  
  . كرة الطائرة -        . القفز والرمي -
  
  :  بتر كال الساقين -ج
  
  " .جلوس "  الكرة الطائرة -          . ألعاب الجمباز -
  
  . السباحة -          . كرة الطاولة -
  
  . ألعاب الميدان و المضمار -           . الدرجات -
  
      .السلة علة الكراسي المتحركة  كرة -
  
  :  بتر كال الفخذيين -د
  
  . رمي السهام -          . ألعاب الجمباز -
  
  . رفع األثقال -          . كرة الطاولة -
  
  " . جلوس "  كرة الطائرة -           . السباحة -
  
  . كرة السلة على الكراسي المتحركة -          .  التسلق -
  

  :  الشلل النصفي -هـ
  
  . تنس الطاولة -    .سلة على الكراسي المتحركة  كرة ال-
  
  . ألعاب الميدان والمضمار -        .كرة الطائرة جلوس -
  
  . الرماية -            . السباحة -
  إن األنشطة الترويحية ضرورة ملحة :  الترويح ودوره في تأهيل المعوق -6
  

   الفاعلية ألجل للمعوقين ألنها تدعوهم إلعادتهم للمجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من
  

  .تقدمهم ونجاحهم في التكيف مع المجتمع 
  

  تعتبر التربية الترويحية مسؤولة عن أي نقص أو شعور نفسي سلبي في حياة 



  
  المعوق فالبرامج و األنشطة أيا كانت وعلى أي مستوى حصلت إذا لم تعمل على 

  
  .م كوحدة متماسكة تربية الفرد تفقد قيمتها لذلك فإنها تسعى لتربية العقل و الحج

  
  إن الترويح ألتأهيلي للمعوقين سيبقى دائما منارا ودليال لتحقيق السعادة للفرد المعوق 

  
  ورفاهيته وذلك ألهمية التفاعل بين النواحي البدنية و النفسية و االجتماعية التي 

  
  يتعرف لها المعوقون ، وعلى هذا األساس فإن المعوق في حالة توافق مستمريساند 

  
  .32التأهيل و الذي هو عبارة عن عملية إعادة تكيف اإلنسان مع البيئة أو إعادة اإلعداد للحياة 

  
  

  : الخالصة 
  

  في هذا الفصل قمنا بشرح مفهوم الترويح ، ومعرفة كافة جوانبه من أهدافه     
  

  .و أنواعه وأهميته 
  

   ، من الترويح كما قمنا بالتطرق إلى النشاط الرياضي الترويحي لفئة المعوقين  
  

  .الشخصي للمعوق ، وكذا دراسة أهداف وواجبات الترويح للمعوقين 
  

   استخالصه من خالل ما أشرنا إليه ، أن للترويح دورا كبيرا في نوما يمك  
  

  توجيه ورعاية أفراد على مختلف فئاتهم ، لما يقدمه من برامج توجيهية هادفة تنبع 
  

  بر عن مشاعرهم ، ويهيئ لهم مناخا صالحا من احتياجات شرائح المجتمع ، ويع
  

  . لتنشئة أبناء األمة وتربيتهم تربية صالحة 
  

  كما أن قيمة الترويح ال تقتصر على األفراد العاديين ، بل إن للترويح قيمة   
  

  خاصة لألطفال ذوي العاهات ، و الذين تضيق دائرة نشاطهم بسبب مرض أو عجز 
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  الهدف األساسي الذي يجب تحقيقه للمعوقين حركيا جسمي ، وقد أوضح العلماء أن 
  

  هو االشتراك في نشاطات الترويح من خالل برنامج تربوي يشجع على الترويح    
  

  و الذي يعود بالفائدة على المعوقين بشكل عام و المعوقين حركيا بشكل خاص  وذلك 
  

  .بفوائد جسمية ، نفسية واجتماعية 
 
  
I-دراسة تحليلية لالعاقة    
  

  :تمهيــــد 
  

  لقد كانت النظرية السائدة في المجتمعات القديمة ـ البقاء لألقوى ـ هي   
  

  شعار جميع تلك المجتمعات ولم يكن للضعيف مكان بينها ، وكانت القوة البدنية      
  

  و الصحة هما المقياس الوحيد لكل شيء ، فكان اإلنسان ينتقل بين الجبال و الغابات 
  

  من له ولعائلته المأكل و الملبس وكان يعترض أثناء ذلك الوحوش و البحار ليؤ
  

  الكاسرة مما يسبب إعاقته ، وكان المجتمع يرى بأن ذلك الشخص عبء عليه ألنه 
  

  غير قادر على الدفاع عن نفسه وجماعته ، وظلت هذه األفكار سائدة في تلك 
  

  على الترابط و الحب     المجتمعات ،  حتى جاءت األديان السماوية لتحث األفراد 
  

  .و مساعدة الضعفاء و المعاقين 
  

  وقد استطاع المعوقون أن يفرضوا وجودهم ، وأن يشاركوا في أغلب   
  

  .الرياضات و التي من خاللها استطاعوا تحقيق أفضل النتائج 
  

  : وعليه فقد خصصنا هذا الفصل للقيام بدراسة تحليلية لإلعاقة حيث قمنا بـ   
  
  .نبذة تاريخية عن ظهور رياضة المعوقين ، وإعطاء مفهوم كامل لإلعاقة  إعطاء -
  
  . التطرق إلى أنواع اإلعاقة ، وكذلك مظاهرها وعواملها و أسبابها -



  
  . معالجة حاجيات المعوق ووضعيته داخل أسرته -
  
  

     
 
  
    
  
  : نبذة تاريخية عن ظهور رياضة المعوقين -1
  

   الطبيب LUDIVIG UTHMAN إلى تعود نشأة رياضة المعوقين  
  

   بإنجلترا ، وذلك إبان الحرب العالمية STOKE MONDE VILLEبمستشفى 
  

  الثانية وبعدها ، حيث أنه عندما الحظ فقدان الثقة عند المصابين بالشلل و المقيمين 
  

   GUTHMANLUDIVIGبالمستشفى دون أي نشاط فكر في إنشاء ألعاب 
  

   لكي يساعد المعاقين على رفع معنوياتهم 1948-07-22للمشلولين وهذا في تاريخ 
  

  وتوازنهم النفسي و الجسمي و إعادة إدماجهم اجتماعيا بنشاطات رياضية تناسب 
  

  .33قدراتهم البدنية و الحركية 
  

   الدولية األولى STOKE MONDE VILLE نظمت األلعاب بـ 1952في عام 
  

  نتائج اإليجابية إلى حمل أصحاب هذه للمعوقين على الكراسي المتحركة أدت هذه ال
  

  المبادرة على تنظيم منافسات رياضية كل أربع سنوات خاصة بالمعوقين ، إلى 
  

  .جانب األلعاب األولمبية 
  

   األلعاب الدولية األولى للمعوقين و التي كانت 1960وقد احتضنت روما عام 
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  امتدت إلى كامل فئات مخصصة في البداية للمعوقين على الكراسي المتحركة ، ثم 
  

   TORINTOفي دورة )  المكفوفين – الشلل الدماغي – البتر –الشلل ( المعوقين 
  

   .1778بكندا عام 
  

   ، ومنذ هذا التاريخ تنظم كل أربع سنوات 1924أما فئة الصم فقد أسست االتحادية سنة 
  

  رشلونة ومدريد          األلعاب العالمية للصم ، أما فئة اإلعاقة الذهنية فبدأت بألعاب ب
  199234عام 

  
   :  مفهوم اإلعاقة-2
  

   بالكثير من المفاهيم األخرى التي HANDICAPيرتبط مفهوم اإلعاقة   
  

   و العجزIMPEAIRMENTتتداخل معه ومن أهم تلك المفاهيم مفهوم اإلصابة 
  
 DISABILITY  وغير هما وقد تختلف اآلراء حول تلك المفاهيم واستخداماتها   
  

  . وطبيعة االهتمامات التي توجه للمعاقين أو العجزة أو المصابين 
  

  إن تحديد المفاهيم يعتبر جزءا هاما عند التعريف بمشكلة المعاقين ، ونوعية الفئات 
  

   من HARRISالتي تحتاج إلى رعاية بصورة أكبر ، وربما تعتبر محاولة 
  

  يث يشير إلى أن مفهوم المحاوالت التي سعت لتوضيح بعض هذه المفاهيم ، ح
  

  اإلصابة يقصد به عجز أو قصور في أحد أعضاء الجسم يؤدي إلى خلل وظيفي 
  

  لعضو معين في جسم الفرد ، أما مفهوم اإلعاقة فهو نوع من القيود أو القصور في 
  

  القيام باألنشطة التي يسببها العجز كما يشير مفهوم العجز باعتباره نقصا أو 
  

  .الوظيفية خلال في القدرة 
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   بأن اإلعاقة WINGبينما يرى أحد المهتمين بمجال الخدمة االجتماعية وهو   
  

  .هي نقص مميز في القدرات الوظيفية للجسم 
  

   يحدد PETER TOWNSEDوفي إحدى الدراسات الهامة التي قام بها   
  

  : مصطلحات هامة توضح مفهوم اإلعاقة 
  
  .و السيكولوجي في جسم اإلنسان  نوع من الخلل البدني و الفسيولوجي - 1
  
  . تعد اإلعاقة نوع من القصور الوظيفي في األنشطة العادية - 2
  
  . اإلعاقة حالة سلوكية مميزة لها مظهر غير طبيعي - 3
  
   . 35 اإلعاقة تتحدد اجتماعيا حسب الفئة و المكانة التي يشغلها المعاق في المجتمع- 4
  
  :  أنواع اإلعاقات -3
  

  : ء أنواع اإلعاقات إلى ثالثة أنواع يصنف العلما  
  
  :اإلعاقات الجسمية . 3-1
  

  وهي اإلصابات الجسدية الدائمة التي تؤثر في ممارسة الفرد لحياته الطبيعية   
  

  وقد تصيب األجهزة الداخلية لإلنسان أو تكون على شكل عجز في الجهاز الحركي 
  

  .أو البدني كالبتر أو الكسر أو الشلل وغيرها 
  

  هذه اإلعاقات عبارة عن عجز في وظيفة داخلية ذات تأثير خارجي ف  
  

  كاألطراف و المفاصل أو عجز بيولوجي له تأثير على األجهزة الداخلية كالقلب و 
  

  .الرئتين وقد يكون عجزا كليا أو جزئيا 
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  :اإلعاقات الحسية . 3-2
  

  ألمراض وهي عبارة عن اإلضطرابات العضوية التي تحدث للحواس نتيجة ا  
  

  و الحوادث و الظروف البيئية و الوراثية لإلنسان ، وتؤثر على عدم قيام بعض 
  

  الحواس بوظيفتها على أكمل وجه كإصابة العين ببعض األمراض أو األذن يؤدي 
  

  .لفقدانها لوظيفتها أو لجزء من ذلك 
  
  : اإلعاقات العقلية . 3-3
  

  مو للجهاز العصبي بحيث يكون وتعرف اإلعاقة بأنها عملية عدم اكتمال الن  
  

  اإلنسان غير قادر على إدراك التكيف مع األفراد من حوله و البيئة المحيطة به ، 
  

  وتتعدد اإلعاقات العقلية فهي إما خلل في التفكير أو اإلحساس ويبدو واضحا في 
  

  حاالت األمراض النفسية واالجتماعية و العقلية بأنواعها المتعددة أو نقص في 
  
  .عضاء المخ ، وهناك التخلف العقلي و الضعف العقلي أ
  

   في رعدم اكتمال أو قصو<< وتعرف منظمة الصحة العالمية الضعف العقلي بأنه   
  

  36. >> مستوى االرتقاء العام للقدرة العقلية 
  
  : مظاهر اإلعاقة -4
  

  إن تحديد اإلعاقة و المعوق قد تتسع ليشمل كل ما من شأنه أن يحول دون   
  

  تمكين الفرد من المشاركة الفعالة في حياة مجتمعه غطاءا أو أخذا ، ويمكن اعتبار 
  

  غالبة األفراد في كثير من المجتمعات النامية معوقين بسبب الفقر ، وسوء األحوال 
  الصحية ونقص التغذية إلى غير ذلك من العوامل االجتماعية التي تحول دون النمو 
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  . لجماعات الكامل لطاقات األفراد و ا

  
  الجسد يحول دون نموه الطبيعي و اكتساب المعرفة و الخبرة و االستمرار في هذا 

  
  النمو عن طريق المعرفة و الخبرة كما يحرمه أو يقلل من فرص تواصله وتفاعله 

  
  مع من حوله من الناس ومع ما حوله من األشياء و المواقف ، و من أمثلة هذه 

  
  .واس اإلعاقة فقدان أو خلل الح

  
  نقص أو ضعف أو قصور في العمليات العقلية يؤثر في اإلدراك و التصوير و 

  
  الربط واالستنتاج وغيرها من العمليات العقلية مما يؤدي إلى ما يسمى بالتخلف 

  
  العقلي ، االضطرابات النفسية التي تؤدي إلى عدم تكييف الفرد مع محيطه كما 

  
  هستيرية أو حاالت من العنف أو الخوف نحو يظهر في حاالت اإلكتئاب أو حاالت 

  
  .محيطه وغير ذلك من مظاهر األمراض النفسية 

  
  إن اإلعاقة التي نتعرض لمعالجتها تتمثل في تلك األعراض الجسمية و العقلية   

  
  والنفسية التي تظهر على األفراد وتعطل نموهم الشخصي وتعقد من وسائل التواصل 

  
  

  عل قبولهم لمن حولهم أمرا غير طبيعي بسبب الشذوذ في بينهم وبين مجتمعهم وتج
  

  تكوينهم الجسمي أو العقلي ، كذلك تجعل مشاركتهم في الحياة اليومية على قدم 
  

  المساواة مع غيرهم من األسوياء محاطة بكثير من التحيز وطرقا مملوء بالسدود و 
  

  صة للوقاية منها أو الحدود ، وهذه األنواع من اإلعاقة في حاجة إلى تدابير خا
  

  .37للحيلولة دون ظهورها أو للتخفيف من آثارها على نمو الفرد و تكيفه في المجتمع
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  :  عوامل اإلعاقة -5
  

  ليس هناك مجال التفصيل في عوامل اإلعاقة ومسبباتها خصوصا أن كثيرا   
  

  ون منها يقع في مجال االختصاصات الطبية و النفسية مما يجعله الباحثون المختص
  

  فيها بيد أننا ونحن نتعرض لقضايا المعوقين في إطار تنمية الموارد البشرية ، ينبغي 
  

  .أن نتعرف على هذه العوامل بالقدر الذي يساعد على التخطيط للوقاية و العالج 
  

  أولها : وقد جرى العرف على تقسيم هذه العوامل إلى قسمين رئيسيين   
  

  لخلل في الجينات و الكروموزمات أو في عدم وجود العوامل الوراثية المتمثلة في ا
  

  مناعة ضد األمراض أو النقص في وزن الطفل الوليد أو عدم االكتمال في نضج 
  

  بعض األعضاء لدى الوليد وقد تؤدي هذه الظواهر الناجمة عن العوامل الوراثية و 
  

   ، هذا إلى البيئية أيضا ، إلى كون األطفال عرضة لمخاطر اإلعاقة بدرجة عالية
  

  جانب اإلصابة بمرض السكر الوراثي أو بمرض الجذام أو بمرض الصرع أو غيره 
  

  من األمراض العصبية وتعزى كثير من أسباب الضعف و التخلف العقلي إلى 
  

  من حاالت األمراض العقلية عند % 80عوامل وراثية تبلغ في المتوسط حوالي 
  

  قة هي العوامل البيئية التي يتعرض لها الفرد األطفال وثاني العوامل المسببة لإلعا
  

  الحوادث المنزلية التي تسبب تشوهات األطفال : خالل حياته منها على سبيل المثال 
  

  دون سن الرابعة ، و الكبار فوق سن الستين هم أكثر عرضة لمثل هذه الحوادث 
  

  لك ما قد على اختالف أنواعها وبخاصة حاالت التسمم لدى األطفال يضاف إلى ذ
  يتعرض له الفرد من األمراض الوبائية ، ثم إن كثرة الحمل المتعاقب لألمهات مع 

  
  سوء التغذية وقلة العناية الطبية قد يفسح المجال لوالدات مشوهة أو هزيلة تكون 

  
  معرضة لإلعاقة الجسمية أو العقلية  وفق هذا كله تأتي اإلعاقة الجسمية و النفسية 



  
  38. ن الحروب و الكوارث الطبيعية و الحرائق التي قد تنجم ع

  
  : أسباب اإلعاقة -6
  

  ال زال الكثيرون منا يجهلون األسباب العديدة التي تؤدي إلى إصابة الطفل   
  

  بعاهة تعوقه جسميا وعصبيا ونفسيا ، وتمنعه من االستمتاع بنعمة الحياة وتحيل 
  

  رئيسيينسيم أسباب اإلعاقة إلى سببين حياته وحياة والديه إلى مأساة مستمرة ، ويمكن تق
  
  : األسباب الوراثية الجينية . 6-1
  

  وهي مجموعة األمراض و العاهات أو االستعداد لإلمراض التي تنتقل عن   
  

  طريق الجينات الموجودة في كروموزومات الخلية من اآلباء و األجداد إلى األبناء و 
  

  .انين الوراثة األحفاد ، أي تنفل من جيل إلى جيل حسب قو
  

  عدم توقف ( ومن أمثلة ذلك االستعدادات الموجودة عند بعض األسر لسيولة الدم 
  

  و االستعداد لإلصابة بمرض السكر ، وكذلك ضمور العصب البصري و ) النزيف 
  

  بعض الحاالت أمراض القلب ، ونقص إفرازات الغدة الدرقية ، وحاالت الصم و 
  

  لعقلي وبصفة عامة يمكن القول أن حاالت اإلعاقة األمراض العقلية و الضعف ا
  

  الراجعة إلى أسباب الوراثة الجينية أقل من حاالت اإلعاقة التي ترجع إلى األسباب 
  

  .البيئية و االجتماعية 
  
  : األسباب البيئية و االجتماعية . 6-2
  

  وهي حصيلة المؤثرات الخارجية التي بدأت تلعب دورها منذ الحمل حتى   
  
  وفاة ، وتسير مع قوى الوراثة الجينية منذ نشأتها في عالقة تفاعلية ، وتشمل عدة ال

                                                 
   .26مروان عبد المجيد إبراهيم ، نفس المرجع ، ص/ د - 38



  
   د الحمل ، ومنها الوالدة ، وأخيرا ما بعدمؤثرات منها ما قبل الحمل ومنها ما بع

  
  .الوالدة 

  
  :  الحمل لمؤثرات ما قب. 6-2-1
  

  في رعاية صحتها وتعني أن الضعف العام لألم وصحتها ، وسوء تغذيتها و إهمالها 
  

   بالشك إلى كثرة تعرضها ي واكتسابها عادات صحية غير سوية قبل الحمل مما يؤد
  

  .وإصابتها بأمراض مختلفة 
    

  .مما يكون له أكبر األثر على صحة الجنين والذي سوف تحمله في ما بعد 
  
  : الحمل وقبل الوالدة دمؤثرات ما بع. 6-2-2
  

  يجة إصابة األم بمرض معين ، فمثال إصابة األم وتعني تعرض الجنين لإلصابة نت
  

  بمرض الحصبة األلمانية في بداية الحمل يؤدي إلى احتمال تعرض الجنين إلصابة 
  

  العين و القلب ، كما أن نوع التغذية وحالة األم الصحية و النفسية من أهم العوامل 
  

  .ويا  كان الطفل سوف يولد سويا أو غير ساالتي يتوقف عليها ما إذ
  
   :مؤثرات أثناء الوالدة . 6-2-3
  

  ويعني بها العوامل التي قد يتعرض لها الجنين أثناء عملية الوالدة ذاتها ، مثل 
  االستعانة بغير المتخصص في التوليد ،مما يؤدي إلي مضاعفات غير حميدة ألم 

  
  يؤدي والجنين أو اإلهمال في النظافة أثناء الوالدة ، وعدم غسل عيني الطفل قد 

  
  لإلصابة بالرمد الصديدي ، وهو من عوامل فقد البصر ، وتقدم موعد الوالدة عن 

  
  .الموعد الطبيعي قد يؤدي إلى إصابة الطفل بنزيف في المخ ، وهكذا 

  
   : الوالدة دمؤثرات ما بع. 6-2-4
  



  وتعني مجموعة من العوامل التي يتعرض لها اإلنسان أثناء ممارسته لحياته مثل 
  

  ابة باألمراض الشديدة ، كشلل األطفال و الحمى الروماتيزمية و الدرن ، أو اإلص
  

  39.اإلصابة الناتجة عن حوادث الطرق أو حوادث العمل أو الحرب وغير ذلك 
  
  
  
  
  
  
  : المعوق و النشاط الرياضي -7
  

  إن من أهم الغايات التي يهدف إليها المعوق عن طريق ممارسة النشاط   
  

  :الرياضي هي 
  

  فهو يبحث عن حدوده، عن قيمة للذات و إثباتها عن طريق :غبة إنجاز لياقات ر  - أ
  

  المسبح ، الميدان ، الملعب ( القوة السرعة والدقة ، و التعبير عنها في مختلف األمكنة 
  

  ومن ثمة رغبة تطور الشخصية من خالل االختيارات الرياضية المختلفة قصد ...) 
  

  .د الذات تحسين اللياقة ، وتجاوز حدو
  
  فما بين الفكر المتحكم و البدن المنفذ هناك خلل عند  :  المعرفة الجيدة للذات-ب
  

  المعوق حركيا ، فيظهر له أن جسمه غريب ، فهو يريد الحصول عليه ، أي يعرف 
  .قيمته 

   فالبعض يجدر رغبة في المقارنة مع الغير ، ويظهر ذلك : رغبة التقويم الذاتي -ج
  

  لياقات بحضور اآلخرين ، ليس من باب االستعراض ، ولكن قصد الحكم في إنجاز ال
  

  عليه وتقييمه ألن صورة الذات الجسدية التي تتسم بمحدودية الحركات قد تولد لديه 
  

  ضغطا سيكولوجيا فتختل عالقته باآلخرين ، فينزع بذلك الرغبة نحو تقويم الذات 
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  40. وتحسين صورة الذات الجسدية 

  
  : المعوق  حاجيات-8
  

  من المألوف أن لكل شخص في حياته اليومية حاجيات يجب الحصول عليها   
  

   عن يوإال تدهورة حياته ولو بنسبة قليلة ، كذلك المعوق ، ها األخير الذي ال يستغن
  

  : الحاجيات من أهمها 
  
  :حاجة إنشاء الذات . 8-1
  

   الذات هي شيء فطري ، الذي يضن أن حاجة إنشاء" ماسلو " نجد من  بين العلماء 
  

  وكل إنسان يعمل على التطوير الكامل لقدراته ، كذلك المعاق يحتاج إلى إنشاء ذاته 
  

  وتبيانها أمام غيره ومنه فرض نفسه في مجتمعه انطالقا من أسرته ، ويرى أن 
  

  .معظم األشخاص في أغلب األحيان بحاجة إلى إرضاء غيرهم 
  
  : حاجة النجاح . 8-2
  

  بين الحاجيات التي يراها المعاق ضرورية ، هي النجاح الذي يأتي بنسبة إنه من 
  

  مرتفعة فالمعاق يسعى إلى جلب وربح النتائج اإليجابية وهذا للنجاح ، والنجاح يعني 
  .الظهور ، والظهور يعني التذمر وهو فرض النفس ، وهذا هو مبتغى المعاق 

  
  : حاجة التقدير . 8-3
  

  من حاجة االنخراط بصورة أولية التي تدفع المعوق إلى وتنطلق هذه الحاجة 
  

  االندماج اجتماعيا ويتطلب تحديد مكانته بالمقارنة مع اآلخرين ، ومن بين الدوافع 
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  المتدخلة في هذه الخطوة المسيطرة على البحث ، لمستوى التوافق للمجتمع ، 
  

  .41والسعي إلثبات هيكله انطالقا من محقق أو فشل 
  
  : ة المعوق في األسرة  وضعي-9
  

  يشغل المعوق وضعا خاصا في أسرته ، ووضعية مختلفة عن غيره من   
  

  األفراد لذا نجد اختالف في بنية حسنة لكن قد يكون آثارها سلبية على المعوق ، فقد 
  

  :ثالث وضعيات هي " كوبر " ذكر 
  :الحماية المفرطة . 9-1
  

   مسايرة المواقف و األوضاع األسرية عإن قدرة المعوق محددة جدا بحيث ال يستطي
  

  وطبيعة اإلعاقة هي التي تمنعه من ذلك وتؤدي إلى قصوره في بعض الحاالت ، لذا 
  

  فاآلباء يقومون بمواقف مختلفة تساير مظاهر القصور وهذا ما يدفع باألولياء 
  

  . طفلية ولم يعتد عليها ةلمعاملته بطريق
  :رفض المعوق . 9-2
  

  ل معوق قد يشكل صدمة نفسية قوية لألسرة ، قد تكون مصحوبة إن ميالد الطف
  

  ببعض من الدهشة و الذهول خاصة إن كان هذا الطفل مرغوبا فيه بكثرة ، لذا فتلك 
  

  الصدمة قد تكون نتيجتها سلبية نحوه فيأتي الرفض وعدم التقبل لهذا األخير بطريقة 
  

  ي طبيعي ، وعندما يعجز غير مباشرة وذلك بإجباره على تصرف كأي شخص عاد
  

  .يتهم بالكسل وفقد اإلرادة 
  
  :اإلحساس بالذنب . 9-3
  

  ونخص بالذكر األولياء وذلك بإحساسهم بالذنب اتجاه أبنائهم المعوقين ، وهذا على 
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  42. أساس ارتكابهم لجريمة ، إذ أن السبب وراثي 

  
  :  مشكالت أسر المعوق -10
  

  داء الوظيفي ، أو األسرة التي يسوء أداؤها يقصد باألسرة هنا األسر سيئة األ  
  

  لوظائفها المختلفة نتيجة لوجود طفل معوق بها ، وسنشير إلى بعض جوانب سوء 
  

  .األداء الوظيفي لهذه األسر 
. 
 

  :الطفل المعوق عبئ على األسرة . 10-1
  

       من ناحية الرعاية االجتماعية فالطفل المعوق يحتاج إلى أكبر قدر من الوقت   
  

  و الجهد و االنتباه أحيانا ، مع ذلك ال يكون سلوكه و أداؤه ، بل مظهره على 
  

  المستوى الذي يسعد اآلباء و األسرة ، وقد يصدر عن هذا الطفل سلوك غير 
  

  مرغوب فيه ، مثل السلوك الذي يسبب األذى لذاته أولآلخرين ، مما يضيق أعباء 
  

   هذا الشعور أو يكبتانه ، أي أنهما يتعرضان زائدة على والديه ، ويتحمل اآلباء
  .لمعاناة نفسية بجانب المعاناة الجسمية 

  :شعور أسرة المعوق بالعزلة . 10-2
  

  وجود طفل معوق باألسرة يجعل لألسرة وضعا خاصا بين األسر األخرى ، إذ 
  

   تعاملها األسر األخرى بنوع من الحساسية و التحفظ و الحرج ، بل إن بعض األسر
  

  قد تحجم عن االتصال بمثل هذه األسر التي بها طفل معوق ، وكأن بها عيبا أو 
  

  نقصا تخشى على نفسها أو على أطفالها أن تتأثر به ، وقد تخشى بعض األسر أن 
  

  تسبب حرجا لألسرة ذات الطفل المعوق فيعفون أنفسهم من االتصال بها ، مما يشعر 
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  ، وبالوحدة في وسط البيئة التي يعيش فيها ، ومن األسرة بالعزلة عن األسر األخرى 
  

  أجهة أخرى قد يعمد اآلباء في أسرة المعوق إلى عدم االتصال باألخرى حتى ال 
  

  يضعوا اآلخرين في حرج ، فيعرضون على أنفسهم العزلة ، ولذا فهم يحجمون عن 
  

  43 .دعوة األسر األخرى لزيارتهم أو يعتذرون إذا ما وجهت لهم الدعوات 
  

  : دور األسرة للوقاية من اإلعاقة -11
  

  األسرة هي أساس تكوين المجتمع ، فإذا كانت األسرة سليمة ومعافاة يتكون   
  

  المجتمع على أساس من الصحة ، ومن هنا نجد أن األسرة هي األساس األول و 
  

  لسليم األكيد لتكوين المجتمع السليم فكان لزاما علينا أن نوجه نظر الجميع للتكوين ا
  

  لألسرة ومدى الدور الذي تلعبه في تكوين المجتمع السليم ، فلألسرة مسؤولية 
  

  مالحظة الطفل في  جميع األوقات ، وذلك عن طريق مالحظة الطفل عند ظهور أي 
  

  أعراض للمرض في مرحتله المبكرة ، ولألسرة دور كبيير للوقاية من اإلعاقة وهي 
  

  : كاآلتي 
  تبدأ منذ الوالدة مباشرة ، هي مرحلة خصبة النتشار  : المبكرة مرحلة الطفولة -1  

  
  األمراض وسرعة اإلصابة بها ويرجع ذلك إلى أن جسم الطفل عاجز عن مقاومة 

  
  .األمراض عند اإلصابة 

  
   التي تحدث عند اإلصابة وخاصة في : اشتراك معظم األمراض لألعراض-2  

  
  ض مثال نالحظ ارتفاعا في درجة الحرارة الفترة األولى من حياته في جميع األمرا

  
  .لذا فإن على األسرة عدم االستهانة به و القيام ببعض اإلجراءات الالزمة للعالج 

  
   على الطفل كالبكاء المستمر أو عجزه  عند ظهور أعراض غير طبيعية-3  
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  عن تحريك أحد األطراف كل ذلك قد يكون نتيجة اإلصابة ببعض األمراض التي 

  
  . تشخيصها عن طريق الطبيب المختص يجب

  
  .بانتظام وفقا للجدول المتبع للتطعيمات المختلفة :  المحافظة على تطعيم الطفل-4  

  
   الذي يوصف للطفل في حالة المرض بالمقادير  البد من االنتظام على العالج-5  

  
  .المحددة وفي مواعدها المقررة من طرف الطبيب 

  
  . لذي يتم التحذير من إعطاءه للطفل االبتعاد عن الغذاء ا-6  

  
   باستمرار ومنعه من االختالط باألطفال المرضى  النظافة التامة للطفل-7  

  
  .وخاصة المصابين بأمراض معدية 

  
  . حتى ال يتعرض للمرض  عدم اصطحاب الطفل أثناء الزيارات للمرضى-8  

  
  واع األنشطة مما ومما الشك فيه أن اإلعاقة تؤثر على ممارسة المعاق ببعض أن

  
  44. يؤثر على نمه واندماجه في المجتمع 

II- دراسة تحليلية لالعاقة الحركية :  
  

  :تمهيـــــد 
  

  إن المتتبع لإلعاقة الحركية ، يجد أنها متشبعة ومتنوعة ، فاإلعاقة الحركية   
  

  هي التي تعيق نشاط الفرد الحركي ، وتأثر على نموه العقلي و االجتماعي و 
  
  .فعالي ، وتستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة االن
  

  أما رياضة المعوقين حركيا فهي كغيرها من الرياضات إذ تحتوي على   
  

  منافسات جماعية وكذلك فردية فتنظم من خاللها منافسات من أجل اختيار األبطال 
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  .قصد تنظيم بطوالت وطنية و دولية 

  
   حول اإلعاقة الحركية حيث وقد خصص هذا الجانب لدراسة أهم ما يدور  

  
  : قمنا 

  
  . بإعطاء مفهوم لإلعاقة الحركية ، وتصنيفها طبيا -
  
   التطرق للتشخيص لإلعاقة الحركية ، كذلك مختلف المشاكل التي يتعرض -
  

  .لهاالمعاقون حركيا ، والتطرق إلى كيفية عالج هذه اإلعاقة 
  

  .ا في الجزائر وأخيرا قمنا بدراسة مختلف رياضات المعوقين حركي
  
  :  مفهوم اإلعاقة الحركية -1
  

  هي اإلعاقة التي يعاني صاحبها من العجز البدني نتيجة وراثة أو إصابة أو   
  

  مرض ، تحد من حركته ونشاطه بسبب هذا الخلل الحادث له ، وبالتالي تأثر عليه 
  

  45.بشكل أو بأخر في مختلف أوجه الحياة وتقعده عن التكيف مع مجتمعه 
  

  أن المعاقين حركيا هم : أما المفهوم الطبي لإلعاقة الحركة فيرى عبد العزيز جالل   
  

  أشخاص مصابين في الجهاز المحرك ، ويعنون من قصور وظيفي و الشيء الذي يميزهم 
  

  46. هو صعوبة التحرك أو استحالته 
  
  : تصنيف اإلعاقة الحركية -2
  

  ة ، فقد تكون اإلعاقة خلقية يوجد تباين واضح في تصنيف اإلعاقة الحركي  
  

  كالشلل الدماغي ، أو مكتسبة ناتجة عن أمراض أو إصابات بعد الوالدة ، وقد تكون 
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  اإلصابات الناتجة بعد الوالدة بسيطة وعابرة يمكن معالجتها وشفاؤها ، وبعضها 

  
  شديد جدا كضمور العضالت و الصرع وشلل األطفال وتصلب األنسجة العصبية 

  
  .وغيرها 

  
  : وتصنف اإلعاقة الحركية إلى أربعة فئات هي 

  
   ويقصد بها من توقف نمو األطراف لديهم أو : المصابون بأمراض تكوينية -أ
  

  .أثرت هذه اإلضطرابات على وظائفها وقدرتها على األداء 
  
  وهم المصابون في جهازهم العصبي مما يؤدي إلى :  المصابون بشلل األطفال -ب
  

  . الجسم ، وبخاصة األطراف العليا و السفلى شلل بعض أجزاء
  
  وهو اضطراب عصبي يحدث بسبب الخلل الذي  :  المصابون بالشلل المخي-ج
  

  يصيب بعض مناطق المخ ، وغالبا ما يكون مصحوبا بالتخلف الذهني ، على الرغم 
  

  ية من أن كثيرا من المصابين به قد يتمتعون بذكاء عادي كما قد يكون بمكانهم العنا
  

  .بأنفسهم والوصول إلى الكفاية االقتصادية 
  
   بسبب الحوادث والحروب والكوارث الطبيعية و إصابات العمل : المعاقون حركيا-د
  

  وهؤالء قد يعانون من فقد طرف أو أكثر ، وافتقارهم إلى القدرة على تحريك عضو 
  

  . 47الحركةأو مجموعة من أعضاء الجسم اختياريا بسبب عجز العضو المصاب عن 
  
  :  التصنيف الطبي لإلعاقة الحركية -3
  
  : اإلصابة المخية الحركية . 3-1
  

   والقشرة الدماغية ، وتنتج قبل أو ةهي إصابة تنتج في المخ ، و المادة الرمادي
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  .أثناء أو بعد الوالدة 

  
   :  قبل الوالدة-أ  

  
   النسيج لدى  مثل نقص األوكسجين في مستوى(ANOXIE )فكل أشكال األنوكسيا 

  
  نزيف دموي هام لدى األم ، صدمات تصيب األم و : الجنين بعد الحوادث المختلفة 

  
  .الجنين معا 

  . عدم توافق عمل الزمر الدموية -
  
  . إصابة حموية لألم والجنين ، خاصة الحصبة األلمانية -
  
   .(RAYONX) التعرض ألشعة إكس -
  . التسمم بفعل أوكسيد الكاربون -
  
   .(PARASITOSE ).طفيليات  ال-
  

  :  أثناء أو بعد الوالدة -ب  
  
  . األنوكسية الوالدية ، التحذير الطويل المدى -
  
  . الوالدة الطويلة لألم ، تنتهي بتطبيق والدة عسيرة -
  
  . دوران الحبل السري حول رقبة المولود -
  
   .( prematurite ) الخديج -
  

  : مصاب باإلصابة المخية الحركية أهم اإلضطرابات التي نجدها عند ال  
  
  .هي حالة تقلص عضلي دائم ومستمر ، فكل حركات الطفل مكبوحة :  الصالبة -1
  
  هي مجموعة الحركية غير المنسجمة التي تمس :  التقلص العضلي اإلرادي -2
  

  عضالت األطراف و الجذع والوجه ، فاألطفال المصابين به لديهم صعوبة الستقامة 
  

  الرقابة و الرأس ولديهم صعوبة في استعمال اليدين بدقة أو الجلوس أوالجذع و 



  
  . الوقوف ببطئ 

  
  تنتج عدم انسجام للحركات اإلرادية ، فهي عادتا كنتيجة  :  األتاكسيا-3
  

  اإلضطرابات الحساسية العميقة ، واضطربات المخيخ ، والتقلصات العضلية 
  

   .48والحركات اإلرادية غير المنسجمة 
  
   :الشلل النصفي . 3-2
  

  هو شلل األطراف السفلة ، فال يستطيع المصاب تحريك رجليه وال يسطيع   
  المشي ويتأتى هذا المرض بعد إصابة البصلة السيسائية حيث إصابتها يجعل أوامر

  
   المخ نحو العضالت ال تمر ، وفقدان الحساسية وهشاشة العظام وإضطرابات 

  
  : النصفي في حشوية ، وتكمن أسباب الشلل 

 
  : الصدمات -أ
  

  فالبصلة السيسائية يمكن أن تخرب بفعل كسر على مستوى العمود الفقري إثر حادث 
  

  .مرور أو سقوط من ارتفاع هام ، أو حادث عمل ، أو حادث رياضي 
  
  :  االلتهابات -ب
  

  التي تحطم البصلة السيسائية ) العصبية ، العضلية ( هي مجموعة من األنسجة 
  
  .رزها وتف
  
  : األمراض المعدية -ج
  

  فيروس أو بكتيريا قد تصيب البصلة السيسائية وتحد من وظيفتها 
  
  :الشلل الفيروسي . 3-3
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  هو مرض سببه فيروس يمس البصلة السيسائية في بعض جهاتها ، إذا فهي   

  
  .إصابة العضالت وهي تتظاهر بصفة شلل متقابل 

  
  فلى و الجذع ، األطراف العليا ويحدث والمناطق المتضررة هي المناطق الس  

  
  و التأخر ) العياء ( أثناء الطفولة مما قد يعرقل عملية النمو ، كما يؤدي إلى الفشل 

  
  .الدراسي وهشاشة الشخصية

  
  : البثور . 3-4
  

  :هي فقدان لعضو ، أو جزء من أعضاء الجسم وللبثور أسباب مختلفة منها   
  
  . حوادث مختلفة -
  
  . عدوى -
  
  . إصابة خلقية -
  
  :المرض المفصلي . 3-5
  

  هو مرض عصبي عضلي ، فهو من أخطر اإلعاقات التي تظهر أثناء الوالدة   
  

  .فالمولود يظهرمفاصل متصلبة وأحيانا مثبتة في وضعية غير وظيفية 
  

  فكل المفاصل يمكن أن تصاب ، فالعضالت تفشل مما يعيق ويحد من   
  

  تطرح مشاكل في عملية إعادة التربية الحركية ألن حركات المفاصل ، فهي إصابة 
  

  .العالج يبدأ مبكرا وبصفة شاقة ومعقدة 
  
  : مرض انحراف العمود الفقري . 3-6
  

  : هو انحراف العمود الفقري وقد يؤدي إلى   
  
  . قصر القامة أو الحد من نموها -



  
  . تشوه صورة الجسم -
  
   49) . الحيوية إنخفاظ القدرة(  آثار على عملية التنفس -
  
  :  أقسام اإلعاقة الحركية -4
  

  : تنقسم اإلعاقة الحركية تبعا ألسبابها كما يلي   
  
  ) :  العظمي –العضلي ( إعاقات الجهاز الحركي . 4-1
  

   الشلل النصفي الطولي – الشلل النصفي السفلي – شلل األطفال – البتر –مثل الشلل 
  

  سوء التكوين –الضمور العضلي  – خلع مفصل الفخذ –إلتهاب المفاصل  –
 

  . الخ..  إلتواء العنق– تشقق العمود الفقري –التشريحي الوراثي بالعمود الفقري 
. 

  :إعاقات الجهاز العصبي . 4-2
  

  الشلل التوافقي تصاحبه زمالت أخرى ، صدرة – الصرع –مثل الشلل المخي 
  

  ركية بشكل عام من جانب تقسيمات مختلفة وعديدة ألصحاب اإلعاقات البدنية أو الح
  

  الباحثين في هذا المجال ، فمنهم من قسمهم تبعا لألسباب ، ومنهم من قسمهم على 
  

  وهكذا ، ولكننا في هذا الصدد نقدم صورة مختصرة قد تفيد ...أساس طبي بحت 
  

  بشكل أو بآخر في تقديم الطرق لتأهيل هؤالء المعاقين حركيا حتى يستطيع االندماج 
  

   ويصبحوا قوة إنتاجية مفيدة ألنفسهم ولمن حولهم ، وخاصة أن عد المجتممع أفرا
  

  موضوع التقسيم أو التصنيف موضوع شائك حيث أنه توجد إعاقات حركية وإعاقات 
  

  أخرى حسية  ، عقلية وقد تكون هناك إعاقات بدنية فقط مع سالمة العقل و الحواس
  

  ... في أحد األطراف أو أجزاء منها   وعادة تكون نتيجة حادث أدى إلى حدوث بتر 
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  لذلك سنلجئ إلى توضيح لبعض أمثلة اإلعاقات الحركية ، رغم وجود العديد من 

  
  الحاالت التي تجعل الفرد في عداد المعاقين حركيا إال أن هناك ثالث حاالت أساسية 

  
  : تعد المسئولة عن اإلعاقات الحركية لمعظم األطفال وهي 

  
  : لعمود الفقري  إصابات ا–أوال 

  
  إن اإلعاقة الخاصة بإصابات العمود الفقري تزداد شدتها كلما كانت اإلصابة   

  
  في مستوىأعلى و التي يصاحبها غالبا فقدان القدرة الوظيفية و الحسية وخاصة 

  
  وقد صنفت تلك اإلصابات طبقا لقواعد ... فقدان اإلحساس بالوضع العام للجسم 

  
  عصبية الحادثة لكل إصابة ، وتتضمن هذه التقسيمات ثالث وظيفية أو لإلعاقة ال

  
  ، وثالث ) الفقرات الصدرية ( مستويات إلصابات الفقرات العنقية واثنين للجذع 

  
  .للفقرات القطنية على األطراف السفلى 

  
  :  المنطقة العنقية -أ
  

   الحركةإصابات الفقرات العنقية العليا وتحت الفقرة العنقية السادسة ، وفقدان •
  

  . الوظيفية ضد الجاذبية للعضلة الثالثية 
  

  إصابات الفقرات العنقية تحت الفقرة السادسة والسابعة مع فقدان الحركة  •
  

  للعضلة الثالثية ، والعضالت الفاردة لليد ، مع فقدان وظيفي نسبي لثني وفرد 
  

  .األصابع 
  

 وجود عضلة ثالثية إصابات الفقرات العنقية السفلى تحت الفقرة الثانية مع  •
  

  جيدة مع فقدان حركي للعضالت التي تغذى من الفقرة الصدرية األولى ، ويسبب 
  

  ذلك إعاقة لصاحبها حيث يفقد القدرة على السحب الحركي لليد والذراعين تجاه 



  
  .الجسم 

  
  : فقرات المنطقة الصدرية -ب
  

  خامسة ، ال يستطيع إصابات الفقرات الصدرية من الفقرة األولى حتى الفقرة ال* 
  

  صاحبها حفظ التوازن عند الجلوس 
  

 إصابات الفقرات الصدرية من السادسة وحتى الفقرة العاشرة ، ولها القدرة  •
 

  .على حفظ التوازن عند الجلوس ، وعدم كفاءة عضالت أسفل البطن 
  

  عدم كفاءة ( إصابات من الفقرة الصدرية الحادية عشرة حتى القطنية الثالثة  •
  

  ) .الت الفخذ األمامية وعضالت الحوض الخلفية عض
  
   : فقرات المنطقة القطنية-ج
  

 إصابات الفقرات القطنية و العجزية من الفقرة الرابعة القطنية حتى الفقرة  •
  

  ) .كفاءة عضالت الفخذ األمامية و الحوض الخلفية ( الثانية العجزية 
  

 تأثيرات سلبية على القوة العضلية وعموما ، غالبا ما تصاحب إصابات العمود الفقري  
  : مثل 

  
  . فقدان القدرة على االنقباض اإلرادي -
  
  50.  انقباض عضلي ضئيل مع قدرة حركية ضعيفة -
  
  :  تشخيص اإلعاقة الحركية -5
  

  لقد تطورت في الوقت الحاضر أدوات تشخيص اإلعاقة الحركية ، حيث   
  

  ة من خالل الفحوص الطبية و يستطيع المتخصصون تشخيص اإلضطرابات الحركي
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  إجراءها قبل الوالدة وبعدها ويمكن لطبيب األعصاب وطبيب العظام وطبيب 

  
  . 51األطفال كفريق أن يسهموا بدور كبير وفعال في تشخيص هذا النوع من اإلعاقة 

  
  : نظرة المعوق حركيا لنفسه -6
  

  ي بناء شخصيته إن الصورة التي يكونها كل إنسان لجسمه لها أهمية كبيرة ف  
  

  وتحديد اتجاهاته وتحقيق مستقبله الشخصي ، حيث يبقى ينظر إلى نفسه نظرة قلق 
  

  .سواء تقبل إعاقته أو لم يتقبلها فإنه يملك عن نفسه صورة غير آمنة 
  

  ومن الناحية الجسدية يدرك المعوق أنه محروم كثيرا من المزايا التي يمتلكها غيره 
  

   . 52ى تصبح إعاقة إضافية بالنسبة لهومن جميع التسهيالت حت
  
  :  مشاكل المعوقين حركيا -7
  

  يتعرض المعاق حركيا لعدة مشاكل ناتجة عن إصابته باإلعاقة ويمكننا ذكر   
  

  :هذه المشكالت في ما يلي 
  
  :  الحالة النفسية -أ
  

  .نظرة المعوق إلى نفسه ونظرة اآلخرين أو باألحرى المجتمع 
  
  :  في مرآة الذات -ب
  

  إن لكل شخص مهما كان تكون له مرآة خاصة به ، حيث يمكن أن يرى نفسه 
  

  وجسمه حالته المعنوية و بالتالي يعرف إما إن كان سالما نحيفا أو قويا أو ضعيفا 
  

  ودائما نالحظ أن كل إنسان ينظر لنفسه نظرة قلق أو تقبل أو لم يتقبل عاهته وذلك 
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  : يتجلى فيما يلي 
  

  .طمئنان إلى حالته النفسية  عدم اال-   
  

 .عدم االطمئنان لآلخرين -
  

  53.اإلحساس بالعزلة  –
  

  ومن الناحية الجسدية يدرك المصاب أنه محروم من الكثير من المزايا العضوية 
  

  .بحيث بحكم تواجده  في المجتمع الذي يعتني باألفراد السالمين جسديا 
  
  :  في مرآة اآلخرين -ج
  

   نوع اإلعاقة ومكانة الشخص المعاق في المجتمع ، فبعض تختلف هذه النظرة حسب
  

  الناس يريدون أن يكونوا عظماء في أعين الغير وبعضهم يريد أن يكون أهل كل 
  

   هذا بل يكفيهم أن نشيء الوجود ، ولكن المعوقين مهما كانت إعاقتهم ال يريدو
  

  د كامل مثل ينظر إليهم المجتمع نظرة رحم وشفقة فقط ، بل يعامل بأساس فر
  

  54.اآلخرين من أجل إنقاص حساسيتهم بالنقص 
. 

  : عالج اإلعاقات الحركية -8
  

  يرى سيد فهمي ، أنه ال يمكن  للمعاق حركيا أن يشفي كلية بل تبقى بعض   
  

  اآلثار إال أن اإلعاقات الحركية يتم تحسينها إذا كان العالج مبكرا وبعضها يبق على 
  

   تتطور من سيئ إلى أسوء رغم العالج وعلى أي حال حاله رغم العالج و أخرى 
  

  فإن العالج والتدريب الحركي ينفعان المعاق حيث يخففان من حرة تفاقم اإلعاقة 
  

                                                 
53  -  PIRRE OLERON , LEDUCATION DES ENFANTS PHYSIQVEEMENT HANDICAPES 
,P,U,F, 1961,P, 8-9 
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  ويبطئان بذلك تطورها بحيث يعطيان الشخص فرصة لتطوير إمكانياته الوظائفية 
  

  55. المتبقية وذلك للتعويض عن الصعوبات و المشاكل التي تعترضه 
  
  : أنواع رياضة المعوقين حركيا في الجزائر -9
  
  :ألعاب القوى . 9-1
  

  ...) م 200م ، 100( تحمل في طياتها عدة اختصاصات عند المعوقين حركيا منها 
  

  وهذا طبعا على الكراسي المتحركة ، وتعمل هذه الرياضة على تقوية األطراف 
  

  نب السباقات ، فهناك الرمي العلوية لقاعدي الحركة باألرجل والعكس صحيح إلى جا
  

  ) .الرمح ، الجلة ، القرص ( بأنواعه 
  :ركوب الخيل . 9-2
  

  تعمل هذه الرياضة على إيجاد التوازن ومراقبة الجذع فوق الحصان باإلضافة إلى 
  

  .الراحة النفسية ، إال أننا نالحظ عدم وجود هذه الرياضة ببالدنا 
  
  :السباحة . 9-3
  

  يدة التي يستطيع كل معوق ممارستها وتعمل على تقوية جميع تعتبر الرياضة الوح
  

  .العضالت وتعمل بالتنسيق بين الحركات المختلفة حسب نوع اإلعاقة 
  
  
  : تنس الطاولة . 9-4
  

  يمارسها المعوقون على الكراسي المتحركة ، فقط يراعي في ذلك قياس نوعي 
  

  ن و الظهور و التنفس في للطاولة وتعمل هذه الرياضة على تقوية عضالت البط
  

  الحركات على مستوى الجانب األعلى وتحقق التوازن على الكراسي ، وهناك 
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  رياضات أخرى يمارسها المعوقون حركيا كالمبارزة بالسيف ، كرة الطائرة 

  
  .إلخ ‘ ... 56بالجلوس ، رفع األثقال ، كرة السلة على الكراسي المتحركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خالصــــة 
  

  رقنا في هذا الفصل إلى جانبين ، أولهما قمنا بدراسة تحليلية لإلعاقة وقمنا تط  
  

  بشرح مفهوم اإلعاقة ، وتطرقنا إلى مختلف أنواع اإلعاقة ، وكذلك مظاهرها و 
  

  .أنواعها ، ومختلف أسبابها 
  

  أما الجانب الثاني فتناولنا من خالله اإلعاقة الحركية ، فقمنا بتعريف اإلعاقة   
  
  ركية وتصنيفها ، كذلك ذكرنا مختلف المشاكل التي يتعرض لها المعاقون حركيا الح
  

  و التطرق إلى عالج اإلعاقة الحركية ، و أخيرا ذكرنا وتناولنا مختلف الرياضات 
  

  .التي يمارسها المعوقون حركيا 
  

  وما يمكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه أنه وبرغم اإلعاقة ، فالمعوق يستطيع 
  

  االندماج في المجتمع ، وذلك لتطوير قدراته الفطرية قصد االنسجام و التفاعل 
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  الكامل مع المجتمع الذي ينتمي إليه ، حيث الغاية من االندماج االجتماعي للمعاق 
  

  .إخراجه من العزلة التي يحبس نفسه فيها ، أو يحسها في وسطه العائلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
I- المراهقة  :  

  :د تمهيـــ
  

  إن مرحلة المراهقة هي أكثر مراحل النمو حساسية و أكثرها عبئا على اآلباء و   
  

  أكثرها حاجة إلى الترويح ، وضبط النفس مع القدرة على الصبر و االحتمال مع األبناء 
  

  خالل هذه المرحلة بشكل سليم يوصلنا إلى أهدافنا المرجوة في رعايتنا ألبنائنا و أشد ما 
  

  ة تكمن في أنها مرحلة تتوسط مرحلة الطفولة ومرحلة سن النضج و البلوغ ، فيها حساسي
  

  .مرحلة يكتشف فيها المراهق ذاته ويحاول بناء كيانه 
  

   تم تخصيص هذا الجانب لدراسة فئة المراهقة ، وذلك ألن الفئة قومن خالل ما سب  
  

  : العمرية المدروسة تدخل ضمن مرحلة المراهقة فقمنا بـ 
  
  .ء مفهوم المراهقة ، أقسامها وخصائصها إعطا-
  
  . وتناولنا مختلف مشاكل المراهقة -



  
  . كذلك تطرقنا إلى النشاط البدني ودره على حياة المراهق -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : مفهوم المراهقة - 1
  

  المراهقة لغة مشتقة من الفعل راهق بمعنى االقتراب أو الدنو من الحلم ، فالمراهق   
  

   . 57نى هو الفرد الذي يدنو من الحلم واكتمال النضجبهذا المع
  

  ADOLSE هي كلمة مشتقة من الفعل الالتيني adolescenceفكلمة المراهقة  : أما اصطالحا
  

  ومعناه التدرج في النضج الجسمي ، العقلي و االنفعالي و االجتماعي ، وتستعمل هذه 
  

  58. الطفولة إلى الرشد الكلمة في علم النفس على أنها مرحلة االنتقال من
  

  ويعرفها ستانلي بأنها فترة عواصف وتوتر وشدة تكتنفها األزمات النفسية وتسودها   
  

  59. المعانات و اإلحباط والصراع والقلق وصعوبة التوافق 
  

  والمراهقة بمعناه العلمي الصحيح هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد   
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  ة بيولوجية حيوية في بدايتها وظاهرة اجتماعية في نهايتها هذا واكتمال النضج ، فهي عملي

  
  مع اختالف في المدة الزمنية التي تكون بين البداية والنهاية حسب اختالف األفراد وبيئتهم 

  
  60. وأجناسهم ، ويخضع هذا االختالف عموما للعوامل الجنسية البيئية الوراثية 

  
  لة تغير شديد ، وتبلور الكثير من الوظائف أما علي زيغود فقد عرفها بأنها مرح  

  
  البيولوجية و الجنسية وهذه التغيرات تحدث بفضل اإلفرازات الهرمونية للغدد الصماء 

  
  التي تؤدي نشاطها إلى التأثير على سلوك الفرد ، أي أن المراهقة كفطرة خاصة من 

  
  61. نوثة الحياة في حالة من النمو تقع بين الطفولة إلى الرجولة أو األ

  
   : أقسام المراهقة-2
  

  لقد اختلف العلماء في تحديد فترة المراهقة من حيث بدايتها ومدة دوامها وسنة   
  

  نهايتهالعدم وجود مقياس موضوعي خارجي تخضع له هذه القياسات ، وإنما أخضعوها 
  

  تخذ لمجال دراساتهم وتسهيال لها فهناك من اتخذ أساس النمو الجسمي كمعيار ، ومن ا
  

  النمو العقلي كمعيار آخر ولكن اتفقوا مبدئيا على أن فترة المراهقة هي الفترة التي تبدأ 
  

  بأول بلوغ جنسي وتنتهي بالنمو الجسمي للراشد ، وفيما يلي نتطرق إلى مختلف أقسام 
  

  : المراهقة وهي 
  
  : المراهقة المبكرة . 2-1
  

  والذي يصاحب البلوغ إلى حوالي سنة أو  13تمتد منذ النمو السريع أي مع بداية السنة
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   ، 15سنتين بعد البلوغ عند استقرار التغيرات البيولوجية الجديدة عند الفرد أي مع سن 
  

  وفي هذه المرحلة المبكرة يسعى المراهق إلى االستقالل و الخروج من التبعية و االعتماد 
  

  يه إحساس بذاته وكيانه على الغير و التخلص من السلطات التي تحيط به ويظهر لد
  

  ويصحبها التفطن الجنسي الناتج عن االستشارة الجنسية التي تحدث جراء التحوالت 
  

  .البيولوجية ونمو الجهاز التناسلي عند المراهق 
  
  
  
  
  : المراهقة الوسطى . 2-2
  

   ويميزها بطئ سرعة 17 إلى 15يطلق عليها كذلك المرحلة الثانوية حيث تبدأ من سن 
  
  و الجنسي نسبيا في المرحلة السابقة ، وتزداد التغيرات الجسمية من الزيادة في الطول النم
  

  .و الوزن واهتمام المراهق بمظهره وصحة جسمه 
  
   : المراهقة المتأخرة. 2-3
  

   ويطلق عليها مرحلة الشباب وتعتبر مرحلة اتخاذ القرارات 21 إلى 18وتمتد من سن 
  

  يار مهنة المستقبل وفيها يصل النمو إلى مرحلة النمو الجسمي الحاسمة التي يتخذ فيها اخت
  

  ويتجه نحو الشباب االنفعالي ، وتتبلور بعض العواطف الشخصية مثل االعتناء بالمظهر 
  

  الخارجي ، طريقة الكالم ، االعتماد على النفس ، والميول للعواطف نحو الجماعات 
  

  .62الطبيعية والجنس اآلخر 
  
  : هقة  خصائص المرا-3
  

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

   المراحل المميزة للمراهقة ، فعند البلوغ يصل المراهق إلى القدرة على التناسل نتعتبر م
  

  وقذف الحيوانات المنوية بالنسبة للذكور والحيض بالنسبة لإلناث والمصحوبة بانفجار 
  

   التناسلية فالظهور لي واندفاع نزوي تناسلي ، باإلضافة إلى حركة تكون ما قبليبيد
  

  المفاجئ للطاقة الحرة تدفع بالفرد بطريقة ال يمكن ضبطها إلى البحث عن تفريغ الضغط 
  

  والتوترات ، والشحنات الجنسية ومن وجهة نظر ديناميكية فالصراع الداخلي للمراهق 
  اع الداخلي وإنما صراع يجمع صراعات بدائية قديمة ، هذا ليس فقط رد فعل بسيط للصر

  
  االنفجار الليبيدي المصحوب بالتغيرات الديناميكية يؤدي إلى إضعاف األنا في دوره الباقي 

  
   63.في اآلثار 

  
  : إشكالية الجسم . 3-2
  

  وية لها إن ظهور العالمات األولية للبلوغ من نمو األعضاء التناسلية وكذلك العالمات الثان
  

  :تأثير بليغ على سيرورة المراهق ، إذ يرى بعض العلماء وعلى رأسهم 
  

MELANIE KLEIN ،ANNA TREUD  بأن التغيرات الفيزيولوجية هي منبع   
  

  االضطرابات وتمس التوازن النفسي للمراهق ، وفي دراسة متأخرة
  

   إستيقاض  وضحت بإمعان دور التغيرات الفيزيولوجية فيEDITH JAKOBSON لـ 
  

  وإحياء قلق األخصاء ، فقد الحظت هذه األخيرة أن العملية األولى التي يعرفها الذكور في 
  

  . المني حتما هي االستمناء 
  

  أما عند الفتيات فإن ظهور الحيض ألول مرة عندهن يعزز اعتقادا قديما لهن منذ الطفولة 
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  والتي يعرفها الجسم إلى اضطراب وهو  اإلخصاء وتؤدي هذه التحوالت المتغيرة الشاملة 

  
  64. صورة الجسم في مجاالت عديدة 

  
  : األفكار الال واقعية للمراهق . 3-3
  

  يكون المراهقون مفاهيم خاطئة وغير واقعية على مستوى طموحهم ، وتوقعاتهم الخاصة 
  

   وأهدافهم في الحياة، هذه الطموحات غير الواقعية التي يكونها المراهقون عن أنفسهم
  

  وآباءهم وأصدقائهم تقسم جزءا من مظاهر قابليتهم االنفعالية الكبيرة التي تميز بداية 
  

  .المراهقة 
  

  ولكنه في الواقع يصادف المراهق عكس طموحاته وآماله هذا ما يجعله يشعر بالنقص ، 
  

  ة وعدم القدرة على القيام بمختلف األعمال ويؤدي فشله إلى معاناة في االحباطات المستمر
  

  . والفشل في توقعاته و مستقبله وحياته 
  هذه الال واقعية تجعل المراهق يتميز بالمثالية الزائدة حيث أنه من المعروف أن لكل 

  
  مراهق مثاال أعلى كما يضع له والديه صورة يريدونه أن يكون عليها ولكن من النادر أن 

  
  . 65ي توتر وقلق وصراع دائم يصلوا إلى المستوى الذي حددوه له ، هذا ما يجعله يعان

  
  :  مشاكل المراهقة -4
  

  تتميز مرحلة المراهقة بالفوضى والتناقض فيبحث الفرد على هاوية جديدة كما أن   
  

  المراهق يحاول تجاوز هذه األزمات والتوترات بالرياضة و األعمال الفنية ، وفي أول 
  

  حساس بالخوف و الخجل فهي األزمة التي تبدأ ببطيء ثم تنفجر ويعود سببها إلى اإل
  

  مرتبطة بمستوى الذكاء ، كما يمكن إرجاع هذه المشاكل إلى عدة عوامل من بينها عوامل 
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  ، وقد يكون >> العدوانية << نفسية كالعزلة ، وعوامل اجتماعية كعدم اإلمتثالية للمجتمع 
  

  ل والمشاكل في أيضا يبحث عن العادات والذات فيتكون له القلق ، وسنلخص أهم العوام
  

  :النقاط التالية 
  
   
  
  : المشاكل النفسية . 4-1
  

  انطالقا من العوامل النفسية التي تبدوا واضحة في تطلع المراهق نحو التجدد واالستقالل 
  

   ألمور البيئة وقوانينها وأحكام عوتأكيد الذات بشتى الطرق و الوسائل ، فالمراهق ال يخض
  

  ور ويناقشها على حسب تفكيره وقدراته ، وإذا أحس بأن المجتمع بل أصبح يقصد األم
  

  المجتمع يعارضه وال يقدر مواقفه و أحاسيسه يسعى ألن يؤكد بنفسه تمرده وعصيانه فإذا 
  

  كانت األسرة والمدرسة و األصدقاء ال يهتمون بقدراته ومواهبه وال يعاملونه كفرد مستقل 
  

  66.ناس على قيمته ، فهو يجب أن يحس بذاته وأن يتعرف كل ال
  :المشاكل االنفعالية . 4-2
  

  إن العامل االنفعالي في حياة المراهق يبدوا واضحا في عنف انفعاالته وحدتها واندفاعها ، 
  

  .هذا االندفاع االنفعالي ليست أسبابه نفسية خاصة بل يرجع ذلك للتغيرات الجسمية 
  

  مرحلة مطلوب فيها التفكير في ويتجلى بوضوح في خوف المراهق نتيجة انفعاالته وهي 
  

  كونه طفال غير مسؤول عن تصرفاته إلى رجل مسؤول عنها ، وال شك أن توتر اآلباء و 
  

  األمهات قد يترك أثرا في نفس المراهق ، يترتب على هذا أن نظرتهم للحياة تصبح كئيبة 
  .مليئة بالحقد ، غامرة بالقلق بدال من أن تكون نظرة تفاؤل وحب وسعادة 

  
  : المشاكل االجتماعية . 4-3
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  في األسرة نجد المراهق يميل إلى االستقالل و الحرية و التمرد وعندما تتدخل األسرة فإنه 
  

  يعتبر هذا الموقف تصغيرا وانتقادا لقدرته ، لذلك نجده يميل إلى النقد ومناقشة كل ما 
  

  .يعرض عليه من آراء وأفكار مما يؤدي إلى الصراع مع عائلته 
  أما في المجتمع فنجد المراهق يواجه النقد من المجتمع و العادات و التقاليد و القيم الخلقية 

  
  والدينية السائدة لكونه كفرد بانتمائه إلى المجتمع يؤكد رغبته في التعبير عن ذاته 

  
  67. وشخصيته 

  
  : المشاكل الصحية . 4-4
  

  نة إذ يصاب بالسمنة البسيطة المشاكل المرضية التي يعاني منها المراهق هي البدا
  

  والمؤقتة لكن إذا كانت هذه السمنة كبيرة يجب العمل على تنظيم أكل وممارسة الرياضة 
  

  وزيارة الطبيب المختص لمعرفة متاعبهم ، ألن لدى المراهق إحساس خانق بأن أهله ال 
  

  68. يهتمون به 
  : المشاكل الحركية . 4-5
  

  راهق تغيرات وخصوصا المورفولوجية منها بنمو وفي هذه المرحلة تظهر على الم
  

  العضالت وزيادة في الطول والوزن ، وتكون القدرة على العمل المتزن ضئيلة  ألن نمو 
  

  :العظام في الطول والعمق و الكفاءة يغير النظام الميكانيكي فيما يلي 
  

  حسن التوافق ويتضح ذلك بالنسبة للحركات التي تتطلب :  االفتقار إلى الرشاقة -أ  
  

  .لمختلف أجزاء الجسم 
  

   الحركات العادية للمراهق طعادة ما ترتب :  الزيادة المفرطة في التوركات-ب  
  

  بحركات زائدة جانبية ، وتعني تلك الزيادة الواضحة في الحركات وعدم القدرة على 
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  .االقتصاد الحركي 

  ي اكتساب المهارات المراهق يبدي صعوبة ف:  نقص في القدرة على التحكم -ج  
  

  الحركية الجديدة ونادرا ما نجد التعلم من أول وهلة كما يظهر ذلك في الخوف الذي يساهم 
  

  69. في كسب الحركات الجديدة 
  
  :  النشاط البدني ودوره على حياة المراهق -5
  

  الحقيقة التي الشك فيها أن الجسم وحدة متكاملة يرتبط عمل كل جزء فيه بعمل   
  

   بجسمه لء األخرى و أشد أنواع المعرفة فائدة عن المراهق هو ما يحصاألجزا
  

  .وخصوصا ما يتعلق بحركاته
  

  هناك أسس أخرى تؤثر في جسم المراهق ، منها التغذية و الراحة ، ولكن لو تحرينا 
  

  األمر لوجدنا أن الحركة هي أهمها وخصوصا بعد التطور العظيم في نمو الفرد وسيطرته 
  

  ة وةطويعها لخدمته في قضاء حاجاته ، و المراهق مثل أي إنسان أصبحت على اآلل
  

   إذا رأينا ما بحركته محدودة تكاد تنعدم خاصة بانتشار وسائل الترفيه المختلفة و ال نعج
  

   من األرق و القلق ومن األمراض العصبية و القلبية و السبب في هذا واضح وهو هيعانون
  

  لقضاء حوائجهم الالزمة لحياتهم فإن حركتهم تكون محدودة ، قلة الحركة ، وإن تحركوا 
  

   70. الضرر على أجسادهم ثوهذا ما يحد
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II- المشاكل النفسية التي يتعرض لها المعاق  :  
  

  :تمهيـــــــد 
  

  هو يرتبط مفهوم المشاكل النفسية بمفاهيم التحليل النفسي ، والتحليل النفسي كما   
  

  معروف جزء من علم النفس العام ووسيلة تستعمل للتعرف على أسباب سلوك اإلنسان 
  

  منه السوي و الغير سوي ، وعلى بعض المشاكل النفسية التي يتعرض لها المعوق خاصة 
  

  ومن خالل ما سبق تم تخصيص هذا الجانب لدراسة وذكر بعض المشاكل النفسية   
  

  : لنا التي يتعرض لها المعوق فتناو
  
  . مشكلة اإلحباط ، والعدوان و االكتئاب -
  



  القلق والثقة بالنفس ، فقمنا بدراسة تحليلية :  كذلك تطرقنا أهم المشاكل النفسية وهي -
  

  .لهذين المشكلين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  اإلحباط -1
  

  حباط يعتبر اإلحباط من المفاهيم األساسية في مجال الصحة النفسية حبث يرتبط اإل  
  

  بالنشاط النفسي لإلنسان ، ويقصد اإلحباط هو مواجهة الفرد لما يمنعه أو يعيقه في تحقيق 
  

  هدفه وإشباع دوافعه ، وهو أيضا حالة انفعالية ودافعية يشعر بها الفرد عندما يجد ما 
  

  .يحول دون إمكانياته لتحقيق ذاته أو غاياته 
  

  لق والشد العصبي و الشعور بالخيبة ، أو واإلحباط حالة نفسية تتصف بالتوتر والق  
  

  لوم الذات يشعر بها الفرد عندما يسعى لتحقيق هدف معين ويفشل في مسعاه وتسد الطرق 
  

  .في وجهه ويحال ما بينه و ما يصبوا إليه 
  



   شخصيا كانخفاض مستوى ذكاء الفرد نفسه أو انفعاليته مثل الشعور قوقد يكون العائ
  

  ها لسبب من األسباب فتعرقل مسعاه وتقلل من مثابرته ، وقد يكون بالذنب التي يحس ب
  

  العائق مرتبطا بالبيئة سواء كان ماديا مثل انخفاض مستوى المعيشة أو أزمة طارئة أو 
  

  حادث مفاجئ ، وإما يكون العائق اجتماعيا كالمحضورات وقواعد السلوك العامة الذي 
  

  ال الحاجة أو إشباع دافع أو تحقيق هدف معين ، يترتب عليه التأخير أو التأجيل الختز
  

  إحباط داخلي ( وهذا اإلحباط ناتج عن عوامل داخلية ويطلق على هذه الحاالت 
  

  ويشعر الفرد عادة باإلحباط في حالة وجود عائق يمنعه من تحقيق هدف   ،71)المصدر
  

  ير المرغوب فيه شخصي أو في حالة شعوره بالعجز عن القيام بأي عمل لتغيير الموقف غ
  

  ، وفي الغالب يتجسد رد الفعل في انفعال الغضب ، ومن الطبيعي أن يصاحب ذلك إفراز 
  72.للهرمونات التي ترتبط بالمواقف الضاغطة 

  
  : العدوان -2
  

هو سلوك يوجه نحو الغير ، الغرض منه إلحاق األذى و الضرر النفسي و المادي وقد   
  يوجه 

  
  .بها نحو الذات ويلحق الضرر 

  
  في كتاباته إلى مجموعة من المصطلحات تتضمن في محتواها ) فرويد ( وأشار   

  
  ازدواجية الحب والكراهية ، والتي يطلق عليها بازدواجية المشاعر : صفة العدوان منها 

  
  حيث تختلط الميول العدوانية مع الميول المتناقضة لها وقد يتحول الحب إلى كراهية أو 

  
  ه الحالة تكون ميول الحب أقوى ومشاعر اإلعجاب أشد ومن خالل العكس ، وفي هذ

  
  مالحظاتنا اليومية نجد أن العدوانية تظهر بصورة رمزية في الدعابة و السخرية ويكون 
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  .مضمونها عدائي وغير مباشر 

  
  والعدوان في رأي التحليل النفسي ال يتوقف على سلوك الفرد نحو الخارج ونحو   

  
   ينطبق على حالة الصراع المستمر بين األنا األعلى ضد األنا أو بينهما الداخل بل أيضا

  
  أن الذكورة ) فرويد ( وبين الهوى ، وضمن هذا المنحى في تفسير السلوك العدواني يرى 

  
  فاعلة و األنوثة منفعلة وأن الفاعلية تعني العدوانية ، فالسلوك الذكوري صفته الغالبة 

  
  ألنثوي على النقيض منه بسبب عوامل الكف والكبت الذي تعاني العدوان بينما السلوك ا

  
  منه الطاقة الجنسية األنثوية ، ويضيف إلى تفسيره للعدوانية بأنها الدافع المحرك لكل 

  
  .سلوك بيولوجي أو نفسي 

  
  إن العدوان ينشأ عند المعوق حين يكتشف أنه يستطيع أن يجعل اآلخرين يسايرون   

  
  من تشجيع البيئة التي يعيشها على سلوكه العدائي ، فيجد اإلثابة دون رغباته أي أنه يض

  
   ازدادت نتوقع معاقبته أو كبح جماح عدوانه ، فالمعوق كلما ازداد علما بدوافع األخري

  
  .73مهاراته في استخدام اإليذاء ومحاولة السيطرة على أقرانه 

  
  :  اإلكتئاب -3
  

  ت من الحزن في أوقات مختلفة ، وكلنا يعرف البد وأننا قد مررنا جميعنا بفترا  
  

  كيف يتأرجح مزاجنا هبوطا أو صعودا ، أحيانا دون سبب واضح وأحيانا حسب ما نمر 
  

  به من أحداث يومية ، وهذا من طبيعة الحياة ولو كان األمر ليس كذلك لكانت مملة فاأليام 
  

   إنسان ال بد و أن يمر بساعات الطيبة و السيئة ، السعيدة و الحزينة جزء من الحياة وكل
  

  من االنحطاط وخيبة األمل و اليأس وعادة ما تنتهي هذه الحاالت بسرعة ويستطيع 
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  .اإلنسان تجاوزها دون مساعدة عالجية 
  

  ولكن عندما ال يتمكن اإلنسان من تحمل اإلحساس باالنقباض و الحزن ويصبح   
  

   لوقت طويل ويصبح عاجزا عن أداء أبسط حمال ثقيال عليه أو عندما تستمر هذه المشاعر
  

  .الواجبات أو يقوم بجهد مضن فالبد له من أن يلجئ للمساعدة العالجية 
  
  : أسباب االكتئاب . 3-1
  

  ال يوجد سبب وحيد يسبب االكتئاب ، إذ البد من توفر مجموعة كبيرة من العوامل   
  

   االكتئاب إلى أربعة حتى تسبب ظهور االكتئاب وخاصة عند المعوقين ، وقد قسم
  :مجموعات 

  
 وهو ما يحدث عندما نفقد ) االكتئاب االرتكاسي ( ردة فعل على نائبات الدهر  -
 

  السند اإلنساني في حياتنا بالموت أو الفراق أو نخسر األمالك و األموال ، أو بسبب 
  

  . المعالجة النفسية هي الفاعلة نإعاقة وهنا غالبا ما تكو
  
  وهنا كذلك غالبا ما يكون العالج ) االكتئاب العصابي ( سية في الطفولة  اإلصابات النف-
  

  .النفسي فاعال 
  
   االكتئاب الناجم عن مرض أو عاهة على نحو اضطراب األروية الدموية الدماغية ، أو -
  

  .اإلعاقات الحركية 
  

  ية والتي االكتئاب الذي ال يمكن أن نجد له أسبابا في تاريخ الحياة الراهنة أو الماض -
  

  74.يمكن أن تبرر وجوده 
  
  :  القلق -4

    
  لقد أطلقت هذه الكلمة على العصر الحالي ، وكانت البداية هي سنوات الحرب   
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  العالميةاألخيرة و الفترة التي تميزت بالتوتر وعدم االستقرار في أنحاء كثيرة من العالم 

  
   ومظاهر ة السريعة في نمط الحيا من التغيراترولقد شهدت العقود الماضية بالفعل الكثي

  
   الحضاري المذهل في كل المجالت ، مما الشك قد ترك الكثير من ألثار على رالتطو

  
  .حياة اإلنسان في كل مكان على هذا الكوكب 

  
  وكما كان لهذه التغيرات الحضرية فوائدها الكبيرة التي توقع اإلنسان أنها  سوف   

  
  اعده على االستمتاع بحياته و السيطرة على البيئة من حوله تحقق له الراحة و السعادة وتس

  
  فقد حملت معها أيضا الكثير من المشكالت ، فبدال من تدعيم سيادته على أمور الحياة من 

  
  حوله أصبح اإلنسان في حالة قلق وصراع بعد أن فقد سكينة النفس حتى أن حالة القلق 

  
  ات ، وأصبحت هي طابع الحياة في عصرنا أخذت في االنتشار بين األفراد و الجماع

  
  .75الحالي 

  
  : مفهوم القلق . 4-1

    
يعرف القلق بأنه شعور من التوجس و الخوف أو التوتر الذي ربما يرتبط بشيء أو   
  يكون 

  
عاما ال يرتبط بشيء معين ، فالفرد القلق يحمل أفكارا مزعجة حول مخاطر ال يعرف مصدرها 

  وعادة 
  

ضربات قلب سريعة ، ضيق تنفس ، أرق ، صعوبة في : ن األعراض ما تكون مزيج م
  التركيز ، 

  
  76.شعور بالتعب وتوتر 
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    و يعتبر القلق احد االنفعاالت الهامة وكثيرا ما يحدث هذا الشعور استجابة للمخاوف أو 
  

  الصراعات و الهموم التي تنجم عن اإلحباط الفعلي أو المتوقع للجهود المبذولة من اجل 
  

  إرضاء الحاجات وما يتصل بها من دوافع وحواجز ، وهاكذا يكون القلق شعورا معمما 
  

  77.فيه خشية وعدم الرضا و الضيق 
  
  
  
  : أنواع القلق. 4-2

    
  عموما صنف إلى ثالثة أنواع   

  
  : القلق العادي . 4-2-1
  

  لنوع ألن مصدره معروف لدى ذهن المصاب ، وهذا ا) الخوف ( وهو أقرب إلى الفوبيا 
  

  من القلق مرتبط بالبيئة ويطلق عليه القلق الموضوعي فهو يعزى إلى الخبرة المؤلمة 
  

  ، ) القلق األولي ( األولى التي أثارت  مشاعر اإلحساس بالقلق وجعلته طابع الشخصية 
  

  وقد أشير إلى أن صدمة الميالد تتسبب في حدوث هذا القلق أصال و المتمثلة في خروج 
  

  طن أمه إلى الدنيا ، ويعرف بأنه ما يستشعره الطفل وينمو معه وهو وحيد الطفل من ب
  

  . وعاجز إزاء البيئة المحيطة به حتى يطلق عليه تسمية القلق الحقيقي 
  
   : القلق المرضي. 4-2-2
  

  وهذا النوع من القلق مبهم المصدر أي أن مصدره غير معروف ، والمصاب به ال يدركه 
  

  .يشعر بخوف غامض منتشر  عام وغير محدد وكل الذي يحدث أنه 
  

  القلق التحذيري : وتتعدد تسميات القلق حسب المواقف التي تثير القلق لدى الفرد منها 
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  ويفسره فرويد بأن األنا تستخدم القلق محذرا من المواقف الصدمية المهددة التي يواجهها 
  

  النوع من القلق منذ الطفولة ويتعلم الفرد أو التي تضطره إليها مطالبة الغريزة وينشأ هذا 
  

  به الطفل أن يستبق الحوادث و أن يستجيب لتوقعاته بالقلق فيحذرها ويتجنبها أو يحاول 
  

  78.السيطرة عليها 
  
  : القلق العصابي . 4-2-3
  

  إن الشخص الذي يعاني من القلق العصابي يتميز بأنه يضل في حالة ثابتة تقريبا من 
  

  القلق ، فهو يخاف من أن يفقد أمواله ويخشى أال يكون موفقا في الخوف و الترقب و 
  

  عمله وأن يصاب بالجنون ، والعصابي الذي يعاني من مشاعر القلق الحاد قد يتمادى في 
  

  إلى أن العصابي يحاول أن يحمي ) كارن هورني ( حماية نفسه من هذا القلق وقد أشارت 
  

  :نفسه من قلقه بأربعة طرق رئيسية
  

  .السعي للحصول على الحب و العطف فهو في حاجة ماسة إلى هذا النوع من التأمين * 
  

  .أن يكون مسالما مطيعا * 
  

  بأن يحاول أن يحصل علة القوة و التملك و المكانة فهو يبرر ذلك بأنه إذا كانت لديه * 
  

  .القوة فلن يؤذيه أحد 
  

  79. مكن أن يطاله بأذى بأن يحاول االنسحاب ، يعتبر بأنه إذا انسحب فال ي* 
  
  : مظاهر القلق . 4-3
  

  للقلق مظاهر ثالثة مرتبطة ببعضها يمكن فصلها عن بعضها من الناحية النظرية   
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  :فقط إلى 
  

  .المظهر الجسدي للقلق كتسرع القلق و التعرق وتوتر العضالت  : المظهر األول* 
  

ن فقدان السيطرة على النفس أو المظهر الذهني و االنفعالي كالخوف م : المظهر الثاني* 
  .الموت 

  
  هو المظهر السلوكي الذي يتجلى في مواقف الخوف كالهرب بسبب  : المظهر الثالث* 
  

  .الخوف أو تجنب موقف حرج 
  

  وهذه المظاهر ال تظهر دائما مع بعضها في الوقت نفسه و بالشدة نفسها وبعض الناس ال 
  

  ألخر الذهني أو السلوكي غير أنه للمظاهر يدركون إال المظهر الجسدي ، والبعض ا
  

  الثالثة دور مهم في نشوء واستمرار القلق وتشكل األساس الذي تقوم عليه كل نظريات 
  

  80. القلق 
  
  : أسباب القلق . 4-4
  

  : بعد الدراسات و األبحاث توصل العلماء إلى أن مسببات القلق تكمن فيما يلي   
  

  لرئيسي للقلق هو انعدام الشعور الداخلي باألمن عند الطفل إن السبب ا : االفتقار لألمن* 
  

  .وكذلك فإن الشكوك تعتبر مصدرا آخر 
  

   إن عدم الثبات في معاملته يكون سببا آخر في القلق عنده :عدم الثبات * 
  

  إن توقعات الكبار من األطفال في أن تكون إنجازاتهم هامة وغير : المثالية / الكمال * 
  

   مصدرا من مصادر القلق عندهم ويأتي قلق األطفال بسبب عدم قيامه بالعمل ناقصة تشكل
  

  .المطلوب منهم بشكل تام 
  
  يشعر األطفال عادة بأنهم غير آمنين عندما ال تكون هناك حدود واضحة ، :  اإلهمال *
  

                                                 
 75نفس المرجع ، ص : سامر جميل رضوان  - 80



  إن حاجتهم إلى الثقة و الخبرة يشعران األطفال بالضياع والتراجع ، إنهم يفترقون إلى 
  

  . توجيه سلوكاتهم لتصبح تصر اآلخرين وتصرهم أنفسهم 
  

  إن النقد الموجه من الرفاق و الراشدين لألطفال يجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر : النقد  •
  ، يبدأ األطفال يشعرون بالشكوك في أنفسهم ، إن التحدث عنهم وعن سيرتهم يقودهم إلى 

  
  خرين يقومون بعملية تقييم لهم أو محاكمتهم القلق الشديد خاصة إذا عرف األطفال بأن األ

  
  .بطريقة ما 

  
  بعض الراشدين يثقون باألطفال كما لو كانوا كبارا ، إن نضج األطفال قبل  : ثقة الكبار* 
  

  األوان يكون سببا عندهم في القلق ، إن معظم األطفال مهما كانت أعمارهم ليس عندهم 
  

  ما نتكلم مع األطفال عن مشاكلنا كآباء ، فإن النضج الكافي ألن يعوا المشاكل وعند
  

  .موجات القلق سوف تجتاحهم ألنهم سوف يقلقون في المستقبل 
  

  يشعر األطفال بالقلق عندما يعتقدون بأنهم قد ارتكبوا خطأ وتصرفوا بشكل : الذنب * 
  

  .غير معقول 
  

   األطفال ال يستطيعون  إن اإلحباط الكثير يسبب الغضب و القلق ، إن:اإلحباط المتزايد * 
  

  . 81التعبير عن الغضب بسبب اعتمادهم على الراشدين ولذلك فهم يعانون من قلق مرتفع 
  
  : نظريات القلق . 4-5
  

  : النظرية التحليلية . 4-5-1   
  

  أن القلق هو نتيجة لعدم إشباع الرغبة الجنسية ، فحاول في نظريته ) فرويد ( يرى   
  

  الموجودة بين القلق الموضوعي و الخوف من الموضوع الخارجي و األولى تفسير العالقة 
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  القلق العصابي غير محدد و المعروف فلم يصل إلى ذلك ثم اكتشف التناقض في نظريته 
  

  فاستمر في البحث في موضوع القلق فتوصل إلى أن كل من القلق العصابي و القلق 
   أن القلق له دور في نشوء الموضوعي يعتبر كرد فعل لحالة خطيرة ، كما اكتشف

  
  األعراض العصابية بعد تحليله لبعض الحاالت من المخاوف المرضية كما توصل إلى أن 

  
  القلق العصابي في المخاوف المرضية هو قلق خطير حقيقي وهو االخصاء 

  
CASTRATIONإذا استسلم لرغبته ل و االخصاء هو العقاب الذي يتوقعه الطف   

  
  قدة أوديب ، ففي دراسته األخيرة حاول فرويد تحليل القلق معتمدا على الجنسية الخاصة بع

  
  وعلى الصراع النفسي الداخلي الناتج عن عدم ) الهوى ، األنا ، األنا األعلى ( التفاعل 

  
  اإلشباع الذي يولد الكبت وبالتالي يظهر القلق ، فحسب فرويد أن اإلحساس بالخطر مرتبط 

  
  وع المشبع لحاجاته ، فالقلق يظهر بمجرد حدوث انقطاع في هذه بمدى تعلق الفرد بالموض

  
  82. العالقة 

  
  : نظرية ميالني كالين . 4-5-2   
  

  ترى كالين أن هناك نوعين من الغرائز التي يجب أن يواجهها الرضيع وهي   
  

  الغرائز العدوانية والغرائز الليبيدية ، فأنى الرضيع غير ناضج وبالتالي يتعرض للقلق 
  

  فعدم النضج نعني به عدم اإلشباع لغرائزه وحاجياته البيولوجية ، فالطفل يدرك أمه وكأنها 
  

  موضوع جزئي مزدوج فاإلشباع يكون متعلق بالموضوع الجيد واالحباطات تكون متعلقة 
  

   هناك صراعات حادة ومقلقة ثم يتنقل الطفل نبالموضوع الرديء ، وبين هذين التمثيليي
  

  ون تمثيله للعالم الخارجي أكثر وضوحا وتناسقا ، كما يتعرف على أمه إلى مرحلة يك
  

  كفرد كامل غير مجزئ وهنا تظهر عند الطفل حيرة وتناقض وجداني وهذا في إطار ما 
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  83. يسمى بالقلق االكتئابي 

  
  : نظرية إيريك فروم . 4-5-3
  

  ة إلى مرحلة االستقالل القلق على أساس االنتقال من مرحلة التبعي) إيريك فروم ( يحلل 
  

  حيث أن الطفل يكون مرتبط بأمه على أساسا العجز ، وهذا لقضاء حاجاته البيولوجية 
  

  وكذا الشعور باألمن والطمأنينة ، ثم ينتقل الطفل إلى مرحلة االستقاللية وذلك باالنفراد في 
  

   .مواجهة العالم الخارجي وهذا بدوره يجعله يشعر بالعجز ويولد له القلق
  
  : النظرية السلوكية . 4-5-4
  

  ترى هذه النظرية أن القلق المرضي ناتج عن القلق العادي كالمواقف المحبطة أو التي 
  

  ليس فيها إشباع ، فقد يتعرض الفرد للتهديد ويتبعه عدم التكيف فيترتب عن ذلك حالة عدم 
  

  أن الحماية المفرطة االستقرار و التوتر و االنفعال وعلى رأسها القلق المرضي ، كما 
  

  للطفل قد تجعل منه مستقبال عرضة للمخاوف والقلق المرضي عند مواجهته للعالم 
  

  الخارجي ، كما تشير هذه النظرية إلى دور العوامل الوراثية و الشذوذ العضوي وضعف 
  

  84.الجهاز العصبي 
  
  :اثر القلق على التعلم -4-6
  

   إعاقة التعلم ، يقول بعض الكتاب أن      وفى معرض الحديث عن دور القلق في
  

   ليس عامال في زيادة التعلم وإنما هو عامل من عوامل إعاقة NERVOSISالعصاب 
  

  التعلم ويرى أصحاب هذا الرأي أن الشخص العصابي قد تعلم كيف ال يتعلم أي تعلم كيف 
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  طبعا ال يحسن التعلم ، ولقد تعلم كيف يظل شخصا غير اجتماعي أو غير متطبع ت

  
  اجتماعيا ومن ثم يبقى غير ناضج أي أنه ال يستطيع أن يتناول األعمال والواجبات 

  
  الخاصة في الوقت الراهن ولكن الحقيقة أن العصابي تعلم فعال أنماط السلوك العصابية 

  
  وعلى ذلك فإن القول بأنه ال يتعلم إطالقا غير صحيح ويتم تثبيت هذه األنماط ألنها نجحت 

  
  . حدة التوتر ولكن مما ال شك فيه أن القلق يعوق التعليم في خفض

  
  إن القلق المرضي يجعل صاحبه هيابا يخشى المواقف الجديدة ففي إحدى التجارب على 

  
  الفئران وضع الفأر في مشكلة عز عليه حلها ولذالك أصيب بالقلق وكف سلوكه وأصبح 

  
  85. نمطيا 

  
  : مصادر القلق . 4-7
  

  في موضوع القلق على أنه تظهر االستجابة لخطر مدرك ذاتيا ومحسوس يجمع الباحثون 
  

  على المخاطر التي يسببها األلم أو الجروح التي يمكن أن ) مارو ( بدرجة ما ويؤكد 
  

  على فقدان احترام ) كارل روجرس ( تصيب الجسد ، في حين يؤكد عالم النفس اإلنساني 
  

  .األشخاص المهمين والقاربين 
  

  أن مصدر القلق يكمن في خطر الشعور بالنقص وعدم ) كريغيغارد ( لفيلسوف ويرى ا
  

  على الخطر الموجه للمكونات ) كارين هورني ( القدرة على تعويضه ، بينما تشير 
  

  .األساسية للشخصية 
  

  على أن مصدر القلق هو إدراك الفرد لوجود تهديد لقيمة من قيمه ) ماي ( ويؤكد 
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  .لوجوده األساسية بالنسبة 
  

  فيشير إلى أن مصدر القلق يكمن في توقع الحيرة الذاتية وقد صاغ وجهة ) فرويد ( أما 
  

  ما هو : يتساءل فرويد قائال } الكبت والقلق {  في مقالته المعنونة 1926نظره في سنة 
  

  86. جوهر وأهمية موقف الخطر ؟ 
  
  : موقف القلق في الطب النفسي . 4-8
  

  دي لألمراض النفسية يتم تقسيم هذه االضطرابات إلى حالة في التصنيف التقلي  
  

  العصاب وتعني حاالت االضطراب النفسي التي تتميز بسهولة االنفعال ، وتتراوح بين 
  

  مشاعر الضيق و الملل وسيطرة مشاعر الخوف أو الوساوس التي تؤدي إلى عدم 
  

  .ة عامة االستقرار وتؤثر في عالقة الفرد باآلخرين وفي حياته بصف
  

  أما موقع القلق النفسي كحالة مرضية من تصنيف الطب النفسي فإنه واحد من   
  

  االضطرابات النفسية العصابية وهو في الواقع أكثرها انتشارا مقارنة بالحاالت العصابية 
  

  : األخرى مثل 
  

  ود الهستيريا ، والوسواس القهري وتتميز الحاالت العصبية بصفة عامة ومنها القلق بوج
  

  بعض األمور والعوامل الواضحة التي يمكن التعرف عليه كسبب مباشر في حدوث الحالة 
  

  ، كما أن المريض ال  يفقد صلته بالواقع من حوله وال يختل حكمه على األمور بصفة 
  

  .عامة 
  إذن فالقلق ـ كحالة مرضية مستقلة ـ ليس مصنفا ضمن االضطرابات العقلية  

  
  و التي تتميز بوجود خلل واضح في أسلوب التفكير ، ومن السلوك ،  الخطيرة و الشديدة 

  
  واضطراب في حالة المزاج أو كل ذلك معا مما يؤدي إلى عدم قدرة المريض على 
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   87.التفاعل مع الحياة من حوله أوالتكيف مع الواقع 
  
  :عالج القلق . 4-9
  

  ب في عالج القلق يتبع في العالج النفسي و الطب النفسي الحديث عدة أسالي  
  

  وتستعمل هذه األساليب وفق إمكانيات المعالج ومدى درايته العالجية كذلك وفق الوسائل 
  

  العالجية المتاحة للمريض ، وشدة القلق الذي يعاني منه وفيما يلي أهم الطرق و األساليب 
  

  : العالجية للقلق 
  
  : العالج النفسي . 4-9-1
  

  ل المعالج إيجاد عالقة بين ثقة المريض ليتمكن هذا األخير في هذا النوع من العالج يحاو
  

  من التعبير عن مشكلته ثم الكشف عن الصراعات من خالل سلسلة اللقاءات ، تجعل 
  

  المريض فيها يتفهم حقيقة وجذور القلق الذي يعاني منه ودفعه إلى الشفاء بالتوجيه و 
  

  .التشجيع واإليحاء غير المباشر 
  
  :ج االجتماعي العال. 4-9-2
  

  ويعتمد في إبعاد المريض من مكان الصراع النفسي وعن المثيرات المسببات لآلالم 
  

  وانفعاالت الرياضة وينصح عادة بتغيير الوضع و الوسط االجتماعي العائلي أو مكان 
  

  .العمل 
  
  
  : العالج الكيميائي . 4-9-3
  

  ء بعض العقاقير المنومة والمهدئة تولى أهمية معتبرة لهذا النوع من العالج وذلك بإعطا
  

   يبدأ العالج النفسي ، وفي حالة القلق الشديد فال ةفي بادئ األمر ثم بعد الراحة الجسمي
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  مانع من إعطاء المريض بعض العقاقير تحت إشراف طبيب مختص وذلك لمساعدته على 
  

   خاصة بالهرمونات تقليل التوتر العصبي أما العالج األصلي للقلق فيتم بإعطاء عقاقير
  

  .العصبية في مراكز االنفعاالت بالمخ 
  
  :العالج السلوكي. 4-9-4
  

   ويتم ذلك بتدريب المريض على عملية االسترخاء ، ثم يقدم له المنبه المثير للقلق 
  

  88. بدرجات متفاوتة من الشدة بحيث يجنبه مختلف درجات القلق و االنفعال 
  
  :العالج الكهربائي . 4-9-5
  
  ثبتت التجارب أن الصدمات الكهربائية ال تفيد في عالج القلق النفسي إال إذا كان يصاحب أ
  

  ذلك أعراض إكتئاب شديدة ، وهنا سيختفي االكتئاب و المنبه الكهربائي يفيد أحيانا في 
  

  .بعض حاالت القلق المصحوبة بأعراض جسمية 
  
  :العالج الجراحي . 4-9-6

   النفسي ال تتحسن بالطرق العالجية السابقة لذالك يلجأ عادة هناك بعض الحاالت من القلق
  

  إلى العملية الجراحية والتي تكون على مستوى المخ لتقليل شدة القلق وذك عن طريق 
  

  األلياف العصبية الخاصة باالنفعال أين يصبح الفرد غير قابل لالنفعاالت المؤلمة والتأثر 
  .89بها 

  : الثقة بالنفس -5
  

  ير منا يعتقد أنه يمكن أن يصبح لديه الثقة في النفس عندما يحقق المكسب أو إن الكث  
  

  الفوز فقط ، وذلك شيء غير صحيح فإننا نستطيع أن نشعر بالثقة حقا عندما نعتقد أننا 
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  نستطيع أن نؤدي بنجاح ، فالثقة بالنفس هي توقع النجاح و األكثر أهمية االعتقاد في 
  

   بالنفس ال تتطلب بالضرورة تحقيق المكاسب ، فالبرغم من عدم إمكانية التحسن فالثقة
  

  90. تحقيق الفوز أو المكسب فإنه يمكن االحتفاظ بالثقة في النفس وتوقع تحسن األداء 
  
  : مفهوم الثقة بالنفس . 5-1
  

  وأنت عندما تشير إلى أنك تحتاج إلى مزيد من الثقة بالنفس فإن معنى هذا أنك   
  

  ادرا على االعتماد على نفسك أي على مواهبك وطاقاتك وحكمك السليم تريد أن تصبح ق
  

  هذه هي الثقة بالنفس ، إنها تقوم على تقدير واقعي لما أنت عليه من قوة وكفاية في ذاتك 
  

  91. وبالقياس إلى غيرك من األفراد 
  

  ونستطيع أن نقول أنه تماسك الشخصية ووقوف الشخص وقوفا سليما ودقيقا على   
  
  اقعه الذاتي وواقعه االجتماعي دون أن تسيطر على ذهنه مفاهيم خاطئة عن نفسه ، ومن و
  

  جهة أخرى فإن الثقة بالنفس تتطلب من الشخص أن يضع نفسه في الواقع االجتماعي 
  

  92.الحقيقي وذلك بأن ال يأخذ موقعا أقل من موقعه الحقيقي وال أعلى من ذلك الموقع 
  
  
  : فس فوائد الثقة بالن. 5-2
  

  حيث إن الثقة بالنفس تتميز بالتوقع بدرجة عالية للنجاح فإن ذلك يحقق فائدة   
  

  : لمجاالت متعددة هي 
  
  .  االنفعاالت االيجابية -
  
  . التركيز -
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  . األهداف -
  
  . الجهد -
  

  : وسوف نناقش كل مجال باختصار 
  

   : الثقة بالنفس تثير االنفعاالت االيجابية* 
  

  بالثقة بالنفس فإنك تصبح أكثر هدوءا و استرخاء في المواقف أو الظروف فعندما تشعر 
  

  الضاغطة هذه الحالة العقلية والجسمية تسمح لك أن تتصرف بنجاح في بعض مواقف 
  

  .األداء الحرجة 
  

  : الثقة بالنفس تساعد على التركيز * 
  

  ك الراهن أما عندما تفتقد عندما تشعر بالثقة فإنه يتوفر لديك صفاء ذهني للتركيز على أداء
  

  للثقة فإنك تميل إلى القلق حول كيفية أن يكون أداءك جيدا وكيفية تفكير اآلخرين في 
  

  أداءك كما أن زيادة الخوف ومحاوالت تجنب الفشل سوف تعوق التركيز وتصبح أداة 
  

  .سهلة لتشتت االنتباه 
  
  
  
  
  
  

  : الثقة بالنفس تؤثر في األهداف * 
  

  ذين يتميزون بالثقة بالنفس يقترحون أهدافا واقعية تستثير التحدي ويبذلون كل األشخاص ال
  

  ما في وسعهم بنشاط من أجل تحقيق تلك األهداف أما األشخاص الذين يتميزون بضعف 
  

  الثقة في النفس فيعانون الخوف من الفشل و الشك في قدراتهم ويميلون عادة إلى وضع 
  



  .أهداف سهلة أقل من قدراتهم 
  

  :الثقة بالنفس تزيد الجهد * 
  

  ماهو مقدار الجهد الذي يبذله شخص ما ، وإلى أي مدى لديه المثابرة لتحقيق األهداف ... 
  

  إن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على مقدار الثقة فعندما تكون القدرات متساوية بين متنافسين 
  

  سهم وفي قدراتهم ، فتلك فإن المكسب عادة يكون من نصيب الرياضيين الذين يثقون في نف
  

  حقيقة خاصة عندما يكون المطلوب بدرجة عالية من المثابرة والتحمل مثل مسابقات جري 
  

  93. المارطون ، وأداء مباراة التنس ، وتحمل اآلالم في جلسات التأهيل بعد االصابة 
  
  :أنواع الثقة بالنفس . 5-3
  

  نا طبيعة العالقة بين الثقة بالنفس واع الثقة بالنفس من خالل معرفت\يمكن تحديد أن  
  

  :و األداء في ضوء ما يمكن ذكره من هذه األنواع وهي 
  
  : الثقة المثلي في النفس . 5-3-1
  

   ، االقتناع الشديد  OPTIMAL SELF-CONFIDENCEتعني الثقة بالنفس المثلي 
  

  ي بالضرورة أن أنك تستطيع تحقيق أهدافك التي تكافح بجدية من أجل تحقيقها ذلك ال يعن
  

   وقدراتك كيكون إدراكك دائما جيدا ولكن الشيء الهام يتمثل في أن تحقق أفضل إمكانيات
  

  فإنك قد تتوقع عمل بعض األخطاء والقرارات الغير صحيحة وربما تفقد تركيزك أحيانا ، 
  

   ولكن الثقة القوية في نفسك تساعدك على التعامل مع األخطاء ونواحي القصور بفاعلية
  

  واالستمرار في الكفاح من أجل النجاح و األفراد الذين يظهرون درجة مثلي من الثقة في 
  

  . النفس يضعون أهدافا واقعية وفقا لمستوى قدراتهم 
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   :ضعف الثقة في النفس. 5-3-2
  

  إن الكثير من الرياضيين لديهم مهارات بدنية لألداء بنجاح ولكنهم مصابون بفقد الثقة 
  

LACK CONFIDENCE  أو ضعف الثقة في قدراتهم ألداء هذه المهارات ، وخاصة   
  

  .تحت ظروف األداء الضاغطة في المباريات أو المسابقات 
  

  فعلى سبيل المثال قد نالحظ أن أحد العبي الكرة الطائرة يستطيع أداء الضربة الساحقة 
  

   أداء أول محاولة للضربة بقوة ودقة باستمرار أثناء التدريب ، وقد حدث أثناء المباراة عند
  

  الساحقة أن ارتدت الكرة في وجهه فبدأ يشك في نفسه و أصبح أكثر تحفظا وترددا ألداء 
  

  .الضربات الساحقة 
  

  إن الشك في الذات يعوق األداء ويزيد القلق ويضعف من التركيز ويسبب التردد ، ويجعل 
  

  .ي القوة الالعب يركز على نقاط الضعف أكثر من االهتمام بنواح
  
  :الثقة الزائفة في النفس . 5-3-3
  

   في الحقيقة يتميزون  OVERCONFIDENTالرياضيون الذين لديهم ثقة زائدة بالنفس 
  

   ، بمعنى أن ثقتهم تزيد عن قدراتهم الفعلية FALSE CONFIDENCEبالثقة الزائفة 
  

  ن الجهد ألداء العمل  أنفسهم أو يبذلونويهبط مستوى أداءهم بسبب اعتقادهم أنهم ال يعدو
  المطلوب منهم وكقاعدة عامة فإن الثقة الزائدة تعتبر المشكلة أقل من حدة من مشكلة 

  
  94.ضعف الثقة 

  : العالقة بين الثقة في النفس والحاجات . 4-5
  

  إن عدم إشباع الفرد لحاجاته سبب آخر يؤدي إلى ضعف ثقته بنفسه فجميع األفراد لهم 
  

   ألنفسهم حياة صحية سعيدة ، وتتفاوت درجات هذه اا إذا أرادوحاجات ينبغي إشباعه
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  الحاجات حسب نوعها فمن الحاجات التي نعرفها جميعا الحاجة إلى الطعام ، وهي حاجة 
  

  .مهمة ال بد من سدها إذا أردنا االحتفاظ بصحة سليمة 
  

  هميتها الكبيرة غير أنه توجد حاجات أخرى ال تحظى من تفكير الناس بالقدر الكافي على أ
  

  وهي حاجات يترتب على سدها سالمتنا الصحية من الناحية االنفعالية ومن ناحية مشاعرنا 
  

  : واتجاهاتنا نحو أنفسنا ونحو اآلخرين وهذه الحاجات تشمل ما يلي 
  

  .الحاجة إلى االستقالل * 
  

  .الحاجة إلى الشعور بالوصول إلى النتائج و إحراز التقدم الشخصي * 
  

  .الحاجة إلى األمن و المحبة * 
  

  .الحاجة إلى تقبل األقران للفرد ورضاهم عنه * 
  

  .الحاجة إلى التفاهم مع أفراد الجنس اآلخر ومسايرتهم * 
    
  إذا لم يحدث إشباع لهذه الحاجات على أعلى مستوى فإنه يتعذر عليك الثقة بالنفس   

  
  . بدرجة صحيحة 

  
  :المعوق لنفسه الثقة بالنفس ومعرفة الشخص . 5-5
  

  إن الثقة بالنفس تتطلب معرفة الشخص المعوق لنفسه وأن تلك المعرفة ينبغي أن   
  

  تكون معرفة سقراطية ال تقتصر على مجرد اإلدراك الموضوعي بل يجب أن تكون 
  

  معرفة مركبة من عناصر ذهنية وعناصر وجدانية وأنها يجب أن تكون معرفة ذات فاعلية 
  .الداخلي ومن ثم السلوك الظاهري الذي ينتهجه الشخص في الحياة في تسيير السلوك 

  
  وما نبغيه من معرفة الشخص المعوق لنفسه هو إيمانه بنفسه وبإعاقته وعدم   

  
  تعرضه للذبذبة بين اإليمان وبين فقدان هذا اإليمان ، و الواقع أن كفر الشخص بنفسه لمن 

  
   ومستقبل الشخصية ، وإذا لم يرجع الشخص المواقف النفسية الخطيرة التي تؤدي بحاضر



  
  إلى نفسه ويرتد إلى اإليمان بإعاقته ودعم ثقته بنفسه من جديد فإن حالة الفكر بالذات 

  
  95. سرعان ما تصير مرضا نفسيا مستفحال قد يصعب أو يستحيل عالجه 

  
  :حالة المعوق إلى الثقة في نفسه . 5-6
  

  ر بالثقة في نفسه ففي مرحلة إعاقته تحدث له إن المعوق في حاجة ماسة إلى الشعو  
  

  تطورات في حياته وتواجهه مواقف جديدة ، وتزداد حاجته إلى تعلم مهارات لم يسبق له 
  

  .تعلمها 
  

  إن المعوق في المدرسة يحاول القيام بأوجه نشاط جديدة متعددة فهو يشرع في   
  

  بما يسعى إلى الحصول على عمل تكوين عالقات جديدة مع غيره من األفراد األسوياء ور
  

  يشتغل به إلى جانب دراسته ، وخالصة القول أنه يبدأ في تدبير شؤون نفسه بنفسه ، وال 
  

  .بد له من أن يحاول أشياء جديدة ويتفاعل معها قبل أن يتحكم فيها ويسيطر عليها 
  

  دا و المعوق إدا أقبل في كل هذه المجاالت على أوجه النشاطات الجديدة مزو  
  

  بشعور قوي بأنه لن يقدر على مواجهتها والنجاح فيها وأنه لن يبلغ فيها درجة الجودة التي 
  

  يرجوها على األقل فإن هذا الشعور أو االتجاه سوف يزيد من احتماالت فشله وحتى إذا 
  

نجح فإن ما يساوره من قلق وعدم ثقته بنفسه كفيل بأن يجعله في حالة عدم ارتياح طول الوقت 
 .96  
  

  : خالصــــــة 
  

  كان هذا الفصل أداة فعالة لتحليل مختلف المشاكل النفسية التي يتعرض لها المعوق 
  

  .وقد أجرينا محاولة لشرح أهم هذه المشاكل النفسية 
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  وما يمكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه هو عرقلة هاته المشاكل لحياة 

  
  ياته ومسايرة أقرانه ، فالقلق وعدم الثقة في المعوق التي تقف أمامه عائقا لمواصلة ح

  
  .النفس هي أهم المشاكل النفسية التي يواجهها الطفل المعوق في حياته 

  
  ففي بداية فصلنا تطرقنا لمختلف المشاكل النفسية من إحباط ، عدوان ، إكتئاب 

  
  وتطرقنا إلى وانتقلنا إلى أهم هاته المشاكل النفسية أال وهي القلق وعدم الثقة بالنفس 

  
  .مختلف الجوانب المتعلقة بهذين المشكلين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمهيــــد 
  

  يكاد يتفق العديد من الباحثين على أن الفرق بين النجاح و الفشل في العديد من   
  

  األنشطة التربوية أو الرياضية ، وغيرها يرجع في جانب كبير منه إلى مدى قدرة وفاعلية 
  

  ربي التربوي فهو يحتل مكانة كبيرة خاصة إذا أدى دوره التربوي و الرياضي وتوفيق الم



  
  .والترويحي على أحسن وجه 

  
ومن خالل ما سبق تم تخصيص هذا الفصل لدراسة كل ما يخص المربي التربوي فقمنا   

  : بـ 
  
  . إعطاء نظرة شاملة عن المربي من خصائص إلى الدور الذي يلعبه -
  

 س التربية الرياضية لفئة المعاقين والدور الكبير الذي يلعبه من وانتقلنا إلى مدر -
  

  أجل توصيل أحسن المعلومات إلى هذه الفئة الخاصة وكذلك مختلف الطرق المدرسة 
  

  .والموجهة خصيصا لفئة المعوقين 
  

  كذلك تطرقنا إلى رائد الترويح ، وتناولنا إلى أهم صفاته ، وأهم األهداف التربوية  -
  

  .في مجال الترويح لننتقل إلعطاء صورة عن رائد الترويح لفئة المعوقين للرائد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : المربي التربوي -1
  

  إنه أحد أعضاء المجتمع الذي يعيش فيه التالميذ وهؤالء يجب أن يتمكن من إقامة   
  

  عالقات معتادة معه كالتي تربط بشكل طبيعي أي طفل أو مراهق مع شخص بالغ ، فهو 
  
  لعب إذن دور صلة الوصل بين التالميذ ومجتمع التالميذ من جهة ومجتمع البالغين الذي ي



  
  ينتمي إليه هو نفسه من جهة أخرى ، مثل هذا التأكيد يمكن تفسيره بأشكال متعددة ولن 

  
  ) .المربي يمثل المجتمع : ( يمر دون طرح مشاكل صعبة ، كانت الصيغة القديمة تقول 

  
   باعتباره راشدا يعطي الوضعية التربوية بنية خاصة ، فهو ــ إن حضور المربي  

  
  أردنا أم لم نرد  ليس مجرد عنصر إضافي على جماعة التالميذ فحضوره الرسمي  

  
  ، وعمره وتجربته تجعل منه أحد أقطاب وضع تبادلي ينزع عنه أي حياء أو ) موقعه ( 
  

  97.تستر 
  
  :ي  خصائص السمات الشخصية للمربي التربو- 2
  
  . أن يحب مهنته ويؤمن برسالتها في تربية النشء -1  
  
  . أن يكون ملما باألسس النفسية و االجتماعية والثقافية للنشء -2  
  
  . أن يكون ملما بأصول مادته -3  
  
  . أن يكون ذو قدرة على التنظيم واإلدارة -4  
  
  . المظهر الخارجي المتميز -5  
  
  .انفعاالته عند التعامل مع اآلخرين  القدرة على التحكم في -6  
  98. اللياقة البدنية والصحة الجيدة -7  

  : فبين شخصية المربي في  } RICHY{ أما ريشي 
  
  . يظهر حيوية بدنية - 1
  
  . دقيق في توقيته ، منتظم في حضوره - 2
  
  . يتسم بتحكم انفعالي كما يتسم بالمرح - 3
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  .ؤولياته  جدير بالثقة مع إصراره على إنجاز مس- 4
  
  . لبق الحديث واثق من نفسه - 5
  
  . موضوعي في تقويم ذاته - 6
  
  99. قادر على مواجهة اآلخرين باحترام - 7
  
  : دور المربي التربوي - 3
  

  إن وظائف المربي ال تقتصر فقط على نقل المعارف وقد حدد تحقيق أجري في   
  

  : الكيباك األدوار المختلفة التي يلعبها المربي 
  
  : ور المعلم د. 3-1
  

   فالذي ينقل بنفسه كل المعارف ، الذي يجب أن يكون متطلبا جدا وإال فالطالب ال يعر
  

  .شيء وأخيرا الذي ينظر إليه الطالب على أنه الناقل الوحيد للمعارف 
  
  :دور المدرب . 3-2
  

  ، الذي ينقل للطالب الحد األدنى من المعارف ويجعلهم يشتغلون لتعميقها خالل الدروس 
  

  الذي يجب أن يكون متطلبا جدا وأال يشتغل الطالب فقط في المواد التي تعجبه ، والذي 
  

  .يوحي بالمعارف التي يجب اكتسابها 
  
  : دور المرشد التربوي. 3-3
  

  الذي عليه أن ينقل الحد األدنى من المعارف للطالب ويوحي لهم بالطرق لكي يستمروا 
  

   ، أو الذي يستجيب للحاجة إلى المعارف عندما بتعميق هذه المعارف خارج الدروس
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  .تظهر 

  
  :دور المشرف . 3-4
  

  الذي يوحي باألعمال ويشرف على تحقيقها ، الذي يتعلم الطالب بالنسبة له بصورة أفضل 
  

  وإنما بسرعة أقل أو بكمية أقل إذا تركناه وشأنه ، وأخيرا هو الذي يقترح أشكاال الكتساب 
  

  .المعارف 
  
  :ور الفرد د. 3-5
  

  الذي يترك للطالب خيار األعمال التي يجرونها ويقوم بدور المصدر إذا طلب منه ذلك ، 
  

  وبالنسبة له قد يتعلم الولد ما يلزم وبشكل جيد إذا تركناه يعمل لوحده في المواد التي تهمه 
  

  100.وهو الذي يستطيع مساعدة الطالب خارج المواد األكاديمية 
  
  
  : الرياضية للمعاقين  مدرس التربية -4
  

  وهو مدرس للتربية الرياضية متخصص للعمل مع المعاقين والرياضة المعدلة   
  

  للخواص وكذلك فإن خدمتهم تمتد لتشمل تقييم وتصميم البرامج الخاصة بالمعاقين و 
  

  األنشطة الحركية الخاصة بهم وكيفية تحويل وتعديل المناهج بما يناسب احتياجات 
  

  101.ؤالء المعاقين واهتمامات ه
  : دور مدرس التربية الرياضية للمعاقين . 4-1
  

  إن مهمة مدرس التربية الرياضية للمعاقين هي عملية واضحة إذ يقع على عاتقه   
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  أن يطور المهارات الحركية الممكنة ، وكذلك تعليم مهارات األلعاب الفردية ومعرفة 
  

   ذلك ففي خالل العقد الماضي من الزمن قواعد وخطط األلعاب في األنشطة الرياضية ومع
  

  كانت الواجبات الفعلية لمدرسي التربية الرياضية الذين يعملون في خدمة المعاقين غير 
  

  واضحة المعالم ، والعوامل التي تعزى لهذا 
  

  : الغموض تتضمن ما يلي 
  
   .مدرسي التربية الرياضية للمعاقين) شهادات (  انعدام مستوى ثابت لمؤهالت -
  
  . فشل معظم الدول في دعم متطلبات التربية الرياضية للمعاقين -
  
   الرغبة في بعض الدول السماح للتهيئة ولكن الغير صحيحة لألفراد و الممارسين -
  

  .لتدريس التربية الرياضية للمعاقين 
  

  إن تهيئة وتوظيف مدرسين للتربية الرياضية للمعاقين هو المفتاح األساسي لتأكيد   
  
  لمبدأ القائل بأن الطلبة المعاقين يلقون العناية المناسبة والخدمات التربوية الرياضية ا
  

  102. الجديدة 
  
  : أهمية إعداد مدرس التربية الرياضية للمعاقين . 4-2
  

  يعد المعلم عصب العملية التعليمية بل و العامل الرئيسي الذي تتوقف عله التربية في 
  

  اة في عصرنا الحديث ، ومن حق كل فرد االنتفاع بالخدمة تحقيق أهدافها وتطوير الحي
  

   وقدراته فاتسعت هالتربوية التي تساعدها على النمو إلى أقصى حد تؤهله له إمكانيات
  

  .الخطط والجهود لتشمل األطفال المعاقين بجانب أقرانهم األسوياء 
  

  عية إعداده وتدريبه ويتوقف نجاح تربية المعاقين إلى حد كبير على شخصية المدرس ونو
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  وإيجابية اتجاهاته نحو أفراد هذه الفئة من أبناء المجتمع فهذا التعليم يحتاج إلى المدرس 
  

  الكفء أو المعلم الذي تتسع ثقافته و الذي يعمق معرفته لتتسق ومفاجأة التقدم العلمي في 
  

  .هذا العصر 
  

  درس المتخصص الذي يزوده وبذلك يظهر الطفل المعاق بمساعدة إضافية عن طريق الم
  

  بالمهارات الالزمة لمساعدته على تخطي العقبات التي تعترضه في الدراسة نتيجة إعاقته 
  

  .وتمكنه من مسايرة زمالئه األسوياء 
  

  لذلك يجب االهتمام بإعداد معلم األطفال المعاقين إذ أن هؤالء األطفال بمختلف فئاتهم 
  

  في البيئة ، صعوبة الحركة والتنقل ، صعوبة التعلم لديهم مشكالت مثل صعوبة التحكم 
  

  لنقص الحواس و الشعور بعدم األمن وخيبة األمل ، والتعاون مع األخصائيين الذين 
  

  103. يتبعون الطفل من حين آلخر
  
  :األبعاد العلمية إلعداد معلم الفئات الخاصة . 4-3
  

  د المعلم مما يساعد على لقد أصبح من الضروري أن تتكامل جوانب عملية في إعدا  
  

  إدراك وتفهم األسس التي يعتمد عليها عمله كمربي ومرشد لتالميذه من تفهم طبيعة و 
  

  أهداف العملية التعليمية ، وفي ما يلي نعرض مختلف األبعاد العلمية إلعداد معلم الفئات 
  

  :الخاصة وهي 
  : اإلعداد الثقافي العام . 1- 4-3
  

   في حاجة إلى ما يطلق عليه بالتثقيف العام الذي يستلزم مهنته إن معلم الفئات الخاصة
  

  وذلك ألن االرتباط الوثيق بين الثقافة والتعليم يجعل دور المعلم عنصرا أساسيا في تشكيل 
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  الثقافة وعلى هذا يجب أن يكون الغرض من برنامج إعداد معلمي الفئات الخاصة ، 
  

  .ية لكل طالب وزيادة قدراته وإمكانياته تطوير العلوم العامة والثقافة الشخص
  

  ويمكن تحديد أهداف اإلعداد الثقافي لمعلم الفئات الخاصة في ما يلي   
  
   تنمية مدركات المعلم حول وظيفة التربية في تنمية المجتمع وأهمية دور المعلم في - 1
  

  .النظام االجتماعي وتطويره 
  
  ة وتعميق خلفيته الثقافية حول طبيعة المجتمع  تنمية إحساس المعلم باالنتماء والمواطن- 2
  

  .العربي اإلسالمي ومشكالته ومتطلباته التنموية 
  
   إكساب المعلم مقومات األخالق الفاضلة وخصائص السلوك المهني التي من شأنها - 3

  .رفع مستوى المهنة وتنمية إحساسه بالمسؤولية االجتماعية تجاه الفئات الخاصة 
  
  لمعلم بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية في المجتمع مما  تنمية وعي ا- 4
  

  يساعده على تبني أطر فكرية منظمة تمكنه من فهم مستجدات األحداث في العالم وتطورها 
  

  .وانعكاسها على تربية وتأهيل الفئات الخاصة 
  
  ساسية لتكوين  المعرفة المتنوعة الالزمة لفهم اإلنسان وعالمه وإثراء معلوماته األ- 5
  

  .المواطن والمربي 
  
  : اإلعداد المهني . 2- 4-3
  

  لقد مر العالم خالل القرن العشرين بتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وتقدم علمي 
  

  وثورة تكنولوجية في جميع جوانب الحياة مما ينعكس على جميع مستويات التربية ومنها 
  لمعاقين بصفة خاصة وذلك على المستوى المحلي عملية إعداد المعلم بصفة عامة ومعلم ا

  
  والعالمي كعملية تشكل شخصياتهم وأنماط سلوكهم وتعتمد البرامج الدراسية لعملية اإلعداد 

  
  : المهني للمعلم على 

  



  . األسس النظرية الالزمة للممارسة الناجحة -1   
  

  . المعارف التخصصية والمهارات الفنية التي تخص المهنة -2   
  

  . التربية العامة خارج نطاق المهنة -3   
  

   استمرارية اإلعداد سواء المهني أو العام لالحتفاظ بالنشاط الممارس والمعلومات -4   
  

  .العامة بعد االنتهاء من الدراسة بالكلية 
  

  ويهدف اإلعداد المهني إلى اكتساب الطالب المعلم األصول و األسس التربوية والمهارات 
  

  مية الالزمة للمعلم في المواقف التعليمية التي تواجهه فيعرف كيف يقوم بالتدريس التعلي
  

  وكيف يطوع المواد الدراسية لخدمة حاجات التالميذ ومواجهة ميولهم واستعداداتهم 
  

   104وخاصة أنه سيتعامل مع أطفال غير عاديين لهم صفات وخصائص تختلف عن األسوياء
  
  : ب توفرها في معلم الفئات الخاصة الخصائص العلمية الواج. 4-4
  

  لكي يكون برنامج اإلعداد األكاديمي لمعلم الفئات الخاصة ذا فعالية يجب توافر   
  

  : صفات علمية محددة في مجال التربية الخاصة وهي 
  
  : القدرة على التفسير . 1- 4-4
  

  مع الذي ينتمي ال بد أن يكون المعلم مفسرا لخبرات األطفال واإلضافة إلى تفسير المجت
  

   التي يبذلها المواطنون لتحقيق هإليه ماضيه وحاضره على حد سواء ، أهدافه ومجهودا ت
  

  هذه األهداف بما يحتويه من أعمال فنية وثقافية ، الفرص التي يتيحها و اإلمكانيات 
  

  علم والخدمات التي ينظمها ألفراده لذلك فإن التفسير وظيفة عامة لكل المعلين بما فيهم م
  

  .الفئات الخاصة 
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  :اتساع الخبرات وتنوعها . 2- 4-4
  

  وهي صفة الزمة للمعلم حيث تلقى عليه مسؤولية مساعدة األطفال بصفة عامة والمعاقين 
  

  بصفة خاصة وتحقيق حياة أكثر خصوبة وتنوعا وال يتوافر له ذلك إذا كانت خبرته 
  

  ك بمجرد التركيز في الكتب و تتصف بالضيق و الرتابة فهو ال يستطيع أن يفرض ذل
  

  .المواد المكتوبة فقط حيث أنها ال تتناول كل مشكالت األطفال المعاقين 
  
  :القدرة على تعليم اآلخرين . 3- 4-4
  

  يجب أن يكون اإلنسان خبيرا في الوسائل التي يستغل بها الخبرات اإلنسانية في حياة 
  

  على تنمية هذه القدرة ثم استخدامها في اآلخرين ولهذا يجب أن يتمرس في أثناء تدريبه 
  

  .مواقف تعليمية داخل المدرسة وخارجها 
  
  : القدرة على التفكير العلمي . 4- 4-4
  

  فالتفكير العلمي صفة أساسية للمواطنة السليمة وبه يستطيع المواطن أن يفكر بنفسه وأن 
  

  تيار وأن يشعر يواجه مشكالت الحياة في جرأة وإيجابية وأن يحسن التصرف و االخ
  

  باألمن والطمأنينة في تصرفاته و اختياره ، لذلك يجب أن يتصف بذكاء وظيفي يظهر في 
  

   . 105حل مشكالت الحياة واستخدام مهارته في استنباط أفضل الوسائل لحل هذه المشكالت
  
  
  
  :طرق التدريس الموجهة للمعوقين . 4-5

    
  ن ، وكل طريقة من هذه الطرق لها هناك بعض الطرق التدريسية الحديثة للمعوقي  
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  : بحثها الذي انبثقت منه ومن هذه الطرق 
  
  :  طريقة تحليل السلوك -أ
  

  تم استخدام هذه الطريقة بنجاح بهدف تحسين السلوك الظاهر للمتعلم وأدائه األكاديمي 
  

  . الخطأ توتعتمد على قياس السلوك بشكل مباشر ومتكرر بهدف تعديل السلوكيا
  
  ) :الموجه ( تعليم المباشر  ال-ب
  

  : وترتكز هذه الطريقة على 
  

  .قياس المهارات األساسية    * 
  

  .عملية التدريس    * 
  
  : إستراتيجية التعلم المعرفي -ج
  

  وترى تلك الطريقة " تعديل السلوك المعرفي " وقد تسمى هذه اإلستراتجية أيضا بـ 
  

   للمهم وسلوكهم إذ غالبا ما يفشضرورة جعل الطالب مستقلين ومسؤولين عن تع
  

  .المعوقون في اتخاذ األدوار االيجابية في تعلمهم 
  
  ) :الحقيقي (  التعليم الفعلي -د
  

   داخل هيهدف هذا األسلوب إلى مساعدة المعوقين وذلك من خالل تعميم ما يتعلمون
  

  م لحلها أو المدرسة وتطبيقه لذا قد يحتاج المعلم لعرض مشكالت حياتهم أمامهم ودفعه
  

   داخل المدرسة بالحياة الواقعية خارجها ، ومن ذلك مساعدة المعوقين هربط ما يتعلمون
  

  . 106على اختيار مهاراتهم األساسية بطرق متعددة مستمدة من الحياة الواقعية 
  :الرعاية التربوية والنفسية للمعوقين حركيا . 4-6
  

  ني تحتمه الشرائع السماوية إن االهتمام بالمعوقين حركيا واجب وطني ودي  
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  ومنظمات حقوق اإلنسان ، ولذلك ال بد من إعداد برامج تربوية مناسبة حسب نوعية 

  
  اإلعاقة الحركية ودرجتها ومن أجل ذلك ال بد من إعداد برامج تأهيل المعوقين حركيا 

  
  و في سواء في مراكز التربية الخاصة ، وفي األقسام الخاصة ، أو في المستشفيات ، أ

   من إمكانيات جسمية وعقلية ممراكز التدريب وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية ما لديه
  

  عددا من برامج التأهيل " فاروق الروسان " ونفسية ومهنية إلى أقصى حد ممكن ، ويذكر 
  

  : للمعوقين حركيا منها 
  

  سمية من خالل  أي تأهيل المعوق حركيا من الناحية الج: برامج التأهيل الطبي -1   
  

  التدليك ، العالج  ( تزويده باألطراف الصناعية المناسبة أو استخدام العالج الطبيعي 
  

  ) .بالماء 
  

   ويقصد بذلك تأهيل المعوق حركيا مهنيا من خالل تدريبه على : التأهيل المهني -2   
  

  .مهنة تناسبه و السعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة له 
  

  وتعني مساعدة المعوق حركيا على التوافق  : ل النفسي و االجتماعي التأهي-3   
  

  النفسي و االجتماعي مع اآلخرين ومساعدته على تقبل إعاقته وجعله أكثر اندماجا في 
  

  .107الحياة االجتماعية 
  
  
  
  
  
  :  رائد الترويـــح -5
  

  حاضر السيما لقد خلقت حاجة الترويح إلى الرواد بسبب تعقيد الحياة في المجتمع ال  
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  في الدول المتقدمة ، فيتصف رائد الترويح بعدد من الكفايات الشخصية والمهنية التي تأهله 

  
  : ألن يقوم بواجباته على خير وجه وتتمثل تلك الصفات والخصائص في 

  
  . التفهم لالعتبارات االجتماعية والثقافية كالعقائد الدينية والعادات والتقاليد -
  
  .زنة جذابة لها القدرة على االتصال وتتمتع بمهارات التواصل  شخصية متوا-
  
  . لياقة بدنية مناسبة ونمط جسمي متوازن ومهارة حركية جيدة -
  
  . معرفة واسعة بألوان الرياضة والترويح أنشطة وقت الفراغ -
  
  108. المعرفة بمصادر ومواقع الترويح -
  
   : الصفات الشخصية لرائد الترويح. 5-1
  

  المؤلفون والمفكرون في ترتيب الصفات الشخصية لرائد الترويح وذلك حسب اختلف 
  

  : أهميتها وفي ما يلي أهم هذه الصفات 
  
  : التحمس . 1- 5-1
  

  إن الحماس والمشاركة الوجدانية لفكرة ما تمثل القوة الدافعة لتحقيق هذه الفكرة أو اعتناق 
  

  تحقيق األهداف الممكن الوصول إليها مبدأ ، والتحمس يتطلب معلومات حول القدرة على 
  

  .وينبع التحمس من الراحة والسعادة الداخلية التي يتمتع بها الرائد 
  
  : الصحة الجسمية . 2- 5-1
  

  يجب أن يتمتع الرائد بصحة الجسم وأن يكون ممتلئا نشاطا وحيوية مقبول الشكل ، 
  

  ثابرة والشجاعة وتحمل وتعكس هذه الصفات على صاحبها صفات الدقة في العمل و الم
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  .المسؤولية 
  
  : األخالق . 3- 5-1
  

  تعتبر األخالق من المسائل ذات األهمية الخاصة في قيادة الترويح بسبب العالقة الوثيقة 
  

  التي تقوم بين الرائد و الجماعة ، فمن المهم أن تكون أخالق وسلوك الرائد مما يستحق 
  

  افق وتنظيم االتجاهات و العادات والميول بالنسبة التقليد والمحاكاة ويقصد باألخالق تو
  

  .للقيم المعنوية 
  
  : الصبر . 4- 5-1
  

  من الصفات المهمة والضرورية للرائد أن يتحلى بالصبر فذلك يساعده على تعديل سلوك 
  

  .األعضاء السيما وأن تعديل السلوك أصعب بكثير من تكوين سلوك جديد 
  
  :القدرة على التعبير . 5- 5-1
  

  إن القدرة على التعبير تمكن الرائد من إنجاز األمور بسهولة والتعبير من يحتاج إلى 
  

  مهارة ومجهود ، فالصوت الحسي و اإليماءات المؤثرة وتعابير الوجه والقدرة الطبيعية 
  

  109.على التصرف مع الجماعات و األفراد من األمور الهامة 
  
  : ترويح األهداف التربوية للرائد في مجال ال. 5-2
  

  يتحتم على الفرد أن يلم بظروف مجتمعه الذي يعيش فيه إلماما كافيا وكبيرا يمكنه   
  

  من اإلسهام فيه بقدر مناسب ليكونا ذا أثر بناء في مجال تطوره وتقدمه ، ومن األهداف 
  

  : التربوية للترويح ما يلي 
  

  .االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية * 
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  .تنمية الشخصية * 
  

  .التعبير عن الذات * 
  

  .التعاون * 
  

  .اكتساب العادات السليمة * 
  

  110.اإلحساس بعظمة الخالق * 
  
  : متطلبات إعداد رائد الترويح . 5-3
  

  يعتقد خبراء اإلعداد المهني في مجال الترويح وأوقات الفراغ أن رائد الترويح   
  

  : ي في حدها األدنى كالتالي يجب أن يعد من خالل خطة أو برنامج له متطلبات معينة وه
  
  : متطلبات تربوية ومهنية عامة . 1- 5-3
  
  . تاريخ النشاط الترويحي والتجارب المقارنة لألمم و المجتمعات -
  
  . كيفية بناء وحدات الترويح ومتطلبات هذا البناء وفنياته -
  
  . الطرق المختلفة لتنظيم وحدة الترويح وبرامج الترويح النوعية -
  
  .بادئ العامة للتدريب الرياضي و اللياقة البدنية  الم-
  
   .ا أسس ومبادئ فلسفة التربية الترويحية ومفاهيمه-
  
  . المبادئ التربوية للتعامل مع األعمار والمراحل السنية المختلفة -
  
   مسؤولية الرائد الترويحي تجاه العمل في هذا القطاع وعالقته بالفكر وتنظيم المجتمع -
  

  .وسياسته
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  : متطلبات مهنية متخصصة . 2- 5-3
  
  االتجاهات التفصيلية لنوعية األنشطة المختلفة التي يمكن أن يهتم بها األشخاص في -
  

  .أوقات فراغهم 
  
  ) تصنيف األنشطة البدنية والتنظيم الرياضي (  النشاط البدني -
  
  ).إلخ ...تصنيف األنشطة الثقافية ، المكتبات ( النشاط الثقافي -
  
  ) مفهوم الخدمة االجتماعية وتصنيفاته الرئيسية ( النشاط االجتماعي  -
  
  111).إلخ ... تصنيف األنشطة الفنية ، الهوايات (  النشاط الفني -
  
  : رائد الترويح لفئة المعوقين . 5-4
  

  وهو من األخصائيين الذين يستخدمون أوقات الفراغ لسد حاجات واهتمامات   
  

  هذه الفئة من خالل األنشطة الترويحية التي يمكن استخدامها في المعاقين وتقييم وتعليم 
  

  أوقات محددة ويعمل هؤالء خصوصا مع األشخاص المعاقين بشدة وذلك من أجل رفع 
  

  112.الروح المعنوية للمعاقين
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  : خالصــة 
  

  تي مثلما رأينا في الفصل السابق والذي تناولنا فيه مختلف المشاكل النفسية ال  
  

  يتعرض لها المعوق ، حاولنا إيجاد حل ولو نصفي لهذه المشاكل فوجدنا أن للمربي 
  

  .التربوي دورا ولو معتبر لحل هذه المشاكل النفسية 
  

  وما يمكن استخالصه من هذا الفصل أن للمربي التربوي قيمة خاصة لدى األطفال   
  

  صيتهم ومحاولة العمل على خاصة المعوقين منهم فهو يساهم وبشكل فعال في تنمية شخ
  

  .نسيان إعاقتهم 
  

  فنستطيع القول أن للمربي  التربوي دور عالجي في تخطي هؤالء المعاقين لجميع   
  

  .المشاكل النفسية التي يتعرضون لها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :تمهيد

وفقا لطبيعة موضوعنا ومشكلة البحث الذي نحن بصدد دراسته، ومن خالل مالحظتنا     

الميدانية حصلنا عليها من خالل زيارتنا للمركز التربوي للمعاقين حركيا إرتأينا دراسة 

واقع، النشاط الرياضي الترويحي داخل المركز، والدور الفعال والكبير الذي يلعبه من خالل 

مساعدته لفئة المعوقين حركيا في مواجهة المشاكل النفسية التي تصادفهم، مما يسمح لهم 

ر النفسي والتخلص من عقدة الشعور بالنقص وزيادة الثقة في أنفسهم، كذلك باإلستقرا

  .التخلص من مشكلة القلق

وانطالقا من إيماننا القوي بنتائج الدراسات التي تؤكد بأن النشاط الرياضي بصفة عامة،     

والنشاط الترويحي بصفة خاصة يعتبر وسيلة هامة في التقليل من مشاكل النفسية التي 

رض لها المعوق حركيا، حيث بفضله يستطيع المعاق حركيا اجتياز والتخلص من مختلف يتع

  .المشاكل النفسية

وحتى نتأكد من صحة هذا الغرض بدا لنا من الضروري إخضاع هذا المشكل إلى   

دراسة تحليلية، وذلك قصد الحصول على نتائج ومعلومات تثبت أهمية ممارسة النشاط 

  .ذه الفئة من المعاقينالرياضي الترويحي له

  

  

  

  



  

  

  : منهج البحث-1

نظرا لطبيعة موضوع بحثنا ومشكلته المتعلقة بأهمية ممارسة النشاط الرياضي     

الترويحي، إعتمد الباحث على المنهج الوصفي، الذي يقوم على دراسة تحليل وتفسير 

الوصول إلى الظاهرة من خالل تحديد خصائصها وأبعادها، ووصف العالقات بينها بهدف 

  .113وصف علمي متكامل

والمنهج الوصفي يقوم بجمع البيانات وتصنيفها، ومحاولة تفسيرها وتحليلها من أجل     

قياس ومعرفة أثر وتأثير العوامل على هذه الظاهرة محل الدراسة بهدف استخالص النتائج 

  .114ومعرفة كيفية الضبط، والتحكم في هذه العوامل

 :إستمارة االستبيان. 1 -1

موجهة للمربين الذين يزاولون عملهم بالمركز التربوي فقد قمنا بتوزيع استمارات     

االستبيان على المربين لمعرفة ارائهم خاصة حول النشاط الرياضي الترويحي الموجه لفئة 

المعوقين حركيا ومعرفة اقتراحاتهم حول اهمية هذا النشاط من الناحية النفسية خاصة كذلك 

 المربي في التقليل من المشاكل النفسية التي تصادف هذه الفئة ولهذا الغرض الدورالذي يلعبه

  : مربيا والتي كانت تتركز على مايلي20قمنا بتوزيع االستمارات على 

 .األنشطة الترويحية التي يفضل ممارستها 
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 .الجانب النفسي 

 .الجانب الذي يخص المربي 

  :الدراسة االستطال عية. 2

ت االستطالعية يعد أمرا ضروريا في كثير من البحوث، ألنها إن إجراء الدراسا    

األساس في العمل وتكمن كذلك في معرفة الصعوبات سواء في تحديد المشكالت الهامة ذات 

القيمة العلمية إو في التعرف على ظواهر الجديرة بالدراسة وبالظروف المحيطة بها، اضافة 

وات المستخدمة والعينة المختارة ومجاالت إلى الصعوبات المتعلقة بمنهج البحث واألد

  .الدراسة وطرق جمع المعلومات ومعالجتها

  :عينة البحث. 3

  :كيفية اختيارها. 3-1

 بعد زيارتنا الميدانية للمركز التربوي للمعاقين حركيا بوالية أم البواقي ومالحظتنا     

حي وجعله من أهم أولوياتهم، ثم الميدانية لإلهتمام الكبير الذي يولونه للنشاط الرياضي التروي

اختار عينة البحث من المعاقين المتمدرسين داخل جهذا المركز، حيث بلغ عدد المعاقين 

 منهم وهم معوقون حركيا إعاقة 40 معاق، تم اختيار 120: حركيا في هذا المركز بـ

كز يمارسون ، وقد وقع اختيارنا على هذا المركز ألن المعاقين في هذا المر"مبتورر الساق"

  . ساعة يوميا1النشاط الرياضي الترويحي يوميا بمعدل 

  :ضبط متغيرات العينة. 1 -1 - 3



 40 لكي تكون نتائجها مستقلة، أخذنا بعين االعتبار ضبط متغيرات العينة، حيث إخترنا 

  ".مبتورو الساق"معاق لهم نفس اإلعاقة أي 

  

  :ضبط متغيرات البحث. 2 -3

  .البحث تبين لنا أن هناك متغيرين اثنين أحدهما مستقل واآلخر تابع استنادا إلى فرضيات 

  :تعريف المتغير المستقل وتحديده. 1 -2 -3

 هو األداة التي يؤدي التغيير في قيمتها إلى إحداث التغيير في قيم متغيرات أخرى ذات صلة 

  .115به والتأثير عليها

  ."النشاط الرياضي الترويحي: "تحديد المتغير المستقل

  : النشاط الترويحي-

 هو الحالة التي تاحب االنسان عند ممارسته لنشاط يستمتع به، وقد يكون هذا النشاط جسميا، 

  .أو عقليا ، أو وجدانيا، فهو حالة نفسية يهيئها أنواع النشاط المختلفة

  :تعريف المتغير التابع وتحديده. 2 -2 -3

تغيرات أخرى، حيث أنه كلما أحدثت  وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثير قيم م

  .تعديالت على المتغير المستقل ستظهر حتما نتائجها على قيم المتغير التابع

المشاكل النفسية التي تعترض المعوقين حركيا، وكمثال عن هذه : تحديد المتغير التابع

  .المشاكل النفسية حددنا، القلق والثقة بالنفس
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 الخوف الغامض الشديد الذي يمتلكه الفرد ويسبب له إنه حلة من": فرويد"حسب : القلق 

 116.كثيرا من الضيق واأللم

 هي التوقع بالنجاح واألكثر أهمية االعتقاد في إمكانية التحسن، فالثقة :الثقة بالنفس 

بالنفس ال تتطلب بالضرورة تحقيق المكاسب، فبالرغم من عدم تحقيق المكسب، فإنه يمكن 

 117.توقع تحسن األداءاالحتفاظ بالثقة بالنفس و

  :حدود البحث. 4

نظرا لكون أفراد العينة هم متمدرسون بالمركز التربوي، فقد تم : المجال المكاني. 1 -4

القيام بالدراسة الميدانية بهذا المركز التربوي المتواجد بوالية أم البواقي، والذي افتتح أبوابه 

ة لأللعاب المدرسية لرياضة ، أثبت جدارته في عدة مشاركات جهوية ووطني1991سنة 

  .المعوقين حركيا، حيث تحصلوا على نتائج جيدة

 مربي تتواجد به قاعة للرياضة 20 طفل معوق حركيا، يؤطرهم 120يضم هذا المركز 

وملعب، باإلضافة لممارستهم للنشاط الرياضي فهم يمارسون األنشطة الترويحية األخرى 

نا بتوزيع المقاييس بمساعدة المربيية الذين قدموا لنا ، وقد قم...كالمسرح، الموسيقى، الشعر

المساعدة، باإلضافة إلى توزيع االستبيان على المربين وقد تمت العملية بنجاح وفي وقت 

  .وجيز

 كان االنطالق في العمل بالجانب النظري، ثم تلى ذلك الجانب :المجال الزماني. 2 -4

  .التطبيقي الذي لم يستغرق وقتا طويال
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  .2005نت بداية الجانب النظري بداية من سبتمبر فكا

  .2006أما الجانب التطبيقي فكان بداية من شهر جانفي 

  : تصميم الدراسة. 5

من أجل القيام بهذه الدراسة قمنا باستعمال مقياسي القلق والثقة بالنفس موجه للمعاقين، 

لبا ما يتم جمعها من خالل وكذلك استمارة استبيان موجه للمربين، ألن الدراسات الوصفية غا

  .االستبيانات والمقايس وأساليب المشاهدة

  :مقياس القلق.1 -5

، 1970سنة " Spelbergerسبيلبرجر "  مقياس القلق المستعمل في هذه الدراسة صممه 

، وهذا االختبار يصلح للكشف عن ظاهرة القلق كحالة "محمد حسن عالوي"وقام بتعريبه 

 عبارة وصفية حيث 20احل السنية ويتكون اختبار القلق من وكسمة ويصلح لجميع المر

  .يطلب من المختبر وصف شعوره في لحظة معينة، بصورة فردية أو جماعية

  : تسجيل درجات االختبار.1 -1 -5

 درجة كحد أقصى، ويجيب 80 درجة كحد أدنى و 20يتراوح تملة لمقياس القلق ما بين  

 .ما يليالمختبر على كل عبارة من المقياس ك

  .بدرجة كبيرة" 4"بدرجة متوسطة "3"بدرجة قليلة ، "2"أبدا ، " 1"

 عبارات سلبية، 10 عبارات إيجابية و10عن حالة القلق في " سبيلبرجر " وقد عبر 

، أما العبارات 4 إلى 1فالعبارات اإليجابية تشير إلى قلق عال وتنال درجة تتراوح ما بين 



 1 إلى 4خفض فتنعكس أوزانها وتنال درجة تتراوح ما بين السلبية والتي تشير إلى قلق من

  .درجة

 .20 -19 -16 -15 -11 -10 -8 -5  -2 -1: العبارات اإليجابية 

 .18 -17 -14 -13 - 12 -9 -7 -6 - 4 -3: العبارات السلبية 

  :مقياس الثقة بالنفس. 2 -5

، وقام 1990سنة " S.shrauger  سيدني شروجر " أعد هذا المقياس في األصل     

، واستخدم هذا المقياس لقياس ثقة الفرد بنفسه وتقيمه لها ويتألف "عادل عبداهللا محمد" بتعريبه

  : عبارة، يوجد أمام كل منهما خمسة اختيارات هي20المقياس من 

 ال -  ال تنطبق كثيرا، - تنطبق إلى حد ما، -  تنطبق بدرجة كبيرة، -  تنطبق تماما، -

  .تنطبق إطالقا

ى نصف العبارات إيجابية والنصف اآلخر سلبي، تحصل العبارات االيجابية منها تحتوي عل

  .، أما العبارات السلبية فتتبع عكس هذا التدريج"0 -1 -2 -3 -4"على الدرجات 

  :  أبعاد5يحتوي هذا المقياس على 

  .20، 12، 5، 3: التحدث مع اآلخرين .1

 .13، 10، 4، 2: المظهر الجسمي .2

 .19، 7، 14، 1: االيجابية والتفاؤل .3

 .18، 9، 16، 15: األداء األكاديمي .4

 .17، 11، 8، 6: التفاعل االجتماعي .5



 قام الباحث بإجراء االختبار القبلي لمقياسي القلق والثقة بالنفس :االختبار القبلي. 3 -5

 معاقا، بعد رجوعهم مباشرة من 40لدى المعاقين حركيا، والذين كما ذكرنا كان عددهم 

  .2006 جانفي 03وية، أي قبل ممارستهم ألي نشاط ترويحي رياضي أي في العطلة الشت

 يوما 15تم إجراء اإلختبار البعدي على أفراد نفس العينة، بعد : االختبار البعدي.4 -5

 يوما من إجراء االختبار 15من ممارستهم لمختلف األنشطة الرياضية الترويحية، أي بعد 

  .القبلي

  : دوات البحثصالحية ومصداقية أ. 5 -5

 يعد اإلختبار صادقا إذا كان يقيس فعال ما أعد لقياسه، أما إذا :إختبار الصدق. 1 -5 -5

أعد لقياس سلوك وقياس غيره ال تنطبق عليه صفة الصدق، وللصدق أنواع عديدة منها، 

  118.الصدق الغرضي وصدق المحتوى والصدق الذاتي

رق اإلحصائية المستعملة في هذا البحث  تمثلت الط:الطرق اإلحصائية المستعملة. 6 -5

  :فيما يلي

ت " معامل الثبات، المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، إختبارات " R"معامل اإلرتباط 

  :، النسبة المئوية، والتي نحصل عليها مما يلي"T.test" "ستيودنت

  

   مج ص x مج س -]صxس[                               ن مج 
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 ]2 مج ص-2ن مج ص] [ 2 مج س – 2ن مج س [                           

  

  .عدد أفراد العينة= ن: حيث

  .مجموع القيم للمتغير س: مج س

  .للمتغير صمجموع القيم : مج ص

  . مجموع مربعات قيم المتغير س: 2مج س

  .مجموع مربعات قيم المتغير ص: 2مج ص

  .ضرب حاصل الدرجات المتقابلة في االختبارات:  ص×مج س 

  :المتوسط الحسابي .2

  ن/ مج س = م 

  : ستيودنتTإختبار  .3

   2م  – 1                           م 

T                                                               =120  

  [    +   ]2x]2 ع2xن [- 2]1 ع1xن             [ 

  2-]2ن+  1ن                    [

  :  االنحراف المعياري .4

  

  = ع 
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  درجة= س : حيث

  المتوسط الحسابي : َس

  عدد أفراد العينة: ن

  :معامل الثبات.5

  

 T=   

  

  .100×العدد الكلي /عدد اإلجابات  = :النسبة المئوية. 6

  

  
  

  :تمهيد

إن النتائج الخام المتوصل إليها من استعمال أي وسيلة لجمع المعلومات ليس له أي   

مدلول مالم تعرض وتحلل هذه النتائج تحليال دقيقا يسمح من استنباط الحقائق وعليه سنتطرق 

ذا الفصل إلى تحليل كل النتائج المتحصل عليها من االختبارين المطبقين حركيا في ه

  .ومقارنتها بالفرضيات

  



  

  

  

  

  

  

  

  :تحليل ومناقشة مقياس الثقة بالنفس .1

 :بعد التحدث مع اآلخرين .1-1

  يبين داللة الفروق االحصائية لبعد التحدث مع اآلخرين  : 01الجدول رقم 

اإلختبار 

  القبلي

   البعدياإلختبار

 النتائج

  2ع  2م  1ع  1م  الثقة بالنفس

  

T 

 مستوى الدالة

0.05  

التحدث مع 

  اآلخرين

  دال 7.17 1.08 6.75 1.3 5.1

  :تحليل ومناقشة النتائج

تشير نتائج الجدول الخاص بمستوى داللة الفروق اإلحصائية بين اإلختبارين، بالنسبة   

  .جود فروق دالة إحصائيالبعد التحدث مع اآلخرين إلى و



حيث أسفرت النتائج المتعلقة بالتحدث مع اآلخرين على الدور الذي يلعبه النشاط   

الرياضي الترويحي في إعطاء المعوق حرية التحدث مع اآلخرين دون عقدة الشعور 

عند مستوى " 1.68"المجدولة "ت "أي أكبر من " 7.17:"المحسوبة" ت "بالنقص، فبلغت قيمة 

  .%95أي بمقدار " 0.05"لة الدال

 بعد التفاعل اإلجتماعي .1-2

  

  

  يبين داللة الفروق االحصائية لبعد التفاعل االجتماعي   : 02الجدول رقم 

  اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي

 النتائج

 الثقة بالنفس

  2ع  2م  1ع  1م 

  

T 

 مستوى الدالة

0.05  

التفاعل 

  جتماعياإل

  دال 10 1.32 5.87 1.56 4.87

  : تحليل ومناقشة النتائج

بينت نتائج الجدول الخاص بمستوى داللة الفروق االحصائية بين االختبارين بالنسبة   

  .لبعد التفاعل اإلجتماعي إلى وجود فروق دالة إحصائيا



حيث أسفرت النتائج المتعلقة ببعد التفاعل اإلجتماعي على تفوق كبير وواضح لإلختبار   

 وهي أكبر بكثير من القيمة المجدولة عند 10المحسوبة " ت "لغت قيمة البعدي، حيث ب

  .%95 أي بمقدار 0.05مستوى الداللة 

وهذا ما يدل على التأثير اإليجابي لممارسة النشاط الرياضي الترويحي في التفاعل   

  .اإلجتماعي للمعوق

  

  

  

  

  

  

 :بعدالمظهر الجسمي .1-3

  صائية لبعد المظهر الجسمي يبين داللة الفروق االح: 03الجدول رقم 

        اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

  النتائج

 الثقة بالنفس

  2ع  2م  1ع  1م 

  

T 

 مستوى الدالة

0.05  

المظهر 

  الجسمي

  دال 12.25 1.57 8.02 1.30 4.1



  : تحليل ومناقشة النتائج

ختبارين بالنسبة بينت نتائج الجدول الخاص بمستوى داللة الفروق االحصائية بين اال  

حيث أسفرت النتائج المتعلقة ببعد .لبعد المظهر الجسمي إلى وجود فروق دالة إحصائيا

المظهر الجسمي، على الدور الذي يلعبه النشاط الرياضي الترويحي في تغلب المعوق على 

  .إعاقته ونسيانها، أي أنه ال يعطي أهمية إلعاقته

المجدولة عند مستوى " ت " قيمة أكبر من وهي "12.25"المحسوبة "ت"فبلغت قيمة   

  ".0.05"الداللة 

  

  

  

  

  

  

 :بعد اإليجابية والتفاؤل .1-4

  يبين داللة الفروق االحصائية لبعد االيجابية و التفاؤل  : 04الجدول رقم 

  اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي

 النتائج

 الثقة بالنفس

  2ع  2م  1ع  1م 

  

T 

 مستوى الدالة

0.05  



اإليجابية 

  والتفاؤل

  دال 13.5 1.41 8.17 1.02 5.20

  : تحليل ومناقشة النتائج

بينت نتائج الجدول الخاص بمستوى داللة الفروق االحصائية بين االختبارين بالنسبة   

  .لبعد اإليجابية والتفاؤل إلى وجود فروق دالة إحصائيا

ى الدور الذي يلعبه النشاط حيث أسفرت النتائج المتعلقة ببعد اإليجابية والتفاؤل إل  

الرياضي الترويحي في زيادة اإليجابية نحو تحقيق شيء أفضل، وكذا التفاؤل بمستبل أفضل 

  .عند المعوق حركيا

وهي قيمة كبيرة تدل التفوق الواضح للنشاط الرياضي "13.5"المحسوبة "ت "فبلغت قيمة   

  "0.05"ى الداللة الترويحي، وهي قيمة أكبر من القيمة المجدولة عند مستو

  

  

  

  

  

 :األداء األكاديمي .1-5

  يبين داللة الفروق االحصائية لبعد األداء االكاديمي : 05الجدول رقم 

 مستوى الدالة   اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي 



 النتائج

 الثقة بالنفس

  T 0.05  2ع  2م  1ع  1م 

األداء 

  األكاديمي

  دال 6.4 1.32 8.32 1.41 6.4

  : ومناقشة النتائجتحليل 

بينت نتائج الجدول الخاص بمستوى داللة الفروق االحصائية بين االختبارين بالنسبة   

  .لبعد األداء األكاديمي إلى وجود فروق دالة إحصائيا

حيث أسفرت النتائج المتعلقة ببعد األداء األكاديمي إلى الدور الذي يلعبه النشاط   

  .كية فعالة في تحسين المستوى الدراسي للطفل المعوقالرياضي الترويحي في خلق دينامي

المجدولة عند مستوى " ت "، وهي قيمة أكبر من " 6.4"المحسوبة "ت "فبلغت قيمة   

  ".0.05"الداللة 

  

  

  

  

  

  

 :تحليل ومناقشة نتائج مقياس القلق .2



  يبين داللة الفروق االحصائية لمقياس القلق  : 06الجدول رقم 

         اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي

  النتائج

 الثقة بالنفس

  2ع  2م  1ع  1م 

  

T 

 مستوى الدالة

0.05  

  دال 24.1 8.45 62.27 2.45 28.77  القلق

  : تحليل ومناقشة النتائج

بينت نتائج الجدول الخاص بمستوى داللة الفروق االحصائية بين االختبارين بالنسبة   

  .صائياإلختبار القلق إلى وجود فروق دالة إح

حيث أسفرت النتائج المتعلقة باختبار القلق إلى أهمية ممارسة النشاط الرياضي   

  .الترويحي الذي يساهم بدور كبير في خفض درجة القلق عند المعاق حركيا

وهي قيمة أكبر من القيمة المجدولة عند مستوى "24.1"المحسوبة "ت "فبلغت قيمة   

  .لكبير في ممارسة النشاط الترويحي من عدمه، وهنا يظهر الفرق ا"0.05"الداللة 

  

  

  

  

  

  



  

  :خالصة

يعتبرالنشاط الرياضي الترويحي من األنشطة التي تحتل مكانة تربوية مهمة وذلك بعد   

أن اتضح دورها التطبيقي للمعوقين حركيا داخل المركز التربوي، خاصة في التقليل من 

  .مختلف المشاكل النفسية التي تصادف هذه الفئة

وألن فئة المعاقين عامة، والمعاقين حركيا خاصة، وفي هذه المرحلة العمرية بالذات   

تحتاج إلى دوافع، تجعلهم يتخلصون من كل العوائق ومن مختلف المشاكل النفسية فكان 

  .النشاط الترويحي أحسن دافع لهم

رسة النشاط ومن النتائج التي توصلنا إليها بعد تطبيق مقياس الثقة بالنفس لمعرفة مما

التحدث مع اآلخرين، بعد التفاعل اإلجتماعي، بعد : الترويحي على أبعاد الثقة بالنفس التالية

المظهر الجسمي، بعد اإليجابية والتفاؤل، بعد األداء األكاديمي، وبعد تطبيق هذا المقياس قبل 

ة إحصائية وبعد ممارسة النشاط الرياضي الترويحي، توصلنا إلى أنه توجد فروق ذات دالل

  .لصالح اإلختبار البعدي أي للمجموعة الممارسة

وبذلك نستنتج أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي والذي يلعب دور إيجابيا في   

  .زيادة الثقة بالنفس للمعاقين حركيا، وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى

 إلى وجود فروق ذات داللة نفس النتائج توصلنا إليها بعد تطبيق مقياس القلق، توصلنا  

  .إحصائية لصالح المجموعة الممارسة



وبالتالي نستنتج أن للنشاط الرياضي الترويحي دور كبير في خفض حدة القلق لدى   

  .المعاقين حركيا، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية

  

  

  

  تحليل و مناقشة نتائج االستبيان

  :تمهيـد

بين كانت خير وسيلة لجمع آرائهم ووجهات نظرهم حول إستمارة اإلستبيان الموجه للمر  

ما طرح عليهم من أسئلة والتي لها صلة وثيقة ببحثنا هذا، وذلك نظرا لعالقتهم المباشرة 

بالمعاقين حركيا، وإحساسهم بمدى تفاعلهم واهتمامهم بالنشاط الرياضي الترويحي، كذلك 

  .مشاكل النفسية التي يتعرض لها المعوقمعرفة الدور الذي يلعبه المربي في التقليل من ال

 مربي يزاولون نشاطهم 20 سؤال إلى 15قمنا بتقديم هذه اإلستمارة والتي تحتوي على   

بهذا المركز، وبعد توزيع اإلستمارات واإلجابة عليها من طرف المربين قمنا بجمعها 

  .وفرزها ثم تحليل ومناقشة نتائجها

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

   في ميدان رياضةالمعوقين؟هل تلقيت تكوينا خاصا .1

معرفة هل أن المربي التربوي تلقي تكوينا خاصا في ميدان رياضة :الهدف من السؤال

  المعوقين؟

  يبين تلقي المربي للتكوين الخاص بالمعوقين :07جدول رقم 

  

  ال  نعم  النتائج/اإلجابات

  00  20  المجموع

  00  100  النسبة المئوية 

  

  :خالل النتائج المتحصل عليها، يتضح لنا ما يلي من :تحليل ومناقشة النتائج



 من المربيين تلقوا تكوينا خاصا في ميدان رياضة المعوقين، وهذا ما يساعد %100أن   

المتمدرسين المعوقين يتلقون أفضل العناية، ونرى أن كل المربين تلقو تكةوينا خاصا لمدة سنة 

  .بالمعهد الوطني لرياضة المعوقين بقسنطينة

  

  

  

  

  

  

  

  

 هل اختيارك لهذه المهنة كان نتيجة؟ .2

  .معرفة راي المربي التربوي لماذا اختار هذه المهنة: الهدف من السؤال

  يبين رأي المربي حول اختياره لهذه المهنة  : 08جدول رقم 

معانات سابقة  طموح إنسانية  ميوالت شخصية النتائج/اإلجابات

  ألحد األقارب 

  أشياء أخرى

  00  00  03  17  جموعالم

  00  00  15  85 النسبة المئوية 



  

 يتضح لنا 08من خالل النائج المحصل عليها في الجدول رقم : تحليل ومناقشة النائج

  :مايلي

 . من المربين اختاروا هذه المهنة نتيجة لميوالت شخصية خاصة بهم85%

 . من المربين اختاروا هذه المهنة نتيجة لطموح إنساني% 15

النتائج أن معظم المربين اختاروا هذه المهنة نتيجة ميولهم لهذه المنهة، نالحظ من خالل هذه 

وميولهم لفئة المعوقين خاصة، وهذا ما يسمح للمعوق يتلقى أفضل الدروس والوصول إلى أعلى 

  .النتائج

  

 

  

  

  ما هو نوع التكوين الذي يتلقاه المعوق داخل المركز؟ .3

ونوع التكوين الذي يتلقاه المعوقون داخل معرفة كيفية تقديم الدروس :الهدف من السؤال

  .المركز التربوي

  يبين نوع التكوين الذي يتلقاه المعوقون: 09جدول 



  

  

  

  

  

  :مايليمن خالل النائج المتحصل عليها يتضح لنا : تحليل ومناقشة النائج

 من المربين يلقنون المعوقين تكوينا نظريا وتطبيقيا معا، وهذا ما يساعد %100أن  

األطفال المعاقين في استوعاب مختلف الدروس المقدمة، كذلك يتطلب منهم بذل جهد فكري 

  .وعقلي وبدني أيضا وذلك للتكيف مع نوع التكوين الذي يتلقاه

  

  

  

  

 

 

  

  

  لتي يتلقاها المعوقون في األسبوع؟ما هو عدد الساعات الدراسية ا .4

  .معرفة الحجم الساعي الذي يتلقاه المعوقون أسبوعيا: الهدف من السؤال

/ االجابات 

  النائج

  اإلثنين معا  تطبيقي   نظري 

  20  00  00  المجموع

  100  00  00  النسبة المئوية



  يبين عدد الساعات التي يتلقاها المعوقون أسبوعيا: 10جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

يتضح لنا 10 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :ئجتحليل ومناقشة النتا

  :مايلي

 ساعة أسبوعيا والتي تنقسم بدورها إلى ساعات 05 من المعوقين يتلقون %100أن 

للدراسة وساعات لممارسة مختلف النشطة الرياضية الترويحية والتي تمارس يوميا لمدة 

  . الرياضي الترويحيساعة، وهذا ما يبين االهتمام الكبير للنشاط

  

  

  

  

  االجابات 

  النتائج

  عدد الساعات 

   ساعة05  المجموع

  100  النسبة المئوية



  

  

  

  

  

  هل البرنامج المقدم يأتيكم من طرف الوزارة الوصية؟ .5

  .معرفة مصدر البرنامج المقدم: الهدف من السؤال

  يبين مصدر البرنامج: 11جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 يتضح لنا 11 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

  االجابات 

  النتائج

مقترح من طرف   الوزارة الوصية  

  المركز

  20  00  المجموع

  100  00  النسبة المئوية



 من المربين يقدمون برنامجا مقترحا من طرف المركز، وال عالقة للوزارة %100أن 

الوصية بتقديم البرامج، ومنه نستطيع القول أن للمربي التربوي دور كبير في تقديم وايصال 

الفئة، وأنه يبذل جهدا كبيرا الختيار احسن البرامج وأحسن األنشطة الترويحية ومساعدة هذه 

  .وإليصالها إلى هذه الفئة

  

  

  

  

   

  في رأيكم هل هذا البرنامج يراعي الخصائص التكوينية والمورفولوجية لهذه الفئة؟ .6

معرفة نوع البرنامج المقدم وهل يراعي الخصائص التكوينية : الهدف من السؤال

  .ولوجية لفئة المعوقينوالموف

  .يبين مراعاة الخصائص التكوينية والمورفولوجية لهذه الفئة: 12جدول رقم 

  

  

  

  

  

  االجابات 

  النتائج

  ال  نعم  

  00  20  المجموع

  00  100  النسبة المئوية



  

  

 يتضح لنا 12 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

 من المربين أثناء تقديمهم للبرنامج يراعون الخصائص التكوينية وخاصة %100أن 

الخصائص المورفولوجية باعتبارهم معوقون حركيا وبالتالي مراعاة نوع إعاقتهم، وإعطائهم 

  .برنامج تتماشي ونوعية إعاقتهم

  

  

  

  

  

  

  ما هي أهم األنشطة التي يميل إليها المعوقون في مركزكم؟ .7

  .معرفة أهم األنشطة الترويحية التي يميل إليها المعوقون: الهدف من السؤال

  .يبين األنشطة الترويحية التي يميل إليها المعوقون: 13جدول رقم 



  

  

  

  

  

  

  

 يتضح لنا 13النائج المتحصل عليها في الجدول رقم  من خالل :تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

 . من المعوقين بفضلون األلعاب الرياضية بدرجة كبيرة% 80

 . من المعوقين بفضلون األلعاب الفكرية ويميلون إليها20%

هذه النتائج جاءت لتؤكد أهمية النشاطات الرياضية بالنسبة للمعوقين وعليه يجب 

  .عليمهم وتنمية مختلف الجوانب الحسية والحركيةاستغالل هذا من حيث ت

  

  

  

  

  

  االجابات 

  النتائج

 أشياء أخرى  ألعاب فكرية ألعاب رياضية 

  00  04  16  المجموع

  00  20  80  النسبة المئوية



  

  ما هي أهم األلعاب الرياضية التي تراها مناسبة لفئة المعوقين؟ .8

  .معرفة أهم األلعاب الرياضية المناسبة لفئة المعوقين: الهدف من السؤال

  .يبين األلعاب الرياضية المناسبة لفئة المعوقين: 14جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 يتضح لنا 14 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

 .ة من المربين يرون أن األلعاب الرياضية الجماعية هي التي تناسب هذه الفئ85%

 من المربين يرون أن كال من األلعاب الفردية واأللعاب الجماعية تناسب % 15

 .المعوقين

  االجابات 

  النتائج

ألعاب فردية 

  وجماعية 

ألعاب فردية  جماعية ألعاب

  00  17  03  المجموع

  00  85  15  النسبة المئوية



ومنه نرى أن ميول المعوقين إلى األلعاب الجماعية يرجع إلى كونهم يرونها الحل الوحيد 

لطرح مكبوتاتهم، وكذلك تزيد في اكتسابهم لقيم جديدة مختلفة كالتخلص من القلق وزيادة الثقة 

  .فسبالن

  

  

  

  هل ممارسة األنشطة الترويحية لدى المعوقين تمارس نتيجة؟ .9

  .معرفة كيف تمارس فئة المعوقين األنشطة الترويحية : الهدف من السؤال

  .يبين كيفية ممارسة األنشطة الترويحية: 15جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 يتضح لنا 15 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

  االجابات 

  النتائج

ميوالت المعاقين 

  الذاتية 

تتدخلون في طبيعة اإلعاقة  

  تحديدها 

  15  05  00  المجموع

 % 75  25  00  النسبة المئوية



 من المربين يتدخلون في تحديد األنشطة الرياضية الترويحية التي يمارسها 75%

 .المعوقون

يحية الممارسة من طرف المعاقين  من المربي يرون أن األنشطة الترو25%

 .تمارس حسب طبيعة االعاقة

وحسب رأينا، فإن للمربي دور كبير وعمل كبير أيضا أثناء أدائه لمهامه فهو الذي يحدد أهم 

  .وأحسن األنشطة الترويحية المناسبة لفئة المعوقين حركيا

  

  

  

اكل النفسية التي في رأيكم هل ممارسة النشاط الترويحي يساعد على التقليل من المش .10

  يتعرض لها المعوق؟

معرفة آراء المربين حول أهمية النشاط الترويحي في التقليل من : الهدف من السؤال

  .المشاكل النفسية التي يتعرض لها المعوق

يوضح آراء المربين حول أهمية النشاط الترويحي في التقليل من المشاكل : 16جدول رقم 

  النفسية



  

  

  

  

  

 

 

 

 يتضح لنا 16من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم : تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

 من المربين يرون أن النشاط الرياضي الترويحي له تأثير كبير على الطفل المعوق من 100%

سية التي يتعرض لها حيث يكسبه صفات جديدة تساعده حيث التقليل من مختلف المشاكل النف

  .على اجتياز كل المشاكل النفسية التي تعترضه

  

 

في رأيكم هل لممارسة النشاط الترويحي أثر على زيادة  الثقة  في نفس المعوق  .11

  حركيا؟

معرفة آراء المربين حول تأثير النشاط الرياضي الترويحي على زيادة : الهدف من السؤال

  . في نفس المعوق حركياالثقة

  االجابات 

  النتائج

  ال   نعم 

  00  20  المجموع

  00  100  النسبة المئوية



يبين أثر  النشاط  الرياضي الترويحي على زيادة الثقة في نفس المعوق : 17جدول رقم 

  .حركيا

  

  

  

  

  

 

  

  

  :لنا مايلي يتضح 17 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

 من المربين يرون أن للنشاط الرياضي الترويحي دور في زيادة الثقة بالنفس لدى % 100

الطفل المعوق، فاألنشطة الترويحية المختلفة تساعده على التخلص من مختلف المشاكل التي 

  .تواجهه وبالتالي زيادة الثقة بنفسه

  

  

  

  االجابات 

  النتائج

  ال   نعم 

  00  20  المجموع

  00  100  النسبة المئوية



ليل من حدة القلق عند المعاق هل لممارسة النشاط الرياضي الترويحي أثر في التق .12

  حركيا؟

معرفة آراء المربين حول تأثير النشاط النشاط الرياضي الترويحي أثر : الهدف من السؤال

  .في التقليل من حدة القلق 

يبين أثر النشاط النشاط الرياضي الترويحي أثر في التقليل من حدة القلق : 18جدول رقم 

.  

  

  

  

  

  

  

  

 يتضح لنا 18 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

  من المربين يرون أن للنشاط الرياضي الترويحي دور في% 100

قاص التقليل من حدة القلق لدى المعاق، فالنشاط الرياضي الترويحي سيساعده على إن

  .حدة القلق والوصول إلى أكبر درجة من الفرح والسرور

  االجابات 

  النتائج

  ال   نعم 

  00  20  المجموع

  00  100  النسبة المئوية



  

  

 

في رأيكم هل ممارسة النشاط الترويحي يساعد على التقليل من المشاكل النفسية التي  .13

  يتعرض لها المعوق؟

معرفة آراء المربين حول أهمية النشاط الترويحي في التقليل من : الهدف من السؤال

  .ها المعوقالمشاكل النفسية التي يتعرض ل

يوضح آراء المربين حول أهمية النشاط الترويحي في التقليل من المشاكل : 19جدول رقم 

  النفسية

  

  

  

  

  

  

  

 يتضح لنا 19خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم  من :تحليل ومناقشة النتائج

  من المربين يرون أن ممارسة المعوق للنشاط الرياضي% 100:مايلي

  االجابات 

  النتائج

التعبير عن الفرح 

  والسعادة 

الترويح عن 

  النفس  

  اإلثنين معا 

  20  00  00  المجموع

 % 100  00  00  النسبة المئوية



الترويحي هو تعبير منه عن الفرح والسعادة وكذلك ترويحا عنم نفسه، فالنشاط الرياضي 

يان مختلف المشاكل الترويحي يزيده فرحا وسعادة وبفضله كذلك يمكنه الترويح عن النفس ونس

  .التي تصادفه

  

  

  

  حسب رأيكم هل لممارسة النشاط الرياضي الترويحي انعكاس على النتائج الدراسية؟ .14

النشاط " النتائج الدراسية" معرفة آراء المربين حول انعكاس على: الهدف من السؤال

  .الرياضي الترويحي على النتائج الدراسية

  .الترويحي على النتائج الدراسيةيبين انعكاس النشاط : 20جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  االجابات 

  النتائج

  ال   نعم 

  00  20  المجموع

  00  100  النسبة المئوية



 يتضح لنا 20 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

  :مايلي

ئج الدراسية،  من المربين يرون أن  للنشاط الرياضي الترويحي انعكاس على النتا% 100

فالنشاط الرياضي الترويحي دور في وصول المعوق إلى أحسن النتائج الدراسية، فضال عن 

  .التخلص من مختلف المشاكل النفسية وبالتالي الوصول إلى أحسن وأفضل النتائج في دراسته

  

  

  

  

 

 

  هل ترون ضرورة النشاطات الرياضية داخل مراكز التربية للمعاقين حركيا؟ .15

 معرفة آراء المربين حول ما إذا يجد المعوقون في ممارسة األنشطة :السؤالالهدف من 

  .الرياضية الترويحية اهمية وتأثير في القضاء على الروتين الموجود داخل المركز التربوي

  .يبين النشاط الرياضي الترويحي داخل المركز التربوي: 21جدول رقم 

  



  

  

  

  

  

 

 

 يتضح لنا 21 من خالل النائج المتحصل عليها في الجدول رقم :تحليل ومناقشة النتائج

أن جميع المؤطرين اتفقوا على إجابة واحدة وهي ضرورة ممارسة النشاطات :مايلي

افقة الجماعية الرياضية الترويحية داخل مراكز التربية للمعاقين، وفي رأينا تتجلى هذه المو

للمربين لدور النشاط الترويحي في التقليل من المشاكل النفسية أو القضاء عليها إن صح 

التعبير ، كذلك دور النشاط الرياضي الترويحي في التقليل من حدة القلق وزيادة المعوق 

 .بالثقة في نفسه

  

  

  

  

  : خالصة االستبيان 

  االجابات 

  النتائج

  ال   نعم 

  00  20  وعالمجم

  00  100  النسبة المئوية



ه على اختالف أنواعه وأشكاله يعتبر نشاطا إن ادراج النشاط الرياضي الترويحي وممارست  

جد مفيد لجميع شرائح المجتمع عامة، وللمعاقين حركيا خاصة، فهو نشاط يعني كثيرا من 

طرف القائمين والباحثين في هذا المجال، لما له من أهمية قصوى ومنفعة كبيرة للفرد المعوق 

  .خاصة

 الترويحي في التقليل من المشاكل النفسية إن إيماننا القوي بأهمية ممارسة النمشاط الرياضي

عند األطفال المعاقين حركيا، جعلنا نقوم بهذا البحث إلثبات أو نفي هذه األهمية خاصة في 

  .خفض حدة القلق، وزيادة الثقة في النفس

ولعل النتائج المحصل عليها من خالل االستبيان المقدم لمربي التربية بالمركز التربوي   

يا، أن ممارسة النشاط الرياضي الترويحي لهذه الفئة ستساعدهم على تصريف للمعاقين حرك

طاقاتهم وتوجيهها وحسن استغاللها، كما تساعده على التخلص من مختلف المشاكل النفسية 

  .كالقلق مثال وزيادة الثقة في النفس

 فهو باإلضافة إلىدور النشاط الرياضي الترويحي، نجد أن للمربي التربوي نفس الدور  

  :ومن بين أهم هذه النتائج ما يلي

كل المربيين الموجودين بالمركز تلقو تكوينا خاصا في ميدان رياضة المعاقين وهو شيء 

إضافي يساعد المعاقين، كذلك نجد أن معظم المربيين كان اختيارهم لهذه المهنة نتيجة ميولهم 

 .لمساعدة هذه الفئة ومدهم بسند إضافي

مد عليها والمقدمة في المراكزالتربوية تعتمد على النظام النظري كل التكوينات المعت 

لك التطبيقي وكالهما متكامالن وبهما يكون الطفل المعوق قد توج بدراسة تطبيقية \وك



مدعمة بالجانب النظري، باإلضافة إلى إعطاء المعوق وقت كبير لممارسة النشاط الترويحي 

 . ساعات أسبوعيا5: والمقدر بـ

مربون على أن البرنامج المقدم  لفئة المعوقين  هو برنامج ترويحي مقترح من أجمع ال 

طرف المركز، وبإجماع كل المربين، وهنا يظهر الدور الذي يلعبه المربي في اختيار أحسن 

 .البرامج التي بدورها تراعي الخصائص المورفولوجية الخاصة بهذه الفئة

لمعوقين لألنشطة التي تعتبر الوسيلة الوحيدة التي ومن جهة أخرى أجمع المربون على اختيار ا

يستطيع المعوق من خاللها التقليل من حدة القلق وزيادة الثقة بالنفس، والتغلب على مختلف 

 .المشاكل النفسية التي تصادفهم

ممارسة النشاط الترويحي يساعد المعوق حركيا على اكتساب العديد من المهارات ليس من 

 فقط، وإنما على المستوى الدراسي أيضا، فهو يساعده على التحصيل الدراسي الناحية النفسية

 .الجيد

كما أدلي المربون على ضرورة وجود النشاطات الرياضية داخل مراكز التربية للمعاقين  

 .حركيا األخرى

هذه النتائج أثبتت صحة فرضيتنا، والتي تنص على أنه للمربي التربوي دور كبير في   

 مشاكل النفسية التي يتعرض لها المعاق حركيا، إضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه التقليل من

  .النشاط الرياضي الترويحي في مساعدة المربي في التغلب على المشاكل النفسية

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  :التوصيات واإلقتراحات
 الدراسة ومن أراء المربين فيما على ضوء النتائج التي تحصلنا عليها من خالل هذه  

يتعلق بأهمية النشاط الرياضي الترويحي في التقليل من المشاكل النفسية التي تصادف 

المعاقين حركيا، ومن أجل الوصول إلى تحقيق هذه الغاية نقترح على القائمين في هذا 

  :الميدان ما يلي

  .ضرورة العمل على تصحيح وتعديل نظرة المجتمع إلى المعاق .1

اإلهتمام باألنشطة الرياضية الترويحية لما لها من أهمية على نفسية المعاق حركيا   .2

 .في التقليل من مختلف المشاكل النفسية

اإلستفادة من الخبراء واألساتذة في مجال الترويح في إعداد برامج تخصص األنشطة  .3

 .ةالترويحية قصد العناية الجيدة بفئة المعاقين خاصة من الناحية النفسي

إعطاء أهمية قصوى لألهداف المسطرة لألنشطة الرياضية الترويحية لما لها تأثير  .4

 .على زيادة الثقة في نفس المعوق، ونقص حدة القلق لديه

ال بد على المختصين في ميدان الترويح ومنهم، الرياضيين والمربين أن يكثفوا من  .5

رياضة الترويح لفئة مجهوداتهم إلقامة شبكة علمية تختص بالبحوث المختصة في 

 .المعاقين حركيا، وفتح األبواب أمام الجميع للمساهمة واإلثراء

توفير الحيز المالئم لممارسة النشاط الترويحي داخل مراكز التربية لفئة المعاقين  .6

 .حركيا، وتعميم النشاط الترويحي داخل كل المراكز التربوية لفئة المعاقين

 التربويين لما لهم من دور كبير في خلق ديناميكية إعطاء األهمية الكبيرة للمربيين .7

داخل وسط المعاقين، وذلك بمواصلت التكوين في ميدان المعاقين، وإقامة تظاهرات 

 .وندوات دورية للتعريف بالنشاط الترويحي لدى المعاقين حركيا

 يجب على المربي استخدام مختلف االختبارات النفسية لمعرفة تأثير النشاط الترويحي .8

 .على فئة المعاقين حركيا
  

  

  

  :الخاتمة



ان النشاط الرياضي الترويحي من اهم النشاطات التي اعتنى بها كثيرا من الباحثين و 

المتخصصين لما له من اهمية و منفعة كبيرة لجميع شرائح المجتمع ، اطفال ، مراهقين ، 

اج هذه الئة من ازماتهم و مسنين اضافة الى فئة المعاقين التي تتطلب منهم عناية كبيرة الخر

محاولة التغلب على مشاكلهم ، و بالطبع لن يتأتى ذلك اال بممارسة النشاط الترويحي بمختلف 

  .اشكاله 

للنشاط الرياضي الترويحي أهمية كبيرة في حياة الطفل المعاق حركيا فله أثر ايجابي   

ستويات السلوك ، و يؤدي بالطفل على الحياة االنفعالية للطفل المعوق، فهو يتغلغل الى أعماق م

المعوق إلى التخلص من مختلف العقبات التي تواجهه و أهم هذه العقبات هي مختلف المشاكل 

  .النفسية التي يتعرض لها

وما هذا البحث المتواضع إال ثمرة جهد في حقل الرعاية بالمعاقين حركيا المتواجدين   

نا من خالله إظهار أهمية ممارسة النشاط الرياضي بمراكز التربية للمعاقين حركيا، و الذي أرد

  الترويحي دور في التقليل من المشاكل النفسية التي يتعرض لها المعاقين حركيا؟

ومن أهداف البحث في كونه عبارة عن دراسة تحليلية للجانب النفسي للمعاق وبالتحديد   

لرياضي الترويحي ولألهمية التي االنفعاالت التي تحدث  للمعوق حركيا أثناء ممارسته للنشاط ا

يلعبها النشاط الرياضي الترويحي على نفسية المعوق حركيا من خالل التقليل من حاالت 

  .الشعور بالقلق و زيادة الثقة بالنفس



وقد قمنا بهذا البحث إلثبات أو نفي هذه األهمية، وذلك بوضع فرضيات كحلول مؤقتة   

و مقياس القيمة بالنفس          و استمارة االستبيان واعتمدنا في ذلك على مقياس القلق ، 

  .موجهة للمربين

  :ونتائج بحثنا هذا يمكن تلخيصها في ما يلي

 اإلجماع على أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي الذي يساعد و يساهم بدرجة كبيرة -

  :في

  . زيادة الشعور بالثقة في النفس * 

  .طفل المعوقالتقليل من حدة القلق على ال* 

و تأتى ذلك جليا من خالل تطبيق االختبارات النفسية على عينة البحث المدروسة التي اكدت لنا 

صحة فرضياتنا اال و هي ان للنشاط الرياضي الترويحي دور كبير في زيادة الثقة بالنس و 

  .التقليل من حدة القلق 

في التقليل من المشاكل النفسية التي  اإلجماع على الدور الكبير الذي يلعبه المربي التربوي -

  .يتعرض لها المعوق حركيا

و تأتى ذلك من خالل االستبيان الموزع على المربيين التربويين و الذي اثبت انا للمربي 

 .التربوي دور كبير في التقليل من المشاكل النسية التي يتعرض لها المعوق 
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  "01"ملحق رقم 

  وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة الجزائر

   التربية البدنية والرياضيةمعهد

  إستمارة استبيان 

  في إطار انجاز مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في نظرية ومنهجية 

  التربية البدنية والرياضية

  :تحت عنوان

  
  :تحية وبعد

  :أخي الكريم

من أجل المساهمة في رفع مستوى رياضة المعاقين عامة، والنشاط الرياضي الترويحي   

 تأتي هذه الدراسة لمعرفة أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي في الممارس خاصة،

  .التقليل من المشاكل النفسية التي يتعرض لها المعاق حركيا

لذلك نرجوا منكم إجابتنا على اإلستمارة الموجهة غليكم وإعطاء رأيكم بكل صراحة   

  .على اإلجابة التي ترونها مناسبة"X"وذلك بوضع عالمة 

  زيد من فعالة بحثناصدقكم ي

  وشكرا



  

 

 

 

 

  

  

  : معلومات شخصية 

  : ..............المستوى الدراسي : ............................ االسم و اللقب 

  : ..........................المهنة : ...................................الجنس 

  : ....................................الخبرة 

   هل تلقيت تكوينا خاصا في ميدان رياضة المعوقين؟ .1  

                      ال            نعم     

  :هل اختيارك لهذه المهنة كانت نتيجة .2

  ميوالت شخصية                 

  إنساني                  طموح  

  معاناة سابقة ألحد األقارب       

  ......................................................أشياءأخرى

  ماهو نوع التكوين الذي يتلقاه المعوقون داخل المركز؟ .3



                 اإلثنين معا               تطبيقي           نظري   

  ما هو عدد الساعات الدراسية التي يتلقاها المعوقون في األسبوع؟ .4

............................................................  

  :هل البرنامج المقدم .5

  يأتيكم من طرف الوزارة الوصية            

   مقترح من طرؤف المركز                    -

  في رأيكم هل البرنامج يراعي الخصائص التكوينية والمورفولوجية لهذه الفئة؟ .6

                       ال              نعم 

 ما هي أهم األنشطة الترويحية التي يميل إليها المعوقون في مركزكم؟ .7

 ألعاب رياضية     

 ألعاب فكرية       

 أشياء أخرى      

 ما هي أهم األلعاب الرياضية التي تراها مناسبة لفئة المعوقين؟ .8

 ألعاب فردية       

 ألعاب جماعية     

  



 

  :رس نتيجةهل ممارسة األنشطة الترويحية لدى المعوقين تما .9

  ميوالت المعوقين الذاتية       

  طبيعة اإلعاقة                 

  تتدخلون في تحديدها          

ل من المشاكل في رأيكم هل ممارسة النشاط الرياضي الترويحي يساعد على التقلي .10

  النفسية التي يتعرض لها المعوق؟

                     ال               نعم     

في رأيكم هل لممارسة النشاط الرياضي الترويحي أثر على زيادة الثقة في نفس المعوق  .11

  حركيا؟

                     ال                 نعم   

هل لممارسة النشاط الرياضي الترويحي اثر في التقليل من حدة القلق عند المعاق حركيا  .12

  ؟ 

                     ال            نعم      

  

  

  :في رأيكم هل ممارسة المعوق حركيا للنشاط الرياضي الترويحي تعبيرا منه على.13



   التعبير عن الفرح و السعادة  -

   الترويح عن النفس           -

       االثنين معا                -

حسبكم هل لممارسة النشاط الرياضي الترويحي انعكاس على النتائج الدراسية التي . 14

  يتحصل عليها المعوق ؟ 

                     ال            نعم      

  

ضرورة وجود النشاطات الرياضية الترويحية داخل مراكز التربية للمعاقين هل ترون .15

  حركيا ؟ 

                     ال            نعم      

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "02"ملحق رقم 

  

  العبارات

ما
ما
ق ت

طب
تن

  

ق 
طب
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لى
ق إ
طب
تن

ق  
طب
 تن
ال

ق 
طب
 تن
ال

            شعرت بالضيق من نفسي كثيرا في الفترة الماضية. 1

            أنا راض عن مظهري الجسمي ومسرور منه. 2

            أشعر بالخجل كثيرا عند التحدث أمام مجموعة من الناس. 3

            أبدوا أفضل في مظهري من أي شخص عادي. 4

            يفزعني أن أفكر في الوقوف أمام جمع من الناس وأتحدث إليهم. 5

أشعر مع مرور الوقت أنني لست في كفاءة ومقدرة غالبية الناس . 6

  على التعامل مع الغير

          



            تزداد ثقتي في نفسي عن كثيرين أعرفهم. 7

            أشعر بالراحة والسعادة في الحفالت أو أي تجمعات اجتماعية. 8

            .يؤرقني أنني لست في نفس المستوى العقلي أوالفكري لآلخرين. 9

            يرى الكثيرون أن مظهري الجسمي غير جذاب. 10

أتجنب أحيانا القيام ببعض األشياء ألنها تتطلب تواجدي في وسط . 11

  المجموعة

          

            ال أقل عن غالبية الناس في قدرتي عن التحدث أمام مجموعة. 12

            أتمنى لو استطعت أن أغير في مظهري الجسمي. 13

            حينما تسوء األمور أكون عادة واثق من أنني سأتناولها بنجاح. 14

            أفتقر لبعض القدرات الالزمة لتحقيق النجاح والتفوق في الدراسة. 15

أعترف أنني كتلميذ لست ممتازا مثل العديد من الزمالء الذين . 16

  معهمأتنافس 

          

حينما أكون في وسط جماعة يقل شعوري بالراحة كثيرا قياسا بما . 17

  يشعر به باقي األعضاء

          

أفتقر إلى بعض القدرات الهامة الالزمة لتحقيق النجاح والتفوق . 18

  في الدراسة

          

            أشعر اآلن بأنني أكثر تفاؤال مقارنة بأي وقت آخر . 19

الي حول التحدث أمام حشد من الناس بدرجة يقل قلقي وانشغ. 20

  كبيرة وذلك قياسا بكثيرين غيري
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          أشعر بهدوء  -1

          أشعر باطمئنان  -2

          أنا متوتر   -3

          أشعر بخوف   -4



          لطبيعيةأشعر بأنني في حالتي ا  -5

          أشعر بارتباك  -6

أشعر بالضيق من احتمال سوء   -7

  حظي

        

          أشعر باستقرار  -8

          أشعر بقلق  -9

          أشعر بأنني مستريح -10

          أشعر بثقة في نفسي -11

          أشعر بأنني عصبي  -12

          أنا مضطرب  -13

          أشعر بأن أعصابي مشدودة -14

          خاءأحس باستر -15

          أحس براحة البال -16

          أنا منزعج -17

          أشعر بتوتر زائد -18

          أشعر بفرح -19

          أشعر بسرور -20

  

  

  

  

  

  

  

  04ملحق رقم 

  نتائج االختبار



  الثقة بالنفس: اإلختبار األول

  

  اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي   البعد/اإلختبار 

  270  104  التحدث مع اآلخرين

  355  175  التفاعل االجتماعي

  321  164  المظهر الجسمي

  327  208  اإليجابية والتفاعل

  338  258  األداء األكاديمي

  

  القلق: اإلختبار الثاني

  اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي   القلق/اإلختبار 

  2556  1151  القلق

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  ثقة بالنفسال: اإلختبار األول

  

  اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي   البعد/االختبار 

  270  104  التحدث مع اآلخرين

  355  175  التفاعل االجتماعي

  321  164  المظهر الجسمي

  327  208  اإليجابية والتفاعل

  338  258  األداء األكاديمي

  

  القلق: اإلختبار الثاني

  ار البعدياإلختب  اإلختبار القبلي   القلق/اإلختبار 

  2556  1151  القلق

  

  
  
  
  
 
  
  
  



 
 
 

 


