
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية  

اعالي و البحث العلمي    وزارة التعليم  

  -مستغانم–جامعة عبدحميد بن باديس  

 معهد التربية البدنية و الرياضة  

 قسم النشاط الحركي المكيف

مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في النشاط الحركي المكيف:    

 الموضوع

 

أصحاب األمراض المزمنة نحو ممارسة  التالميذ  اتجاهات  
 ة  التربية البدنية و الرياض

 بحث مسحي أجري على التالميذ المصابين بأالمراض المزمنة في المتوسطات والية مستغانم ووالية معسكر  

: 
 إعداد الطالب :

  * موري عفيف                                           
 *راوية محمد                                                                                         تحت إشراف األستاذ

 * وليد خالد  

  2015-2014السنة الجامعية : 

 



 
 

 
 
 

 االهداء

اهدي ثمرة جهدي الى اغلى ما املك فً الوجود وكانت القلب الواسع والصدر الحنون ومن 

 ,سهرت اللٌالً لرعاٌتً امً الغالٌة.

الى كل من انار لً الطرٌق ابً الكرٌم رحمه هللا-  

الى كل من سهر على اعدادي وتعلٌمً-  

ً.الى كل افراد عائلتً واصدقائ-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الشكر والتقدير
 اشكر اهلل سبحانو وتعاذل واضبده ضبدا مبارؾ الذي دبشيئتو اسبمت ىذا العمل ادلتواضع

اتقدـ بالشكر اجلزيل اذل الكل من ساعدين يف اسباـ واصلاز ىذا العمل والشكر ادلوصوؿ خاصة اذل استاذنا ادلؤطر 
 وليد خالد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

هرسالف  

 الشكر

 االىداء

 قائمة الجداول و االشكال

 قائمة الجداول.................................................................

 قائمة االشكال.................................................................

 التعريف بالبحث

 01...................................مقدمة البحث..............................

 03.....:المشكلة ...............................................................

 04......:االىداف ..............................................................

 04... .....,,,,,,,,,,الفرضيات .................................................

 05.......::اىمية البحث ........................................................

 05مصطلحاتالبحث............................................................

       06الدراساتالمشابهة............................................................

 الباب االول: الدراسات النضرية

 الفصل االول : التربية البدنية والرياضية

 21مقدمة.........................................................................

 21التربٌة العامة واهدافها.......................................................

 24لرٌاضٌة...................................................التربٌة البدنٌة وا

 25اهمٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة............................................



 
 

 27االسس العلمٌة لتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة...................................

 28................................التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً الجزائر.....

 11درس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة............................................

 12..................اهداف الدرس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة................

 13....الخالصة................................................................

:الفصل الثاني  

 ا

15مقدمة.......................................................................  

 15...االمراض المزمنة.......................................................

 15......خصائص االمراض المزمنة.........................................

 16......بو..........................................................مرض الر

23مرض القلب................................................................  

22........مرض ضعط الدم.................................................,,  

25...................................مرض السكري...........................  

28...........الخالصة..........................................................  

 البابالثاني:الدراسة التطبيقية

 الفصل االول:منهجية البحث واالجراءات الميدنية

 31...................................تمهٌد......................................

 

 31....................................منهج البحث..............................

 32...............ادوات البحث.......................................,,,........

 31...............التجربة االستطالعٌة.................................,,,......



 
 

 32..............ٌنة البحث................................................,,,...ع

 32...........مجالت البحث..........................................,,,.........

 32.........متغٌرات البحث......................................................

 36...........................................................الدراسة االحصائٌة.

 36.......صعوبات البحث........................................................

 الفصل الثاني:عرض النتائج ومناقشتها

 51........عرض النتائج.........................................................

 51......ستنتاجات ............................................................اال

 52...,,مناقشة الفرضٌات........................................................

 54اقترحاتاوفرضٌات المستقبلٌة.................................................

 54....,.....................................................الخالصة.............

 56.........,المصادر والمراجع..................................................

 58.....,المالحق..................................................................

 68........,::: ............................مالخص البحث.......................

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الجداول:

 العنوان :

: يوضح اجابات األساتذة على اقباؿ التالميذ ادلصابُت باألمراض ادلزمنة على حصة الًتبية البدنية 01اجلدوؿ رقم 
 ..50................................و الرياضية ....................................................

: يوضح اجابات األساتذة عن شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة على حصة الًتبية البدنية و 02اجلدوؿ رقم 
 51...الرياضية .....................................................................................

الًتحيب شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة على حصة الًتبية  : يوضح اجابات األساتذة عن فكرة03اجلدوؿ رقم 
 53.....................البدنية و الرياضية ..........................................................

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ دعوة أصحاب األمراض ادلزمنة دلشاركة زمالئهم 04اجلدوؿ رقم 
 54..............................ة الًتبية البدنية و الرياضية .....................................حص

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ استعداد للتعامل مع األمراض ادلزمنة 05اجلدوؿ رقم 
...............................................................................................55 

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ تأييد ادماج أصحاب االمراض ادلزمنة يف حصة 06اجلدوؿ رقم  
 56الًتبية البدنية و الرياضية مع أقراهنم ................................................................

لنسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ االستعداد ألخذ دوارات تكوينية لتعامل مع : يوضح ا07اجلدوؿ رقم 
 57................أصحاب األمراض ادلزمنة..........................................................

لمية حوؿ رياضة : يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ الرغبة يف اجراء الًتبصات ع 08اجلدوؿ رقم 
 58....................أصحاب األمراض ادلزمنة .....................................................

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية حق مهضـو 09اجلدوؿ رقم 
 60...................................................ألصحاب األمراض ادلزمنة .....................

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ دعوة اجلهات ادلعنية اذل منح أصحاب األمراض 10اجلدوؿ رقم 
 61.......................ادلزمنة حق ادلمارسة الًتبية البدنية والرياضية...................................

 62.........:يوضح ارباىات التالميذ ضلو شلارسة الًتبية البدنية والرياضية...................11اجلدوؿ رقم 



 
 

 األشكال البيانية:

 العنوان :

:يوضح اجابات األساتذة على اقباؿ التالميذ ادلصابُت باألمراض ادلزمنة على حصة الًتبية  01الشكل البياين رقم 
 51...............................................................................البدنية و الرياضية.

: يوضح اجابات األساتذة عن شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة على حصة الًتبية البدنية و 02الشكل البياين رقم 
 52,,,,,,,.................................,.....الرياضية ..........................................

: يوضح اجابات األساتذة عن فكرة الًتحيب شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة على حصة 03الشكل البياين رقم 
 54الًتبية البدنية و الرياضية ..........................................................................

نسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ دعوة أصحاب األمراض ادلزمنة دلشاركة : يوضح ال04الشكل البياين رقم 
 55...............زمالئهم حصة الًتبية البدنية و الرياضية .............................................

مراض ادلزمنة : يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ استعداد للتعامل مع األ05الشكل البياين رقم 
................................................................................................56 

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ تأييد ادماج أصحاب االمراض ادلزمنة يف 06الشكل البياين رقم  
 57.........................................................حصة الًتبية البدنية و الرياضية مع أقراهنم .

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ االستعداد ألخذ دوارات تكوينية لتعامل 07الشكل البياين رقم 
 58.............مع أصحاب األمراض ادلزمنة .........................................................

:  يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ الرغبة يف اجراء الًتبصات علمية حوؿ 08الشكل البياين رقم 
 59...................رياضة أصحاب األمراض ادلزمنة.................................................

ة حوؿ شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية حق : يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذ09الشكل البياين رقم 
 60....................مهضـو ألصحاب األمراض ادلزمنة .............................................

: يوضح النسبة ادلئوية الجابات األساتذة حوؿ دعوة اجلهات ادلعنية اذل منح أصحاب 10الشكل البياين رقم 
ادلمارسة الًتبية البدنية والرياضية األمراض ادلزمنة حق 

................................................61 



 
 

 االولالفصل                 التعريف بالبحث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة: -1  

خدمايت متكامل و مادة تعليمة فعالة يف تكوين الفرد و بناء شخصيتو إذا أهنا تعترب الًتبية البدنية و الرياضة نظاـ 
أحدا أبرز ادليادين يف رلاؿ الًتبية , فمن خالذلا ؽلكن االرتقاء بالتلميذ بدنيا و نفسيا و عقليا و اجتماعيا لينتج 

نفسي و اجتماعي يؤىلو  بذلك فرد يف اجملتمع سليم العقل صحيح البدف متزف الشخصية ذو صحة جيدة و توافق
 ألداء دوره يف احلياة و ادلساعلة يف االرتقاء بنفسو و رلتمعو .

وألف الًتبية البدنية و الرياضة ربظى هبذه األعلية البالغة فإهنا أصبحت مادة إجبارية يف ادلنهاج التعليمي و أخذ هبا 
جعلت من الًتبية البدنية و الرياضة مادة إجبارية  معظم دوؿ العادل وىو األمر ذاتو الذي تبنتو دولتنا اجلزائر اليت

على مستوى الطور ادلتوسط و الثانوي و فتحت ادلعاىد و اجلامعات لتكوين أساتذة الًتبية البدنية و الرياضة و 
فتحت رلاؿ البحث يف ىذا التخصص . غَتاف األمر ادلؤسف أننا صلد على ارض الواقع شرػلة من التالميذ ال 

ًتبية البدنية و الرياضة بنص القانوف من أصاب األمراض ادلزمنة الذين ليس ذلم احلق يف ادلمارسة الرياضة ؽلارسوف ال
سواء منعوا من األستاذ الذي ؽلنعو القانوف أو التالميذ ادلرضى الذين ؼلافوف من مضاعفات ادلرض حيث يعتقدوف 

بيا على صحة التلميذ ادلريض حبيث أكدت الدارسات ىم و أوليائهم أف ادلمارسة الرياضة يف كل األحواؿ تؤثر سل
و البحوث يف رلاؿ الطب و الًتبية البدنية أف النشاط البدين قادر على أف يلعب دور عالجي يف زبفيف آالـ 

 (1999 خورل أسفل الظهر و ضمور العضالت و تصلب ادلفاصل )أمُت

الزائد و وربافظ على الوزف و تنشط الدورة الدموية  كما أف الًتبية البدنية بإمكاهنا أف تساعد على حرؽ السكر
( وبتارل ؽلكن للًتبية البدنية و الرياضة أف تفيد التالميذ أصحاب األمراض ادلزمنة من مرضى 1995-)عادؿ 

السكري و القلب و الربو و الضغط الدموي وىو ما جعلنا نسلط الضوء على أصحاب األمراض ادلزمنة و 
 ة الًتبية البدنية و الرياضة من خالؿ ادلوضوع ادلوسـو بالعنواف التارل :اذباىاهتم ضلو شلارس

 اتجاىات أصحاب األمراض المزمنة نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية

 وىو ادلوضوع الذي تناولناه على النحو التارل : 
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 الباب األوؿ : اجلانب النظري و الذي مشل :

 الفصل األوؿ :  الًتبية البدنية و الرياضية

 الفصل الثاين : األمراض ادلزمنة

 الباب الثاين : اجلانب التطبيقي و الذي مشل :

 الفصل األوؿ :  منهجية البحث و إجراءاتو ادليدانية

 الفصل الثاين :  عرض و مناقشة النتائج
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 المشكلة :-2

م ليتميزوا عن غَتىم إف أصحاب األمراض ادلزمنة أفراد شاءت القدرة االذليو أف يالزمهم ادلرض طواؿ حياهت
ا و اجتماعيا دبرضهم و يصَتوا بذلك فئة خاصة يف اجملتمع غَت ادلرض الشيء الكثَت يف حياهتم بدنيا و نفسي

ي فاف البشر عموما و ادلسلمُت خصوصا يقبلونو و يسلموف بو, غَت أف الذي ال يقبل ىو ,والف ادلرض قدر اذل
ا ذباه ىذه الفئة يف رلاالت كثَتة, إذا قصَت الدولة يف أداء دورىا لفئة و تإغفاؿ اجملتمع عن أداء دوره اذباه ىذه ا

أننا صلد التالميذ ادلصابُت بأمراض مزمنة على مستوى الطور ادلتوسط و الثانوي ؽلنعوف من شلارسة الًتبية البدنية و 
ف شلارسة الًتبية البدنية حفاظا على صحة التلميذ ادلريض وخوفا من مضاعفات ادلرض, يف حُت أذلك الرياضة و 

و الرياضية  بطريقة مدروسة تعود بالفائدة على أصحاب األمراض ادلزمنة وال تضرىم حيث يقوؿ فريز رئيس قسم 
التهاب ادلفاصل يف كلية الطب جبامعة ستا نفورد بينو أف أجهزة اجلسم ادلختلفة دبا فيها ادلفاصل يتحسن أداؤىا 

( كما أف معظم الدارسات تؤكد أف اجملهود الرياضي بالنسبة دلرض 1999فضل باحلركة و ليس بعدمها ) عائد 
الصرع يقلل من النوبات و يعمل على إخفاء النشاط الكهربائي أثناء اجملهود البدين و كل ىذا يؤدي إذل ربسُت 

نسولُت ( إضافة إذل أف ادلمارسة الرياضية ادلدروسة تلعب دور األ2013حالة مرض الصرع )بوجلطية منور 
بالنسبة دلرض السكر حبيث تساعده على حرؽ السكر وعليو ؽلكن القوؿ أف ادلرض قد مت دراستو وبعمق من 

سة  الًتبية البدنية و مار دلقًتحة لكل مرض و تكوف كمرشد دلطرؼ أىل االختصاص و ؽلكن أف ربدد األنشطة ا
( ما غلعل شلارسة الًتبية البدنية و الرياضة 1998الرياضية بعد موافقة الطبيب عليها )حلمي إبراىيم ليلى فرحات 

 إغلابية بالنسبة للتالميذ أصحاب األمراض ادلزمنة من الناحية الصحية .

وىو األمر الذي غلعلهم يشاركوف زمالئهم األصحاء حصة الًتبية البدنية و الرياضة دوف خوؼ ألهنا سوؼ تكوف 
 و أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية. ربت إشراؼ سلتص بالنشاط الرياضي عارؼ بادلرض ى
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الذي  لبدنية و الرياضية بعدو عليو ليس منطقيا وال وجيها أف ػلـر أصحاب األمراض ادلزمنة من شلارسة الًتبية ا
, بل علينا أف نبحث يف إمكانية إعطائهم حقهم يف شلارسة الًتبية البدنية و الرياضة من خالؿ اآلخذ اهقدمن

 برأيهم أوال و هتيئة الظروؼ ادلناسبة ثانيا ما غلعلنا نطرح التساؤؿ التارل : 

؟اجابية ىل ؽلكن اعتبار فكرة شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضة -  

 التساؤالت الثانوية :

كيف ىي اذباىات أصحاب األمراض ادلزمنة ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية ؟   -1     

منة للًتبية البدنية و الرياضيةكيف ينظر أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية إذل شلارسة أصحاب األمراض ادلز   -2     

 أىداف البحث:

بية البدنية والرياضيةعلى االمراض ادلزمنة.   معرفة تائثَت الًت  -    

الوقوؼ علي اذباىات أصحاب األمراض ادلزمنة ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية. -  

معرفة نظرة أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية ألصحاب األمراض ادلزمنة. -  

الفرضيات: -3  

 الفرضية الرئيسية :

ابية.اجزمنة للًتبية البدنية و الرياضيةشلارسة أصحاب األمراض ادل -  

. 
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 الفرضيات الثانوية :

نة للًتبية البدنية و الرياضية .أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يرحبوف بفكرة شلارسة أصحاب األمراض ادلزم-1  

ألصحاب األمراض ادلزمنة اذباىات إغلابية ضلو شلارسة  الًتبية البدنية و الرياضية . -2  

 أىمية البحث: -4

 الجانب العلمي: -1

فتح رلاؿ للبحث ىو من األعلية دبا كاف إذ انو يشمل شرػلة من اجملتمع واسعة و ذات أعلية متمثلة يف التالميذ 
ب األمراض ادلزمنة الذين ؽلثلوف شباب األمة يف القريب العاجل, إضافة إذل إثراء ادلكتبة ببحث علمي يف أصحا

 رلاؿ األنشطة البدنية ادلكيفة لدى عينة ذات ظرؼ خاص.

 الجانب العملي: -2

راض ادلزمنة التأكيد علي إمكانية التجسيد العملي للفكرة ادلقدمة من خالؿ إعطاء الفرصة للتالميذ أصحاب األم
 للممارسة الرياضية. 

 مصطلحات البحث: -5

يطلق على ادلرض كلمة ادلزمن مىت كاف العالج ادلناسب ال يودي اذل الشفاء االمراض المزمنة:  -
(2004شاوس زلمد )العاجل  

 االتجاه:

ىو حالة عقلية أو ىو هتيؤ ادلتعلم الدائم للسلوؾ بطريقة ثابتة ضلو رلموعة من األشياء و  تعريف االصطالحي: -
 عصبية ثابتة توضح استجابة ضلو شيء معُت.
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 ىو ادليل والدافع ضلو شلارسة االنشطة الرياضية تعريف االجرائي: -

 رياضية:  التربية البدنية وال -

فيعرفها شارماف على أهنا ذلك اجلزء من الًتبية و الذي يتم عن طريق النشاط الذي يستخدـ اجلهاز احلركي جلسم 
) أضبد عباس صاحل السامرئي, أضبد اإلنساف و الذي ينتج عنو أف يكتسب الفرد بعض االذباىات و السلوكيات. 

 (.69ص  ,1984بسيوين: 

 الدراسات المتشابهة :-

 راسة االولىالد

 2005 -2004:التاريخ-

 شاوش زلمداسم وللقب الباحث:

 واقع شلارسة النشاط الرياضي الصفي لدى ادلعاقُت اصحاب االمراض ادلرمنةلعنوان البحث:ا

 ما السبب الذي يعيق اصحاب االمراض ادلزمنةعلى عدـ شلارسة النشاط الرياضي الصفيمشكلة البحث:

 اضية الغَت ادلكيفة تشكل خطر على اصحاب االمراض ادلزمنةشلارسة الري-فراضيات البحث: 

 عدـ وجود اساتذة سلتصُت يف رلاؿ الًتبية البدنية ادلكيفة يشكل خطر على التالمي ادلصابُت باالمراض ادلزمنة-

 ادلسحيمنهج البحث:

 الية مستغازل و معسكرلو  استاذ الًتبية البدنية والرياضية 53تالميذ مصاب باالمراض ادلزمنة  29 عينة البحث:

 االستبياف اداة البحث:

 :مت اختيارىا عشوائياعينة البحث وكيفية اختيارىا
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زمنة للنشاط الرياضي الصفي يكاد اف يكوف شبو منعدـ ,وىذا اف شلاسة التالميذ ادلصابُت باالمراض ادلاىم نتيجة:
 يعٍت اف ليس ىناؾ اي اىتماـ هبذه الفئة 

ضرورة التكفل بفئة ادلصابُت باالمراض ادلزمنة وتعديل برنامج خاص هبم ودعوهتا اذل شلارسو الًتبية اىم توصية: 
 البدنية والرياضية

 الدراسة الثانية

 2013-2012:تايخ

 بوجلطية منصورب الباحث:السم ولقا

 قابيلية ادماج التالميذ ادلصابُت باالمراض ادلزمنة مع اقراهنم يف حصة الًتبية البدنية والرياضيةعنوان البحث:

اذل اي مدى ؽلكن اف تكوف العوامل الًتبوية الطبية مساعدة يف اشراؾ التالميذ ادلصابُت مشكلة البحث:
 نية والرياضيةباالمراضادلزمنةيف حصة الًتبية البد

هار ومعرفة العقبات اليت تقف عائقا بُت مصايب االمراض ادلزمنة والنشاط الرياضي ومعرفة اعلية ظاىدف البحث:
 النشاط الرياضي الصفي بالنسبة دلصايب االمراض ادلزمنة 

اضية ومدى اعلية والري امكانية اشراؾ التالميذ ادلصابُت باالمراض ادلزمنة يف حصة الًتبية البدنية فرض البحث:
 النشاط الرياضي الصفي 

 ادلسحي: منهج البحث:
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 الية مستغازل ووالية معسكرلو  ادلزمنة واساتذة الًتبية البدنية والرياضية باألمراضتالميذ ادلصابُت  عينة البحث:

 .االستبيافالبحث اداة 

 :مت اختيار عينة البحث عشوائياعينة البحث وكيفية اختيارىا

ىناكقابيلية االشراؾ التالميذ ادلصابُت باالمراض ادلزمنة على حصة الًتبية البدنية اىم نتيجة متوصل اليها:
 والرياضية

شلارسة النشاط الرياضي و اليت تساعد على بناء خطة حبثية و على  تشجيع فئة االمراض ادلزمنة علىاىم التوصية:
 ضوء ماصبعو من معلومات و معارؼ إمانية منو بتسلسل احلركة و العلمية .

 التعليق على الدراسات : 1-2
 من حيث المنهج : 2-1

 إتفقت معظم الدراسات على إستخداـ منهج الوصفي بطريقة ادلسحية
 من حيث العينة : 2-2

 د مث إختيار العينة لتلك الدراسات عشوائية .لق

 من اإلداة 2-2-3

 مت يف صبيع الدراسات إستخداـ مقياس كتبتوف أو اإلسياف .

 من حيث النتائج . 2-2-4

اتفقت معظم نتائج الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة احلالية من حيث إذباىاإلجايب ضلو شلارسة النشاط 
 .الرياضي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 خالصة:

وارسة الًتبية البدنية و الرياضة تناوؿ الباحث احلارل إذباىات أصحاب االمراض ادلزمنة ضلو شل -  

اخل اجملتمع .الًتكيز على أصحاب االمراض ادلزمنة الهنم فتو خاصة د   
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 تمهيد: 
يفهم بعض األفراد الًتبية البدنية و الرياضية على اهنا تربية لألجساـ, وقد يعتربىا البعض اآلخر رلرد سبرينات  قد 

 بدنية و آخروف يروف أهنا تعٍت عضالت قوية.... وقد تعددت التعاريف اخلاصة هبا و ذلذا ارتأينا أف نقدـ ما 

 ياضية ثانيا و مدا العالقة ادلوجودة.ادلقصود بلفظ الًتبية أوال مث ادلقصود بالًتبية الر 

 التربية العامة و أىدافها:  -1

 مفهوم التربية العامة: -1-1

أوجد العلماء عدة تعريفات للًتبية كل حسب زبصصو فتعريف علماء النفس اختلف عن تعريف علماء االجتماع 
 و ىكذا, و قد عرّفها بعضهم على أهنا: 

صبيل صليبو  -).الوظائف النفسية بالتمرين حىت تبلغ كماذلا شيئا فشيئاتبليغ الشئ إذل كمالو, أو ىي تنمية  -
 (.266ص  ,1971

و الًتبية حسب )دوركامي( ىي عملية التنشئة االجتماعية لألجياؿ الصاعدة أما )ماهنُت( فَتى أهنا إحدى  -
 وسائل تشكيل السلوؾ اإلنساين كي يتالءـ مع األظلاط السائدة للتنظيم االجتماعي.

و يرى آخروف أهنا تتضمن عملية غرس للمعلومات و ادلهارات ادلعروفة من خالؿ مؤسسات معينة أنشئت ذلذا  -
 .(17ص  , 1994, )زلمد منَت موسى.الغرض مثل ادلدارس

وىي عملية نقل اخلربات ادلفيدة سواء كانت أفكار أـ حركات و تدعيمها للرقي بالفرد إذل السمو  -
 :BOUCHENAFA (Z)  )ار اجملتمع و األمة و األسس اليت بنيت عليها. و النجاح و لضماف استمر 

influence du vécu sportif sur la  pédagogie de l’enseignement eps- Magister, Alger p 18). 
 
 

12 



 
 

 االولالفصل                    التربية البدنية والرياضية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و ذلك من أجل تنمية الشخصية  -النسنة اإلنساف(–و قد عرّفها الدكتور )عبد ادلعز أرسالف( أهنا ضرورية 
اإلنسانية ذات ادلقومات الروحية و العقلية و العملية اإلصبالية و االجتماعية و السياسية و ادلهنية و البيئية و 

)د: سليمة أي )لتحويل الكائن البشري من كائن بيولوجي واىن إذل كائن إنساين حقيقي(. اجلسمية الصحية ال
 (31ص  , 1997,(:  هباء الدين )ا.س

أما الدكتور إبراىيم سالمة فَتى أف الًتبية ىي عملية ظلو و تطور و تشكيل حياة الفرد يف رلتمع معُت ىذا من  -
االذباىات و أظلاط السلوؾ اليت تساعده على التعامل مع البيئة أجل اكتساب ادلهارات ادلختلفة و القيم و 

االجتماعية اليت نشأ فيها. و يرى أف الًتبية تتم من خالؿ لقائمُت عليها اتباعا للعديد من من الوسائل الًتبوية 
إبراىيم ).اليت تكوف الفرد تكوينا صاحلا من النواحي اخللقية و البدنية و العقلية و النفسية و االجتماعية

 ػ(. 31ص  ,1997سالمة

 تقّسم الًتبية العامة من حيث أىدافها إذل: أىداف التربية العامة:  -1-2
 األىداف المباشرة: من أىمها:  -1-2-1

 تكوين الفرد السليم وىو ما ؽلثل يف صحة الفرد و نظافتو و سالمتو و أمنو. -

 يستطيع فهم واقعو و يشغل مهنتو يف حياتو. تكوين الفرد معرفيا حىت تكوف لو رلموعة من ادلعارؼ -

تكوين الفرد ادلتناسق مع رلتمعو بعاداتو و طرؽ تصرفو و ىو ما يتمثل يف الًتبية اخللقية أو ما يعرؼ عند علماء  -
 االجتماع بالتنشئة االجتماعية.

دمي ادلعلومات قد تكوين فكري منطقي و مبدع ؽلكن إكسابو من خالؿ طريقة تقدمي ادلعلومات فمنهجية تق -
زبدـ التشجيع على التلقُت و الفهم و احلفظ كما أهنا قد تنمي الرغبة يف الفهم, التحليل و التعليل, و بالتارل 

 تكوين فكر منضم باحث و مبدع.
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 األىداف الغير المباشرة:  -1-2-2

تكوين الفرد ادلستقل الذي يتمتع بروح ادلبادرة و الثقة بالنفس و االعتماد عليها بالدرجة األوذل و ىو ما ؽلكن  -
يعزز استقاللية الفرد و  التوصل إليو عن طريق التعليم الذايت و التعود و التعّرؼ على ادلشاكل و إغلاد احللوؿ ذلا شلا

 تعوده على ازباذ القرارات و ربمل ادلسؤوليات.

تكوين شخصية سامية ومتناسقة و ىو ما ؽلكن للفرد التلميذ و الطالب أف يتعلمو بطريقة مباشرة عن طريق  -
مالهتم و التأثر بتصرفات ادلربيُت و سلوكياهتم داخل قاعات التدريس و خارجها شلا يؤدي إذل تقليدىم يف معا

 (.22, ص,1989  ,)بوفلجة )غ(:. طرؽ شلارستهم دلهنتهم

 أغراض التربية العامة:  -1-3

للًتية ىدؼ عاـ يرمي إذل تكوين اإلنساف الصاحل. و ىي تعمل على ربقيق ىذا اذلدؼ عن طريق ربقيق عدة 
 أغراض ؽلكن تلخيصها فيما يلي: 

 الصحة. .1
 الكتابة و مبادئ احلساب. اإلدلاـ بادلعلومات األساسية, القراءة و .2
 التأىيل للعضوية الناجحة يف األسرة. .3
 اإلعداد ادلهٍت. .4
 الًتبية ادلدنية. .5
 العناية بالوقت احلّر. .6
 (.78 ,ص  ,1996)حسن شلتوت, حسن معّوض:.تربية اخللق .7

 

 

14 



 
 

 االولالفصل                   التربية البدنية والرياضية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التربية البدنية و الرياضية:  -2
 مفاىيم و تعاريف:    -2-1

تعددت ادلفاىيم و التعاريف اخلاصة بالًتبية البدنية و الرياضية, إالّ أف جّل ىذه التعاريف اتفقت على أهنا مادة 
 عنها, و من بُت ىذه التعاريف نذكر:  دراسية كسائر ادلواد و ىي مادة أساسية ال ؽلكن االستغناء

تعريف )ويليامز( و ) براونل( و ) فيدارنَت( بأف الًتبية البدنية الرياضية عبارة عن أوجو أنشطة بدنية سلتارة  -
ة  تشارلز بيوكر:) ؤدي بغرض الفوائد اليت قد تعود على الفرد نتيجة شلارسة ىذه األوجو من النشاط.ت

 (.40 ,ص ,  1960
رماف( فيعرفها على أهنا ذلك اجلزء من الًتبية و الذي يتم عن طريق النشاط الذي يستخدـ أما )شا -

) هاز احلركي جلسم اإلنساف و الذي ينتج عنو أف يكتسب الفرد بعض االذباىات و السلوكيات. اجل
 (.69 ,ص ,  1984ي, أضبد بسيوين: أضبد عباس صاحل السامرئ

لًتبية البدنية و الرياضية تتمثل يف األنشطة احلركية و البدنية لإلنساف و أما الدكتور أمُت اخلورل فَتى أف ا -
خباصتها اإلطار و األشكاؿ االجتماعية ذلا كالرياضة و التدريب البدين و الًتويح الرياضي و 

 (.427 ص,1998. أمُت اخلورل -)د.األلعاب

ياضية تعترب أحد اجملاالت اذلامة اليت تدؿ على بينما يرى الدكتور زلمد فتحي الكردايت أف الًتبية البدنية و الر 
 (.07 ,ص ,1989 زلمد فتحي الكرداين : -) درقي تطور األمم.

َوَأِعدُّوا ۩و لقد دعا ديننا احلنيف إذل االىتماـ بالًتبية البدنية و الرياضية بأشكاذلا و ذلك يف قولو تعاذل: 
ٍة َوِمن رِّبَا ". و تنفيذا 60"األنفاؿ آية .  ۩ِط اْلَخْيِل تـُْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ اللَِّو َوَعُدوَُّكمْ َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن قـُوَّ

لقوؿ رسوؿ اهلل صّل اهلل عليو وسّلم يف احلديث الشريف : )عّلموا أوالدكم السبحة و الرماية و ركوب 
)حديث دلؤمن الضعيف(.و يف حديث آخر: )ادلؤمن القوي خَت و أحب إذل اهلل من ا ) حديث شريف(اخليل(.

 شريف(
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مانيا إذا فالًتبية الرياضية ىي ذلك اجلانب التكامل من الًتبية الذي يعمل على تنمية الفرد و تكييفو جس -
و عقليا و اجتماعيا ووجدانيا عن طريق األنشطة البدنية ادلختارة و اليت سبارس ربت إشراؼ قيادة صاحلة 

 (79ص ,1996,)حسن شلتوت, حسن معّوضلتحقيق أمسى القيم اإلنسانية.

 أغراض التربية البدنية و الرياضية:  -2 -2
 من أىم أغراض الًتبية البدنية و الرياضية: 

صحة عن طريق النمو السوي للكياف العضوي عن طريق الشفاء جلميع العاىات و النقائص اليت يبدو توفَت ال -
 هبا الكائن احلي عند والدتو و اليت يتعرض ذلا أثناء حياتو.

ربسُت األداة اليت ظلارس هبا فعالياتنا و قد بينت أحباث )كلود برنارد( و )شوفو( و )موري( دور احلركة يف  -
 ضوية.احلياة الع

اآلثار النفسية للًتبية البدنية و الرياضية ليست أقل شأنا فالتطور النفسي للطفل و ادلراىق ؼلضع لشروط النمو  -
البدين السليم وفق ذلك دلا كانت االىتمامت حسية حركية بالدرجة األوذل و دلا كاف تذوؽ احلركة و النشاط يقيم 

أف الًتبية حريصة أف يكوف مصدرىا و رائدىا التطور الطبيعي دللكات لديو يف صبيع مرربل النمو, فنتيجة ىذا كلو 
 الطفل ال بد ذلا أف تستخدـ زلبتو للحركة ىذه من اجل تسيَت تطوره النفسي و اإلسراع فيو.

و إذل اآلثار الفكرية تضاؼ اآلثار اخللقية اخلالصة فالتدريب على التعب ينمي القدرة على الصرب و سبرينات  -
و ادلهارة تنمي رابطة اجلأش و سرعة العـز و الثقة بالنفس بل ربقق دربا من الزىو ؽلكن أف يكوف عنصر قوة اجلرأة 

) الشخصية و الًتبية البدنية و الرياضية اليت تؤدى مع اجلماعة تستلـز النظاـ و التنسيق اجلماعي للحركات.  .  يف
 . (73ص , 1993 ,حلمر عبد احلق:  
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 أىمية التربية البدنية و الرياضية:  -2-3
البدنية و الرياضية دور كبَت يف عملية بناء الفرد وتطويره بدنيا عقليا نفسيا و اجتماعيا فهي تعد وسيلة  للًتبية

 ساسية لبناء و تكوين شخصية الفرد فعن  طريق الًتبية البدنية و الرياضية يتعلم الفرد و يكتسب الكثَت من أ

الصفات الًتبوية النفسية و االجتماعية مثل: الشجاعة, االعتماد على النفس, التعاوف, االلتزاـ بتطبيق القوانُت و 
 التعليمات و النظاـ و تنفيذ األوامر و اإلرشادات.

هبذه اخلصائص تصبح الًتبية البدنية و الرياضية عملية تعليمية و نشاط وهبذه اخلصائص تصبح الًتبية البدنية و  و
الرياضية عملية تعليمية و نشاط تربوي و جب االىتماـ بو و دعمو دبا ػلتاج إليو من متطلبات و إمكانيات مادية 

و  ) قاسم ادلندالويديثة أساسها العلم و التجريب. و بشرية من أجهزة و ساحات و أدوات, برامج و مناىج ح
 .(10ص , 1991آخروف: 

وقد رأى "دي كوبرتن" أف الًتبية البدنية تعد الفرد و شخصيتو دبعارؾ احلياة و ذلذا فمن الضروري إعطاء  -
 (.41ص  ,1998أمُت أنور اخلورل: -) د .ادلنافسات الرياضية و ضعا يف احلياة ادلهنية

الواضح أف شلارسة األنشطة الرياضية ال تتوقف على اجلانب البدين الصحي فحسب و إظلا تعّرؼ على فإذا من  -
اآلثار اإلغلابية النافعة ذلا كاجلوانب النفسية, االجتماعية و اجلوانب العقلية ادلعرفية, و اجلوانب احلركية و ادلهارية و 

 اجلوانب اجلمالية الفنية.

 ة البدنية و الرياضية: األسس العلمية للتربي -2-4
إف للًتبية البدنية و الرياضية أسباب غلب على الطالب الدارس للًتبية البدنية و الرياضية فهمها فهما دقيقا و 

االستناد عليها من أجل الوصوؿ إذل الفائدة ادلرجوة و األغراض ادلذكورة سابقا و ىذا الفهم غلب أف يكوف علميا 
الرياضية مبٍت على أسس دقيقة شلنهجة و منظمة تنظيما دقيقا و قد قسم العلماء ىذه  ألف علم الًتبية البدنية و

 األسس إذل: 
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 و الرياضية:األسس البيولوجية للتربية البدنية  -2-4-1

جسم اإلنساف تربيتو متكاملة و معقدة إذ ػلوي رلموعة من اخلاليا باختالؼ أنواعها و أشكاذلا و ىي تشكل 
أعضاء وظيفية منظمة تنظيما يسمح بأداء سلتلف احلركات و األعماؿ فلذا غلب على طالب الًتبية البدنية 

 طيع التعامل  مع اإلنساف  و الشخص الرياضي و ذلذا الرياضية أف يكوف مهتما جبميع اجلوانب البيولوجية ليست

صلد أف منهج الًتبية البدنية و الرياضية قد احتوى على مواد بيولوجية مهمة كعلم التشريع و علم وظائف 
 األعضاء, بيولوجيا الرياضة, علم البيوميكانيك, علم الطب الرياضي, التدليك الرياضي إصابات الرياضي.

 يكولوجية للتربية البدنية و الرياضية: األسس الس -2-4-2

معرفة األسس السيكولوجية بإمكاهنا أف تعطي ربليال ألىم النواحي للنشاط البدين و الرياضي و تسلهم كذلك يف 
 التحليل الدقيق للعمليات النفسية ادلرتبطة بالنشاط احلركي, فلذا على ادلدرب أو ادلدّرس فهم 

تضمنها مهنتو طبقا للمبادئ السيكولوجية ادلتعارؼ عليها, و عليو أف يأخذ بعُت أوجو النشاط ادلختلفة اليت  ت
 االعتبار ما يلي: 

 معرفة الطالب للهدؼ الذي يعمل من أجلو. -
 طوؿ مدة التدريب و حسن توزيعها على حصة الًتبية البدنية و الرياضية. -
 لتدرج يف العمل. اتباع منحٌت التعلم كما ينطبق على األفراد أي العمل وفق مبدأ ا -
 جسمي...(. -ينبغي أف تتناسب مادة التعليم مع مستوى نضج الطالب )عضلي -
 مراعاة الفروؽ الفردية بوضع زبطيط يعمل على حساب القدرات البشرية. -

 هتيئة اجلّو ادلالئم للعمل باستعماؿ ما يتوفر من أجهزة و وسائل إيضاح. - أ
 ليمي مصدر ارتياح للمعّلم.زيادة سرعة التعّلم إذا ما كاف ادلوقف التع -
 القضاء على األخطاء. -
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 األسس االجتماعية للتربية البدنية و الرياضية:  -2-4-3

تلعب الًتبية البدنية و الرياضية دورا كبَتا يف ربسُت حياة األفراد فتساعدىم على اإلعداد للحياة و التكيف مع 
قة, الدفاع ادلشًتؾ عن احلق اجلماعي, التآلف, اجلماعة و تنمي فيهم صفات اجتماعية حسنة كالتعاوف, الث

الصداقة ..., فما اللعب و ادلنافسات الرياضية إال أحد مظاىر التآلف االجتماعي و عن طريقة ؽلكن أف تزداد 
 األخوة و الصداقة بُت الناس إذف فالًتبية البدنية و الرياضية بتنوع نشاطاهتم تعلم العالقات اإلنسانية السليمة 

ادلبنية على اقتساـ احلب و األلفة, التعاوف, االىتماـ بأراء اآلخرين و شعور اإلنساف بالطمأنينة يف اجملتمع للذي  
 َتىا.يعيش فيو و ادلساواة و غ

 التربية البدنية و الرياضية في الجزائر:  -2-5

مّرت الًتبية البدنية والرياضية يف اجلزائر بعدة مراحل ُحـر جّل اجلزائريُت من شلارستهم يف عهد االستعمار الفرنسي, 
التعليم  و سرعاف ما عرفت شلارسة كبَتة و من صبيع أصناؼ اجملتمع بعد االستقالؿ و زاد من ذلك رلانية إجبارية

و إدراج مادة الًتبية البدنية و الرياضية يف الربنامج الرمسي و كذلك فتح اختصاصات ذلا باجلامعات و مراكز 
 تكوين خاصة.

 مهام التربية البدنية و الرياضية في الجزائر:  -2-5-1

ؿ ربكم أكرب يف البدف و تعمل الًتبية البدنية و الرياضية على ربسُت قدرات الفرد الفيزيولوجية و النفسية من خال
بسيوين و  )–كييف السلوؾ مع البيئة و ذلك بتسهيل ربويلها بواسطة تدخل ناجح و منظم تنظيما عقالنيا. ت

 (123ص, 1992, الشاطئي:  

 من الناحية العلمية و المعرفية:  -

ها من تطورات, اكتشافات و ترتبط الًتبية البدنية و الرياضية ارتباطا وثيقا بالعلم و ادلعرفة و كّل ما يواكب
 تكنولوجيا و ىذا االرتقاء باإلنساف ألعلى ادلستويات.
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 من الناحية االقتصادية:  -

هتدؼ الًتبية البدنية و الرياضية إذل ربسُت صحة الفرد و ما يكتسبو من ناحية احملرؾ النفساين أمر يزيد من قدراتو 
على مقاومة اإلجهاد, شلا يسفر على زيادة العمل و اإلنتاج و منو ادلردودية الفردية يف عادل الشغل الفكري و 

 (89,ص1992سيوين )ـ ع( الشاطئي )ؼ ي(:  ب -) داليدوي. 

 و إضافة إذل ىذا يرى " أنور اخلورّل" أف الًتبية البدنية و الرياضية تساىم يف ربقيق عدة أىداؼ منها: 

 الًتبية البدنية والرياضية تسهم يف ادلعرفة ادلتصلة بالصحة و اللياقة. -
 الًتبية البدنية والرياضية تسهم يف فهم اإلنساف. -
 ية البدنية والرياضية توجو حياة الفرد ضلو أىداؼ نافعة مقيدة.الًتب -
الًتبية البدنية والرياضية تسهم يف تأكيد الذات و تقدير النفس و االذباه اإلغلايب ضلو النشاطات البدنية بشكل  -

 عاـ.
 الًتبية البدنية والرياضية تسهم يف نشر مفاىيم اللعب الشريف  و الروح الرياضية. -
ص ,1998)اخلورل )أ(  لبدنية والرياضية تنمي ادلهارات احلركية النافعة سواء يف الرياضة أو غَتىا. الًتبية ا -

148.) 

 عالقة التربية البدنية و الرياضية بالتربية العامة: -3

ية من عملية تعد الًتبية البدنية و الرياضية جزء ال يتجزأ من الًتبية العامة فالًتبية البدنية و الرياضية جزء بالغ األعل
الًتبية فهي ليست حاشية أو زينة تضاؼ للربنامج الرياضي لكنها على العكس من ذلك فهي جزء حيوي من 

 .(11ص ,1996زلمد عوض البسيوين, -)دالًتبية. 

 من الناحية االجتماعية الثقافية و الخلقية:  -
 للًتبية البدنية و الرياضية أعلية بالغة يف ربقيق التوافق النفسي و االجتماعي حيث تعمل على تربية الصفات 
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ة عن الصفات البدنية, ادلهارية و احلركية. فالًتبية البدنية و الرياضية تؤثر اخللقية فال ؽلكن فصل الصفات اخللقي  
 على الفرد من عدة نواحي حسي, حركي, معريف, اجتماعي و عاطفي.

ويرى )ناش( أف الًتبية البدنية جزء من الًتبية العامة و ىي تسعى لتحقيق دوافع النشاط الطبيعية ادلوجودة يف   -
) أضبد عباس صاحل السامرئي, أضبد .شخص لتمنيتو من الناحية العضوية و التوافقية و العقلية و االنفعاليةّل ك

(69ص ,,1984 بسيوين  

كأداة أساسية يف التمرين َت )روش( إذل أف الًتبية البدنية عنصر من الًتبية العامة اليت تستخدـ  كما يش  - .
(.البدين RAUCH A les voies de l’autorité « 1945-1967 » revue eps, n° 148 
Paris, 1978, p 49) ملية فَتي( أف ادلقصود بالًتبية البدنية و الرياضية ىي  تلك الع أما )تشالزبيوتشر -
الًتبوية اليت تتم عند شلارسة أوجو النشاط اليت تنمي و تصوف جسم اإلنساف و تساعده على تقوية جسمو و 

يالمتو, و اف عملية الًتبية تتم يف نفس الوقت, وىذه الًتبية قد ذبعل حياة اإلنساف أكثر رغدا, أو بالعكس قد 
و تتوقف قدرة  ع اخلربة اليت تصاحب ىذه الًتبية, تكوف ىذه الًتبية من النوع اذلداـ, و يتوقف ذلك على نو 

.( 33ص ,1987, )تشارلز بيوتشر. الًتبية البدنية و الرياضية على ادلعاونة يف ربقيق األغراض الًتبوية  

و بذلك تعترب الًتبية البدنية و الرياضية من أىم اجملاالت ضمن ادلنظومة الًتبوية. اليت تعمل على تربية األجياؿ و 
سَتورة احلياة يف الطريق الصحيح, فهي اجلزء اذلاـ و احليوي من الًتبية العامة ألف النشاط البدين و  ضماف

الرياضي يف صورتو الًتبوية اجليدة و نظمو و قواعده السلمية بألوانو ادلتعددة يعد ميدانا ىاما يزود الفرد خبربات 
 (.41ص , 1993) تاقي )ؾ(, لعجاج )ب( لعصر.واسعة سبكنو من التكيف مع رلتمعو و تعينو على مسايرة ا

فمن ىذا ؽلكننا أف ندرؾ جيدا مدى العالقة بينهم آذ عرفنا الدور الذي تلعبو الًتبية الرياضية يف الًتبية العامة أو 
من  بتعبَت آخر إذ علم مقدار ما ربققو الًتبية الرياضية من األغراض اليت ترمي إليها الًتبية العامة و قبل أف ننتقل

ىذه النقطة غلب أف نبُت أف الًتبية الرياضية ما ىي إالّ سلسلة من العمليات الًتبوية, وىي بصفتها ىذه ؽلكن أف 
 تكوف تربية من النوع البناء كما ؽلكنها أف تنقلب إذل النوع اذلداـ.
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ة أو كرة السلة و غَت فحينما يلعب اإلنساف أو يسبح أو ؽلشي أو يتدرب على اجلمباز أو كرة القدـ أو ادلصارع -
ذلك من أوجو النشاط الرياضي فإنو ؽلارس خربات و ؽلر بتجارب تعمل على تربيتو أي أف عملية الًتبية تتم يف 

نفس الوقت الذي سبارس فيو ىذه األنشطة و ىذه الًتبية كما سبق و بينا قد تكوف من النوع البناء فتجعل حياة 
 نوع اذلداـىذه اإلنساف أفضل كما قد تكوف من ال

إذا أسيئ اختيار و تنفيذ برارلها, و يتوقف ذلك على نوع اخلربات اليت تصاحب ىذه ادلمارسة و ذلذا تضمن 
 (.79ص,1996 حسن شلتوت, -)أتعريف الًتبية الرياضية عبارة )عن طريق األنشطة البدنية ادلختارة(. 

 درس التربية البدنية و الرياضية: -4
 مفهوم درس التربية البدنية والرياضية: -4-1
لقد أصبح درس الًتبية البدنية والرياضية أحد ادلواد األكادؽلية, ككل العلـو األخرى, حبيث تطور و أصبح أداة  

لة لتحقق أغراض اجملتمع احلديث, واذبهت اذباىا اجتماعيا وتربويا سوؿء يف برارلها أو يف وسائلها التعليمية و فعا
اساليبهاف وذلك لتكوين التالميذ ال من الناحية اجلسمانية فحسب, بل من النواحي اإلجتماعية و اخللقية و 

يعرؼ "عباس أضبد صاحل" درس الًتبية البدنية  (152, صفحة 1965بدالفتاح لطفي, )عالصحية و العقلية أيضا
و الرياضية أنو الوحدة الصغَتة يف الربنامج الدراسي, فمادة الًتبية البدنية و الرياضية تشمل أوجو النشاط اليت 

طة, باإلضافة إذل ما يصاحب تتطلب أف ؽلارسها الطلبة, وأف يكسبوا ادلهارات احلركية اليت تتضمنها ىذه األنش
.ومن (152, صفحة 1965)عبدالفتاح لطفي, ذلك من تعليم مصاحب مباشر, وتعليم مصاحب غَت مباشر

خالؿ ىذا التعريف ؽلكن القوؿ أف درس الًتبية البدنية والرياضية ػلقق عدة أىداؼ تربوية اليت رمستها السياسة 
 يف رلاؿ النمو البدين و الصحي للتالميذ على كل ادلستويات. التعلمية

ػلتوي درس الًتبة البدنية و الرياضية على ثالث أقساـ وىي   محتوى درس التربية البدنية والرياضية: -4-2
 كالتارل:

أو ما يسمى اجلزء التحضَتي وىو الذي يتضمن بداة منظمة للدرس ػلدد صلاح القسم التمهدي: 1-2--4
رس يف مهامو, حبيث يتم فيو إعداد التلميذ نفسيا و معرفة الواجبات احلركية ادلختلفة اليت ستقاـ خالؿ الدرس, ادلد

 ومن شليزاتو: سبرينات بسيطة غَت شللة, تتناسب مع جنس وسن التالميذ.
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فيهجزءاف تعليمي و تطبيقي, فالتطبيقي ىو احلقائق و الشواىد و ادلفاىيم القسم الرئيسي:2-2--4
لالستخداـ يف الواقع العلمي, فيقـو يف الرياضة الفردية كألعاب القوى, والرياضة اجلماعية مثل: كرة السلة, و من 
أىم شليزاتو ىو بروز روح التنافس شلا يؤدي إذل صلاح احلصة التدريبية, أما التعليمية فتقدـ فيو ادلهارات و اخلربات 

 صباعية.  الوجلبتعلمهل سواء كانت يف رياضة فردية أو
اذلدؼ يف ىذه ادلرحلة ىو الرجوع إذل احلالة الطبيعية و هتدئة أعضاء اجلسم و  القسم الختامي:-4-2-3

عودتو إذل احلالة الطبيعية,و يتضمن ىذا القسم عدة سبارف لالسًتخاء كالتنفس و اإلسًتخاء و سبارين ذات طابع 
 .(96,95, صفحة 1992بسيوين,  )زلمدعوضىاد
 أىداف درس التربية البدنية و الرياضية: -4-3
ات ذلا دور فعاؿ يف بناء شخصية الفرد و تكسبو طابعا إف درس الًتبية البدنية و الرياضية يهدؼ إذل تنمية صف  

تساعد  -تساعد اإلنساف على تطوير الصفات البدنية مثل: القوة و ادلرونة و الرشاقة و السرعة. -شليزا حيث:
تعمل على -تساعد الفرد على اكتساب الصفات اخللقية والتكيف مع اجملتمع -على اكتساب ادلهارات احلركية.

حة من خالؿ شلراسة كافة الربامج و األنشطة و األلعاب الرياضية ادلختلفة لتحقيق ظلو يساعد اإلنساف الوقاية الص
على التنشئة اإلجتماعية و تزويده بكافة اخلربات الواسعة من خالؿ استغالذلا يف أوقات فراغهم و األمكنة و 

 .(96,95, صفحة 1992)زلمدعوض بسيوين, األزمنة ادلناسبة خالؿ حياهتم اليومية 
 في التربية البدنية و الرياضية:اساليب التعلم أنواع  -4-4
توجد طرؽ متعددة للتدريس يف الًتبية البدنية و الرياضية وزبتلف الطريقة ادلستخدمة بإختالؼ نوع النشاط و    

 من بُت ىذه الطرؽ:
طريقة تعلم التالميذ اخلربة الكلية ككل وكوحدة موحدة دوف تقسيمها إذل أجزاء يقصد بالالطريقة الكلية: -أ(

ووحدات, ففي درس ادلهارات احلركية بالطريقة الكلية يقـو ادلعلم أو ادلدرب بشرح ادلهارات ككل نظريا وبطريقة 
خل بإصالح األخطاء و مبسطة و أداء ظلوذج حركي متكامل للمهارات, مث يبدأبالتدريب عليها و على ادلعلم التد

 اإلرشاد أثناء شلارسات التالمذ ذلذه اخلربة و ىذه الطريقة تساعد التلميذ على فهم ادلهارة ككل و إدراؾ العالقات 
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ادلختلفة بُت أجزائها و مكوناهتا, و استخداـ ىذه الطريقة تساعد التلميذ على التذكر احلركي ألداء ادلهارة, حيث 
 كات السهلة غَت ادلركبة اليت يصعب ذبزئتها.أف استخدامها يالئم احلر 

يف ىذه الطلريقة يتم تعليم التلميذ ادلهارةبعد تقسيمها إذل أجزاء و وحدات حيث يكوف  الطريقة الجزئية: -ب(
لكل جزء ىدؼ زلدد و واضح, ويتم تعلم كل جزء وحده و بالتسلسل يف تعليم ىذه األجزاء و الربط فيما بينها 

 رة و أدائها كوحدة واحدة.يتم تعليم ادلها
ىذه الطريقة ذبمع بُت الطريقتُت السابقتُت معا, ففي ىذه الطريقة ادلعلم بتعليم  الطريقة الكلية الجزئية: -ج(

 ادلهارة احلركية ككل يف البداية و بصورة مبسطة, و بعد أداء التلميذ ذلذه ادلهارة يقـو ادلعلم باإلنتقاؿ إذل األجزاء
 
الصعبة كأجزاء منفردة مع ارتباطها بالشكل العاـ للمهارة ادلتعلمة حىت إتقاهنا مث بعد ذلك تؤدى ادلهارة احلركية   

 يتها.ككل و يتم التدريب إلتقاهنا و تثب
يف ىذه الطريقة يتعلم التلميذ جزء من ادلهارة مث جزء آخر مث ربطها معا بالتسلسل و  الطريقة المتدرجة: -د(

 .(17, صفحة 1997)أكـر زكي خطابية, ىكذا حىت يصل إذل اجلزء النهائى للمهارة احلركية
 : الخالصة

ات أعلية بالغة و ىي أف الًتبية قوة كبَتة يف ترقية الشعوب و النهوض باجملتمع إذل أف ارتأينا أف نتطرؽ إذل حقيقة ذ
ػليا حياة راقية و عيشة راضية و أف بالًتبية ربيا الشعوب من سباهتا و من بُت أجزاء ىذه الًتبية صلد الًتبية البدنية 

 كريا و بدنيا و بذلك بناء رلتمع سليم و راقي. و الرياضية و اليت ذلا دور كبَت يف إعداد أفراد أقوياء, ناضجُت ف
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 تمهيد:
األمراض غَت  أو (non-communicable diseases :باإلصلليزية) األمراض غَت السارية وتسمى أيضا 

ىي رلموعة من األمراض ال تنتقل بالعدوى من شخص  (non infectiousdiseases :باإلصلليزية) ادلعدية
أمراض  بيا. ومن اشهرىاآلخر, وتأخذ عادة إصابة الشخص هبا وتطورىا فًتة طويلة ضمن عملية بطيئة نس

, الوراثة ومن أسباب األمراض ادلزمنة البيئة احمليطة والتغذية غَت صحية و .فشل الكلى و السكري و القلب
األكالت  , وتقليلالفواكة و اخلضار ولتفادي ىذه األمراض غلب العيش يف بيئة نظيفة و التغذية الصحية مثل

 .السريعة

 :رلموعات رئيسية, وىي ٦وتشمل  األمراض المزمنة:1-

 .وارتفاع ضغط الدـ أمراض القلب واألوردة مثل السكتات القلبية والدماغية

 .السرطاف بأنواعو

 . أمراض اجلهاز التنفسي ادلزمنة, مثل األزمة واالنسداد الرئوي ادلزمن

 . أمراض الكلى

 .أمراض الكبد

 .داء السكري

واألمراض ادلزمنة ىي مشكلة عادلية, ويف العقود ادلاضية شهدت أرقامها ارتفاعا ملحوظا. أما يف البالد العربية فقد 
تغيَتات يف أظلاط السلوؾ الغذائي والنشاط اجلسمي إذل حدوث تغيَتات يف معدالهتا وارتفاعها. وتشكل أدت ال

 .األمراض ادلزمنة يف العادل العريب ربديا لصناع القرار وواضعي اإلسًتاتيجيات الصحية والطبية عربيا

 خصائص األمراض المزمنة:2-

 البكتَتيا أو الفَتوسات. اإلصابة هبا عادة تكوف صامتة, وقدال تنتقل عن طريق العدوى, فهي ليست ناصبة عن 
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ال ينتبو ادلريض ذلا إال بعد بدء حدوث ادلضاعفات مثل مرض ارتفاع ضغط الدـ. ترتبط بالسلوؾ الغذائي  
واحلركي لألفراد واجملتمعات, فمثال داء السكري يرتبط بزيادة الوزف والبدانة, وترتبط أمراض اجلهاز التنفسي 

 تدخُت. بال

غط الدـ إذل عالجها عادة ؽلتد على بقية عمر الشخص وليس لفًتة معينة, فمثال عادة ػلتاج مريض ارتفاع ض
ادلواظبة على العالج آلخر عمره, وليس لفًتة مؤقتة تنتهي بزواؿ ادلرض. عالجها عادة مكلف ويتضمن مراحل قد 

 36وتتسبب األمراض ادلزمنة سنويا بقرابة .تكوف مزعجة للمريض, مثل العالج الكيمياوي واإلشعاعي للسرطاف
ماليُت من وفيات األمراض ادلزمنة  9داف الفقَتة والنامية. و% من الوفيات يف البل80مليوف وفاة عادليا, وربدث 

% منهم يف الدوؿ الفقَتة والنامية. وتتوزع وفيات األمراض 90عاما و 60ىم أشخاص أعمارىم ربت سن الػ
 :ادلزمنة على رلموعاهتا ادلختلفة كاآليت

ماليُت.  4.2اجلهاز التنفسي ماليُت. امراض  7.6مليوف وفاة. السرطانات  17.3أمراض القلب مسؤولة عن 
 .مليوف 1.3داء السكري 

 :مرض الربو3-

إف مريض الربو من االمراض احلساسية يعترب من االضطرباتالسيكوسوماتية من أىم ادلشاكل الطفولية و شلا يزيد من 
 أعلية ادلشكل ىو انعكاساهتا على ادلستقبل للطفل و خاصة ربصيلة الدراسي .

ا الزمات حادة ذبعلو يلهث و أسباب  و أعراض عديدة منها ما عوجلت و منها ماىبقى و ادلصاب يتعرض أحيان
 مستعصيا على العالج . 

 تعريف الربو :  -1-3

الربو مرض صدري ػلدث بضيق يف التنفس يأيت على ضلو نوبات ينتج عنها تقلصات يف القصبة  اصطالحا : 
 يف التنفس مصحوب بصفَت يف الصدر و تزداد ىذه النوبة اذلوائية نتيجة التعرض لاللتهابات تؤدي اذل ضيق 
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بسبب اختناؽ و تزداد االزمة بعد التقلصات و يصبحادلريض غَت قادر على الكالـ و على أخذ كمية اذلواء 
الالزمة العطاء االكسجُت للدـ و التخلص من ثاين اكسيد الكربوف و تارل يصبح زلتاجا اذل إجراء إسعافات 

أمراض تنفسية شيوعا يبتدئ يف الصعوبة التنفس ادلصحوب يف الصدر و تقشع مواد  من لربو ىوأولية . كذلك ا
سلاطية لزجة زبرج من الرئة ادلصابة بعد سعاؿ شديد متعب و صوت صفَت يف التنفس و ذلاث ينتهي بطرد 

 االفرازات , يرتاح على إثرىا ادلريض . 

كما تعرفو بدر معتصم ميموين على انو اضطراب يف اجلهاز التنفسي يصيب العديد من االطفاؿ و الكبار , و 
صابات الرئوية حيث اف عند االطفاؿ مرتبطباحلساسية و زبتلف حدة يتمثل يف نوبة تنفسية مرتبطة بانسداد الق

. )بدرة معتصم ميموين :  ادلرض بتكرار النوبات لكن كل الباحثوف يشَتوف اذل دور االنفعاؿ يف االثارة النوبة 
 (141, ص 2005

 : منها :  االسباب المؤدية لمرض الربو 2--3

 العوامل الوراثية  -

 العوامل البيئة  -

 ربديد احملسسات اذلضمية الغذائية  -

 العوامل النفسية العصبية -

اخلاصية االساسية للربو ىي التنفس جبهد شاؽ مع حدوث صوت كالصفَت و تشكل  أعراض الربو :-3-3
 نوبات عرب التنفس و تشكي ىذه النوبة من االعراض االساسية :

 نوبة ىذه عسر التنفس   -        
 فة سعاؿ , وجود حكة حا-

 تعب عاـ-        
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 انسداد االنف -   

 العطس -        

 االـ يف الرأس -        

كذلك ربدث نوبة الربو غالبا يف ادلساء أو يف الليل و يكوف ذلك دفعة واحدة او مسبوقة ببعض العالمات أثناء 
 الساعات أو االياـ و ظليز فيها :

 

 / زكاـ .2

 / كما أف ادلرييض يكوف شاحب الوجو مزرؽ قليال . 3

 , كما  أف اعراض اخرى . / كما ترى ادلريض جالسا او واقفا متحاشيا ضلو االماـ أو متكئا على االثاث 4

 / زرقة الشفتُت و االظافر نتيجة لنقص االكسجُت 5

 / ارتفاع نبضات القلب .6

 / ارتفاع و اضطراب يف اإلقاع التنفسي .7

 / الفشل .8

 (5, ص1996قاسي و االخروف : ,  -ع-/ كثرة االستثارة ).9
  الوقاية و العالج من الربو : -3-4

 . غلب توفَت حياة عادية -/1

 يف حاالت خاصة غلب تعريف الطفل عن االـ يف ادلراكز صحية خاصة ادلصابُت بالربو و مع زلو فوائد  -/2
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 الثانوية زبتفي النوبات او تقل لكن ىذا فيو خطر اف تتخلى العائلة عن الطفل 

 ذبنب اثارة الطفل و إنفعالو -/3

 التخلص من االالثربة ادلنزلية  -/4

 صنوعة من الريش ذبنب الوسائد و ادل -/5

 ربفيف ادلالبس تدرغليا عن إختالؼ الفصوؿ  -/6

 العالج يتم دبعرفة الطبيب بعد إجراء اإلختبارات الالزمة  -/7

 احلماية من اذلواء الباردة -/8

 تشجيع الطفل على الرياضة و ادلنافسة ادلالئمة و ذلك بعدـ أثناء النشطات الرياضية  -/9

) زلمود السروحي , مصطفى عبود , إبراىيم حسن إبعاد احليونات  "قطط , كالب , دجاج .....". -/10
 (222ص 2006,
 ( 145ص 2005ميموين : ,بدرة معتصم )

 مرض القلب:4-

 .تعريف مرض القلب :1ـــــــ4
غاـر  300ػػػػػ القلب عضو من األعضاء الداخلية يف اجلسم و جهاز مسَت دلختلف األنشطة الدموية وزنو حوارل 

يف  حبجم قبضة اليد قريبا , و ىو عبارة عن عضلة سلروطية الشكل مقعرة ذات أربع ذباويف يقع بُت الرئتُت
مقدمة الصدر على احلاجب احلاجز , سبتاز ىذه العضلة بالقوة و الدقة بغالؼ خارجي متُت يتوفر لو احلماية 

 ويسهل حركتو , ينقسم إذل جزأين أساسُت علا القلب األؽلن و األيسر .
 .تعريفو في قاموس الطب القلبي :2ـــــــ4

 ألدل من الناحية اليسرى من الصدر مع سرعة دقات القلبىو أحد األمراض اجلسدية اخلطَتة , ادلريض ادلصاب با
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و ؽلكن اعتبارىا تظاىرات أو استجابات سيكوسوماتية وانفعاالت تتضمن احساسات مؤدلة ذات ظلط ضغط  
ت, )رفعوغز و احساس بالنبضات قد يكوف مكاف شلا غلعل ادلريض يف حالة قلق احتماؿ حدوث سكتة قلبية.

1988) 
 .تركيب القلب : 3ـــــ4

يتكوف من قلب أؽلن و أيسر يفصل بينهما حاجز متُت , يتكوف من األذنُت , األؽلن يف القسم العلوي و الطُت 
 االؽلن يف قسمو السفلي , و القلب األؽلن ىو الذي غلري فيو الدـ الوردي و القلب األيسر يتكوف من أذين أيسر 

يف القسم العلوي و البطُت األيسر يف القسم السفلي , يصلو الدـ النقي و غلري فيو الدـ الشرياين , يتصل 
 ألذين و البطُت ( بواسطة الفتحة االذينية و البطينية , و على اجلزاءاف ) ا

جدار األذين توجد استطالة بارزة كما توجد على السطح الداخلي للبطُت زوائد غشاء القلب العضلية و ىي 
 العضالت احللمية و جدار البطُت األيسر أغلظ بكثَت من جدار البطُت األؽلن .

ىب األوعية الدموية الداخلية إذل القلب تتمثل يف الوريد األجوؼ السفلي  و يتكوف القلب كذلك من أوردة و
 والعلوي ووعاء القلب و األوردو الرئوية األربعة .

ػػػػػػػ و من الشرايُت اليت زبرج من القلب أكربىا و ىو الشرياف األهبر و اجلذع الرئوي كما توجد يف القلب 
 ٍت أو ثالثي الًتفات .صمامات,  ظليز منها الصماـ األذينيالبطي

 ػػػػػػ الصماـ األذيٍت األيسر أو ذو الشرفتُت أو الصماـ التاجي .
 ػػػػػػ صماـ اجلذع الرئوي و األهبر .

 (32, صفحة 1981)ياسُت, و دورىا عدـ السماح للدـ باجلرياف يف االذباه ادلعاكس . 
 . عمل القلب :  4 – 4

بل الدـ يف أذنيو من األوردة و يضخو عرب الشرايُت من بطينو و يتم ىذا على مستوى اجلهاز الدموي ضمن يستق
 دورتُت كربى و األخرى صغرى .

 La Circulation systémique* الدورة الدموية الكبرى : 
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تكوف نقطة البداية من بطُت القلب األيسر حبيث يقـو بضخ الدـ احلامل لألكسجُت إذل صبيع خاليا اجلسم يف 
ىذه احلالة تصبح العضلة القلبية يف حالة متوترة و يزداد ضغط الدـ داخل البطُت مث ينفتح دساـ الشرياف األهبر , 

 و الصغَتة حىت شبكةو يندفع الدـ بسرعة كبَتة عربه , و عرب فروعو الكبَتة 
الشعَتات اليت تؤمن وصوؿ الدـ , وما ػلملو من أكسجُت و مواد غذائية و ىذا من خالؿ أغشيتها و يتجمع 

الدـ خارج االوعية الشعَتية يف أوردة صغَتة تفرغ زلتوياهتا إذل األوردة األكرب مث ترجع الدـ إذل القلب و يكوف ىذا 
 . CO2الدـ زلمال بثاين أكسيد الكربوف 

 la Circulation pulmonaire*الدورة الدموية الصغرى : 

يزداد الضغط الدموي داخلو فيفتح الصماـ االذينيالبطيٍت األؽلن فيندفع الدـ  ؽلتأل األذين األؽلن للقلب بالدـ , و
باذباه البطُت مث ينقبض ىو األخر لدفع الدـ إذل الرئتُت عرب الشرياف الرئوي و فروعو حىت الشبكة الشعَتية , 

  فيتخلص الدـ من ثاين أكسيد الكربوف و يعود إذل القلب مشبعا باألكسجُت عرب األوردة .

 : من قبل دل يتعرؼ على ربديد كل االسباب اليت تؤدي إذلأسباب االصابة بمرض القلب  5–4
 اضطرابات يف القلب و لكن استطاعوا أو ػلددوا األسباب ادلتحملة و ادلتوقعة ذلذه االصابة 

 ينها :و من
 . زبثر الدـ 1–3
 . ترسبات تصلب الشرايُت 2–3
 .انسداد الشرايُت 3–3
 الوراثية .األسباب 4–3
 .اسباب مرض القلب الوراثي :6–4

 *الذحبة الصدرية 
 *عجز القلب 

 *التصلب الشرياين الصعيدي 
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 بعض العوامل المساعدة على نشوء أو االصابة بأمراض القلب :-7- 4

 ارتفاع ضغط الدـ –ارتفاع مستوى الكولسًتوؿ  " زيادة الدىنيات " -

 السمنة او الزيادة يف الوزف –التدخُت –
 سن اليأس و ىرموف األسًتوجُت –داء السكري –
 االستعداد و القابلية البنائية  -التغَتات الطقسية و احلرارية  -
 العوامل النفسية -

 ضغط الدم:5-
اليت ينتقل  األوعية الدموية ىو قوة دفع الدـ جلدراف (Blood pressure :باإلصلليزية ضغط الدم-1-5

مع انقباض  الدورة الدموية خالذلا أثناء تغذيتو لكافة أنسجة اجلسم وأعضائو فيما يعرؼ بالدورة الدموية.تبدأ
أضخم شرايُت جسم  الشرياف األهبر إذل القلب فع بقوة كل زلتوياتو من الدـ فتنتقل بدورىا منليد القلب عضلة

 اإلنساف ومنو إذل بقية شرايُت اجلسم, مث ينبسط القلب ليسمح بامتالئو بكمية جديدة من الدـ لينقبض من 

كربى جديد دافعا بشحنة جديدة إذل الشرياف األهبر مرة أخرى وىكذا دواليك. تبُت اإلحصاءات الطبية األعلية ال
مليمًت زئبق , وأف زيادتو عن ىذا احلد تؤدي إذل  115/75للحفاظ على ضغط الدـ حبيث يكوف يف ادلتوسط 

 .ادلبكر عند الرجاؿ العقم أو سكتة دماغية إجهاد القلب والكلى , وقد يؤدي ارتفاعو إذل

يتميز الشرياف األهبر بادلرونة فعندما يندفع الدـ القادـ من القلب ػلدث ضغطا قويا على جدراف الشرياف تتسبب 
القليب يستعيد الشرياف وضعو الطبيعي فيضغط على الدـ الذي ػلتويو متسببا يف  يف سبدده جانبيا وأثناء االنبساط

بالضغط  اندفاعو وبذلك يستمر الدـ يف اجلرياف أثناء االنبساط. يسمى ضغط الدـ أثناء انقباض القلب
 Diastolic Pressure الضغط االنبساطي ويف حالة االنبساط يسمى Systolic Pressure االنقباضي

ا ما يكوف الضغط االنقباضي أعلى يف قيمتو من الضغط االنبساطي وعند قياس ضغط الدـ تكتب القراءة ودائم
حيث قيمة الضغط االنقباضي ىي العليا وقيمة االنبساطي ىي  120/80على ىيئة كسر على سبيل ادلثاؿ 

 (56ص  ,2007)اسامة زلمد البطانية .السفلى
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 قياس ضغط الدم: -2-5

االسًتخاء )أي يكوف اإلنساف ساكنا مسًتػلا( فنجد أف  يف حالة زئبق مليمًت وحده تسمىيقاس ضغط الدـ ب
مليمًت زئبق أما االنبساطي  140و  90قياس الطبيعي لضغط الدـ االنقباضي للبالغ متوسط العمر يًتاوح بُت ال

ملم زئبق انبساطي زئبق ,  80ملم زئبق انقباضي و  120ملم زئبق . أي أف ادلتوسط  90و  60فيًتاوح بُت 
  80على  120أو  80فوؽ  120مليمًت زئبق , فيما يسميو العامة  120/80وتقرأ 

 

 

يف عيادة الطبيب وىو مليمًت زئبق . ولقياس ضغط الدـ يستخدـ اجلهاز اإللكًتوين يف ادلنزؿ أو اجلهاز اليدوي 
 .يعرؼ جبهاز قياس الضغط الزئبقي وىو األدؽ

 ارتفاع ضغط الدم:3-5 

أما إف  - فرط ضغط الدـ عليوالبعض يطلق  -حالة ما ذباوز ضغط الدـ القيم الطبيعية يعرؼ بأنو ضغط مرتفع 
إال أف ىذه  طبيعي مرتفع ملم زئبقي فيعرؼ بأنو 140كاف ىذا االرتفاع يف حدود القيم الطبيعية أي دل يتجاوز 

 .احلالة تستدعي االنتباه ألهنا قد تدؿ أف ىذا الشخص معرض الرتفاع ضغط الدـ يف سنوات عمره القادمة

 تفاع ضغط الدم:الية ار 4-5- 

يرتفع ضغط الدـ عندما يضخ القلب الدـ بقوة أكرب أو عندما تضيق الشرايُت الرفيعة)الشريينات( شلا يسبب زيادة 
ادلقاومة لسرياف الدـ فيها, ولكي تفهم كيف ؽلكن أف يؤثر ضيق الشريينات على ضغط الدـ, زبيل أنك تضغط 

عادية احلجم, فسوؼ يكوف كافيآ أف سبارس ضغطآعاديآ على  أنبوبة معجوف أسناف, فإذا كانت فتحة االنبوب
األنبوبة حىت ؼلرج منها ادلعجوف بسهولة وبقدر كبَت من التحكم, ولكن إذا كانت فتحة االنبوبة دقيقة يف حجم 

 .ثقب االبرة, فسوؼ تضطر إذل أف تضغط على األنبوبة بقوة أكرب حىت زبرج ادلعجوف إذل خارج األنبوبة
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عناصره  يكوف ضغط الدـ ادلرتفع إستجابة طبيعية من اجلسم عندما يكوف ىناؾ إحتياج زائد للدـ ووؽلكن أف 

, فإف معدؿ دقات القلب يزيد وينقبض قلبك بقوة أكرب, وعندما تصل التمارين الرياضية , فعندما سبارسالغذائية
 .شلارسة التمارين إذل قمتها يكوف ضغط الدـ قد وصل إذل أعلى مستوياتو

ػلس بضغط الدـ بصفة مستمرة وعندما يقرر سلك أف جسمك ػلتاج إذل رفع أو خفض  ادلخ وجدير بالذكر أف
, وىذه الرسائل تأمر العضالت اليت يف اجلهاز العصيب الذايت ضغط الدـ, فإنو يرسل رسائل من خالؿ أعصاب

يسرع,  جدر الشريينات إما أف تنقبض وإما تسًتخي, كما تأمر القلب إما أف يبطيء من سرعتو وإما أف
عديدة أيضآ تؤثر على ضغط الدـ عن طريق التأثَت على كمية الدـ يف اجلسم وادلقاومة اليت تبديها  ىرمونات وشبة

 .الشريينات

اجلسماين, وذلذا السبب ذبد  أو االجهاد التوتر مستوىإف ضغط الدـ الطبيعي يرتفع وينخفض أثناء اليـو مع تغَت 
عامة يأخذوف قراءات عديدة لضغط الدـ وػلسبوف منها القراءة ادلتوسطة للحصوؿ على متوسط االطباء بصفة 

 .ضغط الدـ

 أسباب ارتفاع ضغط الدم:-5-5-

ذبدر ىنا اإلشارة إذل أنو إف كاف ىناؾ سبب الرتفاع الضغط فيعرؼ بأنو ارتفاع ضغط الدـ الثانوي أي أف ىناؾ 
ة ادلريض بسرطاف الغدة الكظرية والذي يزيد من إفراز ىرموف األدرينالُت مرض أورل نشأ عنو ارتفاع الضغط كإصاب

)اإلبينفرين( والذي يؤدي بدوره الرتفاع الضغط, أما إف كاف السبب رلهوؿ وىو الغالب فيعرؼ حينها بارتفاع 
 .ضغط الدـ األورل

 : من أسباب ارتفاع ضغط الدم-5-6  

 .قهوةشرب ادلنبهات باستمرار كال التقدـ يف السن

 . القلق ادلزاج العصيب الدائم
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 التدخُت الكلى عدـ انتظاـ وظائف

 حاإلفراطفي تناوؿ األمال تصلب الشرايُت

 ارتفاع ضغط الدـ ادلصاحب لفًتة احلمل فوؽ الكلية الغدة) الغدة الكظرية وـر

 أعراض ارتفاع ضغط الدم:-7 – 5 

 دلستمرالصداع ادلزمن ا

 اضبرار العُت واألذف

 النزيف األنفي

ارتفاع ضغط الدـ فبعضها ػلدث كنتيجة لعادات  ذبدر اإلشارة أنو ليس كل األعراض متالزمة " فقط " مع
 .فسيولوجية طبيعية كاإلرىاؽ مثال والبعض اآلخر ينتج عن بعض األمراض كسيولة الدـ

من ادلستحسن قياس ضغط الدـ بُت احلُت واآلخر بالبيت , مثال كل أسبوع , بواسطة أجهزة إلكًتونية سهلة 
عة الشخصية فسيستفيد من استخداـ اجلهاز أعضاء األسرة اآلخرين , االستعماؿ وزىيدة الثمن . عالوة على ادلنف

فيعم النفع وكذلك يتعلم األبناء أعلية ضغط الدـ يف احملافظة على سالمة أعضاء يف اجلسم 
 .(141ص,1996,ؼلتل عملها بارتفاع ضغط الدـ)قريقش العجاؿ الكلى و القلب مثل

 :(diabetesمرض السكري ) -6

( من أقدـ األمراض ادلعروفة عند اإلنساف إذ كاف أوؿ وصف لو يف اذلند عاـ  diabetesمرض السكري )يعد 
  و )214ص1995, رمضاف (اإلغريق/ ؽ.ـ و اوؿ من وصف ىذا ادلرض احلضارات ادلصرية و قدامى 400

( قبل ظهور ادلختربات العلمية لذلك  diabetes)كاف األطباء غلدوف صعوبة بالغة يف تشخيص مرض السكري 
 كانوا يضطروف لتذوؽ بوؿ ادلريض الكتشاؼ احلالوة بع.
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( حالة مرضية مزمنة 1979فتو منظمة الصحة العادلية يف جنيف عاـ )( كما عر diabetes)و مرض السكري 
ربدث بسبب عوامل وراثية أو مكتسبة أو نتيجة لعوامل أخرى. و ىي حالة تعٍت نقصا مطلقا أو نسبيا يف كمية 

بة السكر ( اليت تفرزىا خاليا بيتا يف جزر الصلرىانز يف البنكرياس كما ينتج عنو ارتفاع يف نسisulinاألنسولُت )
ادلصدر السابق (يف الدـ و البوؿ و حدوث حالة من االضطراب يف أكسدة الدىوف و الربوتينات و الكاربوىيدرات

 .(215نفسو, ص 

( من أىم األمراض الغدية اليت تصيب اإلنساف فهو ػلتل ادلرتبة الثالثة بعد diabetes)و يعد مرض السكر 
دث نتيجة حلدوث اضطرابات يف آلية أيض األنسولُت و الذي يقـو البدانة و أمراض الغدة الدرقية و الذي ػل

. فإذا اطلفضت كمية 3( ملغم/ سم80 -120بتنظيم كمية السكر يف الدـ ضمن حدود تًتاوح ما بُت )
 ( diabetes)و يف الواقع فإف مرض السكري )األنسولُت ازدادت كمية السكر يف الدـ و العكس صحيح

( عرب glucoseرلموعة من االضطرابات اليت ربدث نتيجة لعدـ كفاءة األنسولُت يف توصيل و سبرير الكلوكوز )
( داخل اخلاليا لالستفادة منو كوقود glucoseألمر يؤدي إذل عدـ القدرة على إيصاؿ الكلوكوز )اخلاليا و ىذا ا

 و بالتارل خروجو 3كلغم/ سم  180للجسم شلا يؤدي إذل ارتفاع نسبة السكر يف الدـ عن حد 

 ( و أسبابو و أعراضو؟diabetes)كيف يحدث مرض السكري -6-2
نساف لنقص يف كمية األنسولُت اليت تساعد على سبثيل (, مرض يصيب اإلdiabetes)مرض السكري 

السكريات فًتتفع تبعا لذلك نسبة السكر يف الدـ و بالتارل تنزؿ مع البوؿ, و عندما ربدث تلك االضطرابات يف 
و إذا تأثرت ىذه ادلواد نتجت عن ذلك األمراض و ادلضاعفات اخلطرة اليت  -سبثيل ادلواد الدىنية و الربوتينية

 ب ىذا ادلرض, ادلضاعفات يف ىذه احلالة تشمل صبيع أجهزة اجلسم.تصح
لكن أىم مصادر الطاقة يف اجلسم يأيت من النشويات و السكريات اليت تتحوؿ دلادة الكلوكوز بعد امتصاصها. و 

لكي يستطيع الكلوكوز أف يدخل إذل خاليا اجلسم و يصبح ذا فائدة فإنو ػلتاج إذل مساعدة من ىرموف 
ولُت الذي تفرزه غدة البنكرياس و يساعد أيضا يف زبزين الفائض من الكلوكوز يف الكبد و العضالت و األنس

 (. و عندما تنخفض نسبة األنسولُت أو عندما glycogenاألنسجة الدىنية باجلسم على شكل كاليكوجُت )
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اذلرموف فإف خاليا اجلسم ال تتوقف خاليا بيتا يف جزر الصلرىانز ادلوجودة يف غدة البنكرياس عن إفراز ىذا 
تستطيع أف تستفيد من الكلوكوز ادلوجود يف الدـ شلا يؤدي إذل ارتفاع نسبتو و تراكمو يف الدورة الدموية ليصبح 

, فيبدأ 3ملغم/ سم 180ضارا بال فائدة باإلضافة إذل أف الكليتُت ال تستطيعاف احملافظة على السكر الزائد عن 
ة كميات كبَتة من السوائل و من ىنا يبدأ البوؿ باالزدياد كًما و عدًدا و يزداد إحساس بالنزوؿ مع البوؿ دبصاحب

 الفرد بالعطش حيث تعد ىذه أوؿ أعراض مرض السكري.
 :diabètesأعراض مرض السكري  -6-3

, و عدد  ال توجد أية عالمة أو أعراض للمرض يف ادلراحل األوذل منو و ال تظهر العالمات عادة إال بعد استفحالو
كبَت من ادلرضى يكشف ادلرض عندىم عن طريق الصدفة أو يف أثناء إجراء الفحوص الدورية, و صبيع األعراض 

 ترجع إذل عدـ القدرة على أكسدة الكلوكوز و أىم ىذه األعراض:

 اإلجهاد و إهناؾ القوى و زيادة العصبية -1
 زيادة العطش و التبوؿ -2
 جفاؼ الفم -3
 احلكو أو اذلرش -4
 الشعور باجلوع و نقص الوزف و الضعف العاـ -5
 تأثَته على العُت حيث يقصر النظر و يصاب بالصداع -6
 ادلعدة )مغص معوي(أإمساؾ و أالـ  -7
 .(111, ص 1977بالبثور و اخلرجات) زلمد رفعت: كثرة اإلصابة  -8

 :diabète أنواع مرض السكري  -6-4

 أف الشائع تقسيم السكري عند األطباء إذل نوعُت رئيسُت علا: 

 أوال سكري األطفاؿ أو اليافعُت 
 .ثانيا: سكري الكبار أو البالغُت 
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 عند ممارسة مريض السكري للنشاط الرياضي: األمور التي يجب مراعاتها -6-5

: غلب أف يكوف التدريب منتظما  و بشدة متساوية ثالثة أياـ يف األسبوع على األقل مع مراعاة مبدأ التدرج أوال
من السهل إذل الصعب و من البسيط إذل ادلركب كما يف التوقف عن النشاط يف حالة الشعور باإلجهاد أو األدل و 

 ا مرة أخرى.البدء تدرغلي

: يف حالة النشاط البدين العنيف دلدة طويلة )مسابقات, ماراتوف, ركوب الدراجات ...اخل( غلب على مريض ثانيا
السكري الًتكيز على زيادة كمية الكربوىيدرات بدال من اإلقالؿ من األنسولُت و ذلك قبل بدء النشاط البدين 

 سكر )غلوكوز( أثناء فًتة النشاط البدين ذي الشدة العالية  عات على األقل مع ضرورة احلقن دبحلوؿبثالث سا

ناء النشاط البدين يف الشدة العالية غلب مراعاة ربديد مكاف تعاطي حقن لتجنب رد فعل األنسولُت أثثالثا: 
األنسولُت حسب طبيعة النشاط فإذا كاف االعتماد على األطراؼ السفلى مثل اجلري غلب احلقن يف الذراع أما يف 

قوة أثناء حالة استخداـ الطرفُت العلوي و السفلي فيكوف احلقن يف منطقة البطن ألف العضالت اليت تنقبض ب
 النشاط سوؼ تساعد على امتصاص األنسولُت بسرعة كبَتة.

: ال غلوز البدء يف النشاط الرياضي قبل التأكد من سالمة نسبة السكر سواء كانت منخفضة أو مرتفعة و رابعا
 قياسها.

قاء أو : يفضل شلارسة النشاط البدين على شكل ألعاب صباعية أو على شكل تدريب دائري و مع األصدخامساً 
 بوجود مدرب لتقدمي ادلساعدة يف حالة حدوث ادلضاعفات.

 غلب اختيار احلذاء اجليد ادلريح. سادسا:
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 الخالصة:

اف العديد من ادلصابُت باالمراض ادلزمنة ال يهتموف للرياضة كعالج بديل لنظاـ دوائي ادلكثف ومنهم من يعتقد اف 
ىو شعور طبيعي ينتاب اي مريض حريص يريد تفادي كل شلارستهم للرياضة شكل خطر  عليهم وعلى صحتهم و 

ادلضاعفات ولكن االمر الذي غلهلونو كوف اف الرياضة ادلكيفة ذلا فائدة على صحتهم وخلَت دليل على ذلك  ازباذ 
 من الرياضة ادلكيفة برامج عالجية ووقائية  على كثَت من ادلستشفيات وادلراكز  يف العادل 
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 االولالفصل         منمهجية البحث واالجراءات الميدنية
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 تمهيد:  -

وضوع من اجلانب التطبيقي بالقياـ بدراسة ميدانية وذلك عن طريق توزيع سنحاوؿ يف ىذا الفصل اف ضليط بادل
االسياف و ادلقياس يف الًتبية البدنية و الرياضة و قد سبحور أساسا حوؿ الفرضيات اليت قمنا بوضعو , ومن مث تقدمي 

بعرض اإلستنتاج و سنحاوؿ مناقشة و ربليل النتائج ادلتواصل اليها من خالؿ االسياف و ادلقياس و يف االخرة نقـو 
 فيو توضيح مدى صدؽ الفرضيات اليت ربمٌت ىذه الدراسة و مدى ربقيق ىذه الفرضيات .

 الدراسة اإلستطالعية : -1 

تعترب الدراسة االستطالعية احلجر االساس يف اي حبث علمي الهنا تعمل على هتيئة االرضية الضحيحة اليت ترتكز 
الؿ الوقوؼ اوال على امكانية اجراء البحث عمليا و ربديد العراقيل اليت ؽلكن اف عليها الدراسة االساسية من خ

تصادؼ الباحث اثناء دراستو اضافة ارل ربضَت ادوات البحث و التاكد من توفر العينة الالزمة للبحث ووفرة ادلصادر 
 و ادلراجع الضرورية للبحث .

 ط التالية:لقد سبثلت الدراسة االستطالعية يف حبثنا يف النقا

 التاكد من توفر عينة التالميذ اصحاب االمراض ادلزمنة. -

 اجراء بعض اللقاءات مع اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية. -

 زيارة بعض ادلتوسطات . -

 ربضَت اداة صبع البيانات و التاكد من صالحيتها. -

 المنهج : -2

سحي و ىذا دلالءمتو لطبيعة موضوع الدراسة و نوع ادلشكل إعتمدنا يف حبثنا ىذا ادلنهج الوصفي باالسلوب ادل -
 ادلطروح .
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 مجتمع و عينة البحث:  -3 

االمراض ادلزمنة و اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية علي مستوي والية يتكوف رلتمع البحث لدينا من أصحاب 
 مستغازل. 

 عينة البحث : -

 35تلميذ من التالميذ ادلصابُت باالمراض ادلزمنة و  75مت إختيار عينة البحث بطريقة عشوائية حيث كاف عددىا 
لوالية مستغازل ميذ للدراسة االستطالعية. تل 15أستاذ تربية بدنية و رياضية علي مستوي ادلتوسط, اضافة اذل 

 ومعسكر

 مجاالت البحث : -4

 المجال البشري : -4-1

أستاذ تربية بدنية و الرياضة لوالية مستغازل  35تلميذ و مث توزيع  إالستمارة على  75سبت عملية توزيع ادلقياس على 
 ومعسكر .

 المجال المكاني : -4-2

 اس على مستوى متوسطات والية مستغازل .سبت عملية توزيع االسياف و القي

  2015 -01-05ارل غاية  2015-01-10ىذه الدراسة إبتداء من  المجال الزمني : تمت -4-3

 : متغيرات البحث -5

 متغَت االذباىات  -1

 متغَت شلارسة اصحاب االمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضية. -3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أدوات البحث :  -6

 المقياس: -6-1

لدراسة إذباىات أصحاب األمراض ادلزمنة ضلو شلارسة الًتبية البدنية والرياضية قمنا بإستخداـ مقياس كينوف لالذباىات 
الًتبية البدنية و الرياضية الذي وضعو يف االصل جَتالد كينيوف واعاد صورتو اذل العربية زلمد حسن  ضلو شلارسة

 االختيار . خاصيةعبارة  54عالوي حيث يشمل ادلقياس علي 

 مواصفات المقياس:

 ابعاد المقياس: 1

 كخرب اجتماعية -
 الصحة واللياقة -
 كخربة والتوتر وسلاطرة -
 صباؿو كخربة  -
 خلفض التوتر -
 كخربة للتفوؽ الرياضي -

 التصحيح:2

 ةاالجابي عبارة سلبية وعند االجابة على االعبارة 16عبارة اغلابية  و  38عبارة وتتمثل يف: 54يتضمن ادلقياس 
 3وسبنح  درجات عند االجابة على اوافق 4و سبنح ,درجات عند االجابة على اوافق بدرجة كبَتة  5سبنح 

بعد و سبنح دراجتاف عند االجابة اعارض وسبنح درجة واحدة عند االجابة  دراجات عند االجابة دل اكوف راى
 يلي:رات السلبية كماباعوعلى ال على اعارض بدرجة كبَتة
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 األولالفصل                ةالميداني واإلجراءاتالبحث  منهجية          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
على اعارص وتمنح  اإلجابةدرجات عند  4على اعارص بدرجة كبيرة و تمنح  اإلجابةدرجات عند  5تمنح 

دراجتان على اوافق وتمنح درجة واحدة على اوافق  وتمنحبعد  رأى أكونلم  اإلجابةدراجات عند  3
 .بدرجة كبيرة

 االستبيان: -6-2

 مرتبطة منهجية وىو كذالك وسيلة جلمع ادلعلومات مباشرة من مصدرىا االصلي. عبارة عن رلموعة من االسئلة 

الًتبية الًتبية البدنية و الرياضية حوؿ فكرة شلارسة اصحاب  أساتذةاستمارة لقياس نظرة  بإعدادقاـ الطالباف الباحثاف 
ت ادلشاهبة و ادلراجع و توجيو االستاذ االمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضية, و لذلك اعتمدا علي بعص الدراسا

 اسئلة مقدمة ارل االساتذة. 10ادلشرؼ للخروج باستمارة تشمل 

 البحث: ألداةالعلمية  األسس -7

 صدق و ثبات المقياس: -7-1

مث دراسة االرتباط بُت التطبيق االوؿ بعد اسبوع. مت التحقق من الثبات عن طريق تطبيق االختبار و اعادة تطبيقو 
 يف اجلدوؿ التارل: ادلوضح يرسوفالثاين عن طريق معامل و 

 الداللة الصدؽ

 االحصائية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 احلرية

 ر

 اجلدولية

 بَتسوف

 الثبات

 

 االتجاىات 80, 0 0,64 13 0,05 دال 0,89

 ( يوضح ثبات وصدق المقياس01جدول رقم ) 
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 االوللفصل ا               منهجية البحث واالجراءات الميدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثبات : 

و اليت ىي اكرب من القية اجلدولية ادلقدرة 1واليت تقًتب من   0,80من خالؿ قيمة االرتباط احملسوبة ادلقدرة ب 
ف يعٍت اف نتائج التطبيق االوؿ ترتبط ارتباطا ما يدؿ وجود فروؽ ذات داللة احصائية االمر الذي ا 0664ب

وثيقا بنتائج التطبيق الثاين ما يشَت اذل اف ىناؾ قدر عارل من الثبات بُت التطبيق االوؿ و الثاين اي اف ادلقياس 
 يتمتع بقدر من الثبات.

 : الصدق

ارل من الصدؽ لدي تشَت اذل اف ىناؾ قدر ع 1والليت تقًتب من  0,89من خالؿ قيمة الصدؽ ادلقدرة ب 
االداة ادلتوثلة يف ادلقياس اي اف ادلقياس يصلح لقياس اذباىات التالميذ اصحاب االمراض ادلزمنة ضلو شلارسة الًتبية 

 البدنية و الرياضية.

 الموضوعية:

و خارل من ادلصطلحات  التأويلفهي واضحة ادلعٌت , سهلة الفهم , بعيدة عن  54بالنظر عبارات ادلقياس 
 مضة او ادلبهمة ما يعٍت اف ادلقياس يتمتع بقدر جيد من ادلوضوعية.الغا

 صدق لالستبيان: -7-2

 :صدق المحكمين

لقد قاـ الطالباف الباحثاف بتوزيع عدد من االستمارات علي بعص اساتذة و دكاترة الًتبية البدنية و الرياضية دبعهد 
ف معها نتائجو ذات قيمة علمية قابلة للدراسة و مفيدة كيم االستبياف و اعطائو صورة الئقة تكو مستغازل قصد رب

 يف مناقشة الفرضية ادلعنية, و بعد اسًتجاع االستمارات فقد خلصنا توجيهات االساتذة احملكمُت يف النقاط التالية:
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 االولالفصل                منهجية البحث واالجراءات الميدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التقليل من عدد االسئلة يف احملور حىت يكوف اىتماـ ادلستجوب اكرب. -

 حذؼ االسئلة ادلفتوحة. -

 حذؼ بعض ادلصطلحات القابلة للتاويل. -

 الموضوعية:

و بعيدة عن  كانت اسئلة االستبياف واضحة و يف مستوى ادلستجوب ذات الفاظ سهلة و خالية من الغموض
 التاويل .

 الدراسة االحصائية

 النسبة ادلئوية -
 اختبار حسن ادلطابقة  -
  رل اختبار بَتسوف -

 صعوبات البحث:

 نقص ادلراجع باللغة العربية فيما يتعلق االمراض ادلزمنة. -

 ضيق الوقت شلاكلفنا جهد كبَت -

 .عدـ التبليغ ببعض االمراض -
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 الثانيالفصل              عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمهيد 

مهما تكن النتائج و اخلاـ من ادلعلومات ادلتحصل عليها من خالؿ الدراسة ادليدانية فال قيمة ذلا اف 
ة من أجل التحليل و ادلناقشة مث االستنتاج. و من ىذا ادلنطلق فقد عاجل دل زبضع للمعاجلة االحصائي

الطالباف اخلاـ من ادلعلومات اليت ربصل عليها بواسطة االختبارات عن طريق رلموعة من ادلقاييس 
االحصائية أين مت ربويلها ارل درجات قابلة للتحليل و التفسَت مث احلكم و االستنتاج, و بذلك ؽلكن 

 احكاـ موضوعية علمية معتمدة االمر الذي سيتم التطرؽ اليو بالتفصيل يف ىذا الفصل.اصدار 

 عرض و مناقشة السؤال االول:

 السوءال رقم01

كيف تري اقباؿ التالميذ ادلصابُت باالمراض ادلزمنة على حصة الًتبية البدنية  01السؤال 
 والرياضية

2كا المحور الثاني  

 المحسوبة

2كا  

 الجدولية

ة درج
 الحرية

 

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 منعدـ قليال كثَت االجابات االحصائية

 06 27 التكرارات

 

 داؿ 0.05 2 5,99 30,93 02

 يبين نتائج معالجة السؤال االول  01الجدول رقم 
 التحليل:

المراض ادلزمنة استاذ يروف اف ىناؾ اقباؿ كبَت من قبل التالميذ اصحاب ا 27من خالؿ اجلدوؿ يتضح لنا اف 
 اساتذة يروف اف اقباؿ التالميذ قليل و استاذاف يروف اف اقباؿ التالميذ  6على حصة الًتبية البدنية و الرياضية و
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 الثانيالفصل                عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و اليت ىي اكرب من القيمة اجلدولية ادلقدرة ب  30,93احملسوبة اليت قدرت ب  2و بالنظر ارل قيمة كامنعدـ,  
 نقوؿ اف ىناؾ فروؽ معنوية ذات داللة احصائية بُت اختيارات االساتذة لصاحل التكرار االكرب .5,99

لى حصة الًتبية البدنية و الرياضة و نستنتج اف التالميذ ادلصابوف بأمراض مزمنة لديهم اقباؿ كبَت ع: االستنتاج
 الشكل البياين يضح الفرؽ بُت االجابات

 

يوضح اقبال التالميذ المصابين باالمراض المزمنة على حصة التربية البدنية والرياضي 01الشكل البياني رقم   

 : 02السؤال رقم

02السؤال  والرياضية ؟ ماذا تقوؿ عن شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية   
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

% 97.14 34 مفيدة  
% 00 00 مضرة  

% 2.85 01 التشكل فرق  
يبين نتائج معالجة لسؤال الثاني 02الجدول رقم   
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77% 

17% 

6% 

 منعدم قلٌال كثٌر



 
 

 الثانيالفصل             عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التحليل:

% اجابوا بأف شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية  97614أستاذ و اليت تقدر بنسبة  34يتصح لنا أف 
و الرياظية مفيدة و استاذ واحد فقط يرى اف ادلمارسة الرياضية الصحاب االمراض ادلزمنة ال تفيد و ال تضر و ال 

الرياضيةعلى اصحاب االمراص ادلزمنة.  يرى اي استاذ بضرر ادلمارسة  

 اإلستنتاج :

 نستمتج أف شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياصية مفيدة.

 الشكل البياني :
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يوضح ممارسة أصحاب األمراض المزمنة 
 للتربية البدنية و الرياضية 

 نعم 

 ال

 إلى حد ما



 
 

 الثانيالفصل                عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :03السؤال رقم 

 ىل ترحب بفكرة شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية والرياضية ؟ 03السؤال 
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

% 97.14 34 نعم  
% 00 00 ال  

% 2.85 01 إلى حد ما  
يبن نتائج المعالجة للجدول الثالث03لجدول رقم ا  

:  التحليل  

% يرحبوف بفكرة شلارسة  97.14أستاذ و بنسبة  34( يتضح لنا أف03ؿ اجلدوؿ )من خال
يرحب بالفكرة  2.85أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية والرياضية مفيدة و استاذ واحد  بنسبة 

 إذل حدما.  

: استنتاج  

 نستنج أف شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية والرياضية مفيدة .
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 الثانيالفصل          عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشكل البياني:

 
3الشكل البياني رقم  يوضح السؤال رقم   

:  04السؤال رقم   

04السؤال   
للًتبية البدنية والرياضية ىل تدعوا أصحاب األمراض ادلزمنة  دلشاركة زمالئهم حصة 

 ؟
 النسبة المئوية% التكرارات اإلجابات

%100 35 نعم  
% 00 00 ال  

%00 00 إلى حد ما  
يبين نتائج معالجة السؤال الرابع04الجدول رقم   
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 نعم 

 ال

 إلى حد ما



 
 

 الثانيالفصل              عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحليل : من خالؿ اجلدوؿ )04( يتضح لنا أف 35 أستاذ و بنسبة 100% يدعوا أصحاب 
و بالتارل ىو مؤشر جيد يظهر بوضوح نظرة  األمراض ادلزمنة  دلشاركة زمالئهم حصة للًتبية البدنية والرياضية

اضحاب االمراض ادلزمنة.اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية للممارسة الرياضية يف حق   

استنتاج: أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يدعوا أصحاب األمراض ادلزمنة  دلشاركة زمالئهم حصة للًتبية 
.البدنية والرياضية  

 الشكل البياني: 

 

 

 

 :05السؤال رقم 

05السؤال   ىل انت مستعد للتعامل مع أصحاب األمراض ادلزمنة  ؟ 
 النسبة المئوية% التكرارات اإلجابات

%100 35 نعم  
% 00 00 ال  

% 00 00 إلى حد ما  
يبين نتائج معالجة السؤال الخامس 05الجدول رقم    
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 نعم

 ال

 إلى حد ما



 
 

 الثانيالفصل              عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التحليل : من خالؿ اجلدوؿ )05( يتضح لنا أف 35 أستاذ و بنسبة 100%مستعدين للتعامل مع 
أصحاب األمراض ادلزمنة و ال يوجد اي استاذ يرفض التعامل مع اصحاب االمراض ادلزمنة ما يؤكد 

 مرة اخرى اف االساتذة يرحبوف بالفكرة ادلطروحة يف ىذا البحث .

 استنتاج: أساتذة الًتبية البدنية والرياضية مستعدوف للتعامل مع أصحاب األمراض ادلزمنة. 

 : الشكل البياني

 

 

 

 

 06السؤال رقم :

06السؤال   ىل تؤيد إدماج أصحاب األمراض ادلزمنة يف حصة للًتبية البدنية والرياضية مع أقراهنم ؟  
 النسبة المئوية% التكرارات اإلجابات

%100 35 نعم  
% 00 00 ال  

% 00 00 إلى حد ما  
يبين نتائج معالجة السؤال السادس 06الجدول رقم    

56 

 نعم

 ال

 إلى حد ما



 
 

 الثانيالفصل              عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التحليل : 

% يؤيدوف ادماج  أصحاب 100أستاذ و بنسبة  35( يتضح لنا أف 06من خالؿ اجلدوؿ )
منة يف حصة  للًتبية البدنية والرياضية مع اقراهنم االسوياء .األمراض ادلز   

استنتاج:أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يؤيدوف إدماج أصحاب األمراض ادلزمنة  دلشاركة يف حصة 
 الًتبية البدنية والرياضية.

 الشكل البياني: 

 

 

 

07السؤال رقم :  

07السؤال  نية للتعامل مع أصحاب األمراض ادلزمنة ؟ىل لديك استعداد ألخذ دوارات تكوي   
 النسبة المئوية% التكرارات اإلجابات

%97.14 34 نعم  
% 00 00 ال  

%2.85 01 إلى حد ما  
يبين نتائج معالجة السؤال 07الجدول رقم   

57 

 نعم

 ال

 إلى حد ما



 
 

 الثانيالفصل               عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التحليل : يتضح من خالؿ اجلدوؿ )07( يتضح لنا أف 34 أستاذ و بنسبة %100 
لديهماستعداد ألحذ دوارات تكوينية للتعامل مع أصحاب األمراض ادلزمنة بينما أستاذ إذل حدما 

 ليس مستعدا الخذ دورات تكوينية.

استنتاج:أساتذة :الًتبية البدنية والرياضية لديهم استعداد ألخذ دوارات تكوينية للتعامل مع أصحاب 
 األمراض ادلزمنة.

 الشكل البياني:

08السؤال رقم :  

08السؤال   ىل لديك ترغب يف إجراء تربصات علمية حوؿ رياضة أصحاب األمراض ادلزمنة ؟ 
 النسبة المئوية% التكرارات اإلجابات

%97.14 34 نعم  
% 00 00 ال  

%2.85 01 إلى حد ما  
يبين نتائج معالجة السؤال الثامن08 الجدول رقم  

 

58 

 نعم

 ال

 إلى حد ما



 
 

 الثانيالفصل               عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التحليل : يتضح من خالؿ اجلدوؿ )08( أف 34 أستاذ و بنسبة 97.14% لديهم الرغبة يف إجراء 
يرى إذل حدما ال يريد اجراء  01تربصات علمية حوؿ رياضة أصحاب األمراض ادلزمنة بينما أستاذ 

 تربصات علمية.

 استنتاج:نعم يرغب أساتذة :الًتبية البدنية والرياضية إجراء تربصات علمية حوؿ رياضة 

 أصحاب األمراض ادلزمنة .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

09السؤال رقم :  

السؤال 
09 

 ىل ترى أف شلارسة الًتبية البدنية و الرياضة حق مهضـو ألصحاب األمراض ادلزمنة ؟

 النسبة المئوية% التكرارات اإلجابات
%100 35 نعم  
% 00 00 ال  

%00 00 إلى حد ما  
يبيننتائج معالجة السؤال التاسع09الجدول رقم   

التحليل : يتضح من خالؿ اجلدوؿ )09( أف  35أستاذ و بنسبة 100% يروف أف شلارسة الًتبية 
البدنية و الرياضة حق مهضـو ألصحاب األمراض ادلزمنة ما يعطي فكرة واضحة عن نظرة اساتذة 

الصحاب االمراض ادلزمنة . الًتبية البنية و الرياضية  

 استنتاج:شلارسة الًتبية البدنية و الرياضة حق مهضـو ألصحاب األمراض ادلزمنة .

 الشكل البياني: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10السؤال رقم :  

10السؤال   
ىل تدعو اجلهات ادلعينة إذل منح اصحاب األمراض ادلزمنة حق شلارسة الًتبية 

 البدنية والرياضية ؟
 النسبة المئوية% التكرارات اإلجابات

%100 35 نعم  
% 00 00 ال  

%00 00 إلى حد ما  
 يبين نتائج معالجة السؤال العاشر10الجدول رقم 

التحليل : يتضح من خالؿ اجلدوؿ )10( أف 35 أستاذ و بنسبة 100%يدعوف اجلهات ادلعينة إذل 
 منح أصحاب األمراض ادلزمنة حق شلارسة الًتبية البدنية والرياضية  .

استنتاج:األساتذة يدعو اجلهات ادلعينة إذل منح أصحاب األمراض ادلزمنة حق شلارسة الًتبية البدنية 
 والرياضية.

 الشكل البياني:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرض نتائج اتجاىات التالميذ نحو ممارسة التربية البدنية و الرياضية:

 الجدول اتجاىات التالميذ نحوا ممارسة التربية البدنية والرياضية 

يحسلم التصح ع سَ    

 48, 186 االتجاىات

 

17 ,87 270 162 54 

 سلبية  اغلابية 
 يبين نتائج معالجة السؤال االول  11الجدول رقم 

 التحليل :

الذي يقع  186,48أف ادلتوسط احلسايب لالذباىات لدى عينة البحث قدر ب: 12نرى من خالؿ اجلدوؿ رقم 
اذباىات أصحاب األمراض ادلزمنة اجابية ضلو شلارسة شلا يعٍت أف  270) - 162يف سلم التصحيح ضمن رلاؿ )

الًتبية البدنية و الرياضية وبالتارل فاف التالميذ ادلصابُت بامراض مزمنة مستعدوف و يرغبوف يف شلارسة الًتبية البدنية 
 و الرياضية مثلهم يف ذلك مثل اقراهنم االسوياء. 

 االستنتاج : 

 اض ادلزمنة ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية .ىناؾ اذباىات اجابية ألصحاب األمر  -

 : تاالستنتاجا

 ادلزمنة لديهم اذباىات اغلابية ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية . باألمراضالتالميذ ادلصابُت  -

 زمنة .أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لديهم الرغبة يف التعامل مع التالميذ ادلصابُت باألمراض ادل -

 زمنة.تكوين حوؿ االمراض ادل نالحظ اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية مستعدو -
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجابية.الرياضية بية البدنية و فكرة شلارسة اصحاب االمراض ادلزمنة للًت  -

 : مناقشة الفرضيات

 الفرضية الجزئية االولى: والتي تنص على:

يتضح أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يرحبوف بفكرة شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضية -
قباؿ التالميذ ادلصابُت أف أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يروف أف إ 2و  1من خالؿ اجلدوؿ رقم  

باألمراض ادلزمنة على حصة الًتبية البدنية والرياضية كثَت و أف ادلمارسة الرياضية مفيدة ألصحاب 
يرحبوف بفكرة شلارسة التلميذ ادلريض للًتبية البدنية  4و  3األمراض ادلزمنة حيث أهنم يف اجلدوؿ رقم 

حيث أهنم  8و  7و  5يف اجلدوؿ رقم  و الرياضية بل و يدعونو للممارسة و يؤكدوف ذالك
مستعدوف للتعامل مع التالميذ أصحاب األمراض ادلزمنة و يرغبوف يف اخذ  دوارات تكوينية و إجراء 

يروف أف  10و  9تربصات ميدانية للتعامل مع أصحاب األمراض ادلزمنة, فاألساتذة يف اجلدوؿ رقم 
زمنة حق مهضـو و يدعوف اجلهات ادلعنية إذل منح ادلمارسة الرياضية بالنسبة ألصحاب األمراض ادل

أصحاب األمراض ادلزمنة حق شلارسة الًتبية البدنية والرياضية ما يعٍت أف أساتذة الًتبية البدنية و 
الرياضية ينظروف باغلابية إذل فكرة شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضية وىو ما 

حيث توصل إرل أف ىناؾ قابلية إلشراؾ التالميذ ادلصابُت  2013ور يف حبثو توصل إليو بوجلطية من
 باألمراض ادلزمنة يف حصة الًتبية البدنية و الرياضية. وىذا يعٍت أف الفرضية قد ربققت.

 الفرضية الثانية: و التي تنص علي:

 الرياضية .ألصحاب األمراض ادلزمنة اذباىات إغلابية ضلو شلارسة  الًتبية البدنية و  -

 

63 



 
 

 الثانيالفصل            عرض ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اف التالميذ من خالؿ مقياس االذباىات تصلوا على متوسط حسايب قدره  12يظهر من خالؿ اجلدوؿ رقم 
ما يشَت اذل االذباىات االغلابية للتالميذ  270 – 162بُت  يقع يف رلاؿ التصحيح ادلنحصر 186648

اصحاب االمراض ادلزمنة ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية وبالتارل فاهنم يرغبوف يف شلارسة الًتبية البدنية و 
تالميذ اف شلاسة ال  2005الرياضية و اظلا ػلرموف من ادلمارسة رفما عنهم فقد اكد شاوش زلمد يف دراستو 

ادلصابُت باالمراض ادلزمنة للنشاط الرياضي الصفي يكاد اف يكوف شبو منعدـ ,وىذا يعٍت اف ليس ىناؾ اي 
اف التالميذ اصحاب االمراض ادلزمنة  2013اىتماـ هبذه الفئة  يف الوقت الذي اكد فيو بوجلطية منور يف دراستو 

 نقوؿ اف الفرضية قد ربققت.يرغبوف يف شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.وعليم 

 الفرضة العامة:و التي تبص على:

 اجابيةشلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضية  -

لقد تبُت من خالؿ الفرضية االوذل اف اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يرحبوف بفكرة اشراؾ التالميذ اصحاب 
لبدنية و الرياضية حيث اهنم اكدوا علي استعدادىم للمعامل مع ىوالء االفراد من االمراض ادلزمنة يف حصة الًتبية ا

التالميذ يل ىم يدعوهنم دلمارية النشاط الرياضي , اما التالميذ اصحاب االمراض ادلزمنة فاهنم يرغبوف يف شلارسة 
سة الًتبية البدنية و الرياضية , الًتبية البدنية كما يظهر ذالك من خالؿ االذباىات االغلابية للتالميذ ضلو شلار 

وبالتارل نرى اف اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية من جهة يرحبوف بفكرة شلارسة اصحاب االمراض ادلزمنة للًتبية 
البدنية والرياضية و من جهة اخرى فاف التالميذ ادلعنيوف اكثر باالمر يرغبوف يف ادلمارسة الرياضية و عليو ؽلكننا 

 اجابية.فكرة شلارسة التالميذ اصحاب االمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضيةالقوؿ اف 
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 التوصيات :

 ي:انطالقا من البحث فاف الطالبُت يوصياف دبايل

 

 اجرء ادلزيد من البحوث يف رلاؿ الًتبية البدنية و الرياضية اخلاصة باصحاب االمراض ادلزمنة.-

التاكيد علي اجراء تربصات الساتذة الًتبية البدنية و الرياضية حوؿ النشاط الرياضي ادلالئم الصحاب االمراض -
 ادلزمنة.

 نة.العمل على اغلاد برنامج رياضي الصحاب االمراض ادلزم -

 العمل والتاكيد عل وضع طبيب سلتض يف االمراض ادلزمنة يف كل مؤسسة -
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 الخالصة العامة:

تعترب النربية البدنية و الرياضية رلاؿ خصب و غٍت دبختلف االنشطة الرياضية اليت ؽلكن اف تعود باالثر االغلايب 
ئدة لذوي احلاجات اخلاصة من علي شلارسها مهما كانت صفتو صحيحا كاف او مريضا , بل تصبح اكثر فا

ادلعاقُت و اصحاب االمراض ادلزمنة الذين تناولناىم يف حبثنا بالدراسة للوقوؼ علي حقيقة امرىم فيما يتعلق 
دبنعهم من مشاركة زمالئهم االصحاء حصة الًتبية البدنية و الرياضية. حيث قمنا بدراسة مسحية مشلت اساتذة 

التالميذ اصحاب االمراض ادلزمنة يف زلاولة لدراسة مدى امكانية دمج التالميذ الًتبية البدنية و الرياضية و 
اصحاب االمراض ادلومنة مع اقراهنم يف حصة الًتبية البدنية و الرياضية من خالؿ اكَت االطراؼ ادلعانيةباالمر من 

ميذ اصحاب االمراض ادلزمنة اساتذة و متالميذ, و بعد العمل ادليداين الذي قاـ بو الطالبُت توصال ارل اف التال
يرغبوف زبشدة يف شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية كما اف اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية مستعدوف للتعامل مع 

 التالميذ اصحاب االمراض ادلزمنة و يدعوهنم ارل شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.
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 المصادر و المراجع
 

 

 



 
 

 المصادر
 اجلزء االوؿ1971صبيل الصليبة–عجم الفلسفي ادل -

 1989بوفلجة )غ( اىداؼ الًتبية وطرؽ ربقيقها  -

 دارالفكر العريب–,1996. حسن شلتوت التنضيم واالدارة فيالًتبية البدنية والرياضية  -

 عادل الكتاب-1994اصوؿ الًتبية -زلمد منَت ادلوسي -

 ,دار الفكر 1992رياضية ,زلمد عوض البسوين , الًتبية البدنية وال -

 دار الفكر العريب القاىرة .1987,تشارلربيوكر اسس الًتبية البدنية  -

 دار الفكر العريب القاىرة,1998,اصرؿ الًتبية البدنية والرياضية–امُت اخلورل  -

 1ط  1993مكانة ودور الًتبية البدنية  –حلمر عبد احلق  -

 دار الفكر العريب-,1991, تطبيقات ادليدانية للًتبية البدنيةدليل الطالب يف ال –قاسم ادلندالوي  -

 دار الفكر العريب–1992,طرؽ ونظريات الًتبية البدنية والرياضية –بسوين الشاطي ياسُت  -

 1984-طرؽ التدريس الًتبية البدنية والرياضية يف رلاؿ الرياضي  –اضبد عباس صاحل السامرين  -

 1ط-1988-لبناف –قاموس الطب   -زلمد رفعت -
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 1,ط1997عبد الفتاح لطفي و اكـر زكي ,طرؽ التدريس , -

 االنًتنت ادلوسوعة احلرة 

 1996-ضة ياميوؿ واذباىات الطلبة ضلو شلارسة الر  –قريش العجاؿ  -

 2ط,2007زلمد البطانية,مرض القلب , -

 االوذل الطبعة-2005-بدرة معتصم ميموين االضطرابات النفسية عند الطفل ادلراىق  -

 1998-مرض الربو  -قاسي -ع  -

 , دار الفكر 1995رمضاف , مرض سكري, -
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 اجلمهورية اجلزائر الدؽلقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العارل و البحث العلمي 

  -مستغازل–اديس جامعة عبد احلميد بن ب

 معهد الًتبية البدنية و الرياضة 

 قسم النشاط احلركي ادلكيف 

 

 استبيان موجو الى التالميذ   

 
إليك ىذه االستمارة االستبيانية التي تحمل مجموعة من األسئلة و التي من شأنها أن تساعدنا في بحثنا ىذا إليجاد 

ادة الماستر في االنجاز و النشاط البدني المكيف و الصحة تحت الحلول الممكنة لمشكلة ذات أىمية من أجل نيل شه
 عنون :

 } إتجاىات األمراض المزمنة نحو ممارسة التربية البدنية و الرياضية {

فلهذا نرجو منكم تقديم إجابتكم بكل وضوح و موضوعية حتى تكون بإذن اهلل عونا لنا في إنجاز و إتمام عملنا ىذا       
في الخانة المناسبة .)×( ضع عالمة و المطلوب منك و   

ونشكر لك حسن تعاونك الصادق مع الباحث  -     

 السنة الجامعية :

2014-2015  
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أوافق بدرجة  العبارات
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 اجلمهورية اجلزائر الدؽلقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العارل و البحث العلمي 

  -مستغازل–جامعة عبد احلميد بن باديس 

 معهد الًتبية البدنية و الرياضة 

 قسم النشاط احلركي ادلكيف 

 

 استبيان موجو الى األساتذة

 
ة التي تحمل مجموعة من األسئلة و التي من شأنها أن تساعدنا في بحثنا ىذا إليجاد إليك ىذه االستمارة االستبياني

الحلول الممكنة لمشكلة ذات أىمية من أجل نيل شهادة الماستر في االنجاز و النشاط البدني المكيف و الصحة تحت 
 عنوان :

 

 إتجاىات األمراض المزمنة نحو ممارسة التربية البدنية و الرياضية 

فلهذا نرجو منكم تقديم إجابتكم بكل وضوح و موضوعية حتى تكون بإذن اهلل عونا لنا في إنجاز و إتمام عملنا ىذا       
في الخانة المناسبة .)×( و المطلوب منك وضع عالمة   

ونشكر لك حسن تعاونك الصادق مع الباحث                                             -  

 السنة الجامعية :

2014/2015  
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 االستبيان الموجو لألساتذة :

 

 كيف ترى إقباؿ التالميذ ادلصابُت باألمراض ادلزمنة على حصة الًتبية البدنية والرياضية ؟   -1

 ماذا تقوؿ عن شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية والرياضية ؟ -2

 زمنة للًتبية البدنية والرياضية ؟ىل ترحب بفكرة شلارسة  أصحاب األمراض ادل -3

 ىل تدعوا أصحاب األمراض ادلزمنة دلشاركة زمالئهم حصة  للًتبية البدنية والرياضية ؟ -4

 ىل كنت مستعد للتعامل مع أصحاب األمراض ادلزمنة ؟ -5

 ىل تؤيد إدماج أصحاب األمراض ادلزمنة يف حصة  للًتبية البدنية والرياضية مع أقراهنم ؟ -6

 ىل لديك استعداد ألخذ دوارات تكوينية للتعامل مع أصحاب األمراض ادلزمنة ؟ -7

 ىل ترغب يف إجراء تربصات علمية حوؿ رياضة أصحاب األمراض ادلزمنة؟ -8

 ىل ترى أف شلارسة  الًتبية البدنية والرياضية  حق مهضـو ألصحاب األمراض ادلزمنة ؟ -9

 اب األمراض ادلزمنة حق شلارسة الًتبية البدنية والرياضية ؟ىل تدعو اجلهات ادلعنية إذل منح أصح -10
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 :  أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يرحبوف بإدماج التالميذ ادلصابُت بأمراض مزمنة يف حصة الًتبية البدنية والرياضية . الفرضية

 

 كثير قليل منعدم

 مفيدة مضرة التشكل فرق

 نعم ال ماإلى حد 

fffff 

jjhgf



 
 

Synthèse de l'étude: 

Cette étude vise à trouver les propriétaires élèves tendances des maladies 

chroniques à l'égard de l'exercice de l'éducation physique et des sports et 

de regarder les professeurs d'éducation physique et de sport pour les 

élèves de maladies chroniques et de leur droit de pratiquer l'éducation 

physique et les propriétaires de sport. Et pour l'étude de ce sujet a été 

sélectionné échantillon d'élèves de maladies chroniques et un 

échantillon de professeurs d'éducation physique et sportive, où nous 

avons utilisé l'Enquête sur les approches descriptives du chemin à travers 

l'échelle comme un outil pour recueillir des données pour les étudiants 

et les employeurs questionnaire pour les professeurs. 

Après la collecte de données et traitées statistiquement conclu les 
talibans que les professeurs d'éducation physique et du sport en faveur 
de l'idée de la pratique des maladies chroniques de l'éducation physique 
et des sports et sont prêts à être propriétaires activés, et les élèves 
propriétaires maladies chroniques ont des attitudes positives à l'égard de 
la pratique de l'éducation physique et des sports et les talibans suggère 
activant l'idée de la recherche dans le domaine En donnant aux 
étudiants les maladies chroniques propriétaires de leur droit de pratiquer 
l'éducation physique et des sports 

77 



 
 

 

 ملخص الدراسة:

هتدؼ ىذه الدراسة إرل معرفة اذباىات التالميذ أصحاب األمراض ادلزمنة ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية    

نية و الرياضية للتالميذ أصحاب األمراض ادلزمنة و حقهم يف شلارسة الًتبية البدنية و و نظرة أساتذة الًتبية البد

الرياضية. و لدراسة ىذا ادلوضوع مت اختيار عينة من التالميذ أصحاب األمراض ادلزمنة و عينة من أساتذة الًتبية 

ادلقياس كأداة جلمع البيانات  البدنية و الرياضية حيث استخدمنا ادلنهج الوصفي بالطريقة ادلسحية من خالؿ

 بالنسبة للتالميذ و استبياف بالنسبة لألساتذة.

وبعد صبع البيانات و معاجلتها إحصائيا خلص الطالباف إرل أف أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يؤيدوف فكرة 

لتالميذ أصحاب األمراض شلارسة أصحاب األمراض ادلزمنة للًتبية البدنية و الرياضية و مستعدوف لتفعيلها, و ا

ادلزمنة لديهم اذباىات اغلابية ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية وعليو يقًتح الطالباف تفعيل فكرة البحث ميدانيا 

 من خالؿ إعطاء التالميذ أصحاب األمراض ادلزمنة حقهم

 


