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 رـــة شكـــكلم
 

الحمد هلل حمدا كثيرا الحمد هلل شكرا جزيال الحمد لك خلقتنا و بين مخلوقاتك زرعتنا، الحمد لك 
زودتنا...يقول بالعقل و النطق ميزتنا الحمد لك عدد خلقك و مداد كلماتك أعنتنا و بالعلم 

«.من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل » الحبيب صلى اهلل عليو وسلم    

نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من كانت  لو  يد المساعدة في ىذا العمل سواء كان من قريب أو 
 بعيد.

 كما ال يفوتنا أن نتقدم بأسمى معاني التقدير و االحترام و العرفان إلى أستاذنا القدير

  ." المشرف على بحثنا ىذا و الذي لم يبخل علينا بالنصح و اإلرشاد و التوجيودان حسينبن زيد/"

عز و جل في نيل شهادة الدكتوراه كما ال ننسى أن نشكر  فما يسعنا إال أن نتضرع إلى المولى
األساتذة على المساعدات التي بذلوىا من أجلنا، و إلى كل من كانت لو بصمة في ىذا العمل من 

.أساتذة وطلبة و عمال معهد التربية البدنية و الرياضية بمستغانم  

. 
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أشكر اهلل تعالى الذي وفقني في إنجاز ىدا العمل راجيا منو التوفيق و المزيد من النجحات في 

 حياتي .

 إلى عـزيزتـي ورفيقـة قلبـي دربـي  ...............لى التي جعلـت الحياة حـلوة في عيـونيإ

 الى الجنـة غـاليتي الـوحيدة. ..............................إلى التي ىي طـريقي وسبيـلي

 ــــــــالية" "أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "حفظهما اهلل وأطال في عمرىماي الكـريـمــــــــــــــــأبـ"الى قلبـي وعقـلي غـلى واعـز إنسـان كما أىديو أل

 إلى الـذين تـربوا معـي تحـت سقـف واحـد أخـواتي وإخـواتي

 فاطمة الزىراء، لطيفة ،أمينة " " مصطفى ، علي،

 "و إيالف " رانيا و بلقيس تاكيتإلى الك

 الى كـل أصـدقائي واخـص بالـذكر

   ، ياسر حتيت، عنتر جالل الدين زين مصطفى ، يوسف تاسفوت، وأصدقاء الدراسة حلوز أسامة

 إلى تـلك الورود التـي اتمنـى اال تذبـل ابـدا. 
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 أىدي ىدا العمل المتواضع والذي أنجز بعون اهلل وقدرتو.

 ى التي ساعدتني كثيراــــــــصغيرا.............................إل التي ربتني إلــــــــى

 ى التي تفرج ىميــــــــــى قرة عيني أمي .............................إلــــــــــــــــإل

 رهــــــــــــــ..................أطال اهلل في عم......ي الحبيب.......ــــــــى أبــــــــــــــإل

 رام األوفياءــــــــــــــــ........الك....................ى إخوتي األعزاءلــــــــــــــــــــــــــــــــإ

 

 إلى جميع األصدقاء واألحباب الذين عرفتهم في حياتي

 إلى جميع طلبة العلم الذين سهروا الليالي من أجل المعرفة والوصول إلى الحقيقة .
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 ملخص الدراسة :

لدى المعاقين حركيا الممارسين لكرة السمة  مستوى الوعي الصحيعنوان البحث هو 
حيث تهدف الدراسة إلى معرفة الفرق بين   وغير الممارسين عمى الكراسي المتحركة

في وغير ممارسين  المعاقين حركيا الممارسين لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة
رض من هذه الدراسة فهو التعرف عمى أهمية ممارسة غأما ال مستوى وعيهم الصحي

، حيث شممت عينة  لدى المعاقين حركيا الوعي الصحي  و تأثيرها عمىالرياضة 
نسبتها و  مقصود إختيارها بشكل وكان ممارسين 01معاق حركيا منهم  011بحثنا 
من األدوات و ،  كانت  بشكل عشوائي غير ممارسين لمرياضة 01و ، 011%

و من أهم اإلستنتاجات التي توصمنا  ،مقياس الوعي الصحيالمستخدمة في البحث 
لديهم  إليها هي أن المعاقين حركيا الممارسين لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة

مرياضة، و من أهم ة بالمعاقين حركيا غير الممارسين لمقارن وعي صحي عالي
ي في جميع مؤسسات و مراكز ذوي الوعي الصح نشرضرورة اإلقتراحات 

اإلحتياجات الخاصة و من خالل وسائل اإلعالم المختمفة ) التمفاز، الصحف، 
 من أجل اإلرتقاء بالوعي الصحي. والمجالت(

 كرة السلة رياضة –المعاقين حركيا  –الوعي الصحيالكلمات المفتاحية :       

 

 

 

 

 

 

 



Research Summary  : 

     

This study‟s aim is to evaluate a hygiene consciousness of 

disabled (handicapped) people the exercised and non-exercised of 

basketball, and how to identify it statistically. We have chosen as a 

sample group of 100 people ,almost of 100%,50 of them have 

chosen in purpose while the others have chosen at random. As a tool 

of research, we have used “test” in order to collect data and more 

information about the degree of hygiene consciousness. The results 

have shown that there are a moral differences are concerned with 

handicapped people „hygiene consciousness (the exercised and non-

exercised people of basketball).also, we have found that the practical 

group is more superior than  the non-practical group. For this reason, 

we suggest a piece of advice to responsible people and specialists in 

this field in order to advice handicapped people to practice 

basketball because of its benefits and to make more researches in 

future in this field.  

 

 

 

 

 

 



Résumé de recherche:  

Le titre de la recherche est le nivau de sensibilisation sanitaire chez 

les handicapés moteurs pratiquants et le basket-ball en fauteuils 

reulantet et non –pratiquants. 

L‟objectif de l‟étude établie visait à évaluer le Subconscience 

sain des handicapés  soit les praticiens ou non praticiens du sport de 

basketball et comment le définir statistiquement. Nous avons pris 

comme échantillon un groupe de 100 personnes  à peu près de 100%, 

et pour recueillir des informations, nous avons utilisé le test  pour 

connaitre le degré de Subconscience chez les handicapés. Les 

résultats requis ont démontré qu‟il y a de nettes différences (équarts) 

morales prouvés par des statistiques chez les handicapés praticiens et 

non praticiens du sport  de basketball. Ces résultats ont montrés que 

le groupe praticiens est nettement supérieur aux non praticiens de ce 

sport. Nous proposons ainsi aux responsables  et spécialistes à 

sensibiliser les handicapés à pratiquer le sport de basketball à cause 

de ses bienfaits. 
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 :المقدمة-1

،  بموغو إلى وأفراده، ومنظماتو، العالم، دول تسعى ستراتيجيإ وىدف أساسي مطمب الصحة
في  الفرد اإلنساني خالليا من سميمة،يسيم صحية حياة أجل من تحقيقو عمى جاىدة وتعمل
 .،ومجتمعو وألسرتو لو، المختمفة التنمية جيود

تنشئة،  في تمعات،لمجوا الشعوب، عمييا تعتمد التي العممية وستستمر والزالت كانت والتربية
عداد والعقمية،  والروحية، الجسمية، الجوانب جميع في متكامال، صالحا إعدادا أبنائيا وا 
كسا المختمفة الحياة مواقف لمواجية جتماعية،واإل والسموكيات  والميارات، المعارف، مبي،وا 

 .المواقف ىذه مع التعامل من تمكنيم التي المناسبة

 وثيقة، عالقة انيبأ لييا منظمة الصحة العالمية إتشير   عالقة توجد والتربية الصحة وبين
من  في المدرسة المنتظم والحضور ، التعمم قابمية عمى كبير تأثير ليا فالصحة وتبادلية،
 )تقريرفييا التعميم،والتنظيم المناىج،وطرق خالل من الصحة،وذلك لتعزيز اليامة الوسائل

   .(11، صفحة 1331منظمة الصحة العالمية، 

 يؤثر كاَل منيما ألن ، ومتواصمة وممتدة، وحتمية، قوية، " نيابأ العالقة ىذه لفراأ ويصف
 ماىي بقدر صحي تشريع مسألة ليست الصحي المستوى رفع مسألة وألن ، باآلخر ويتأثر
 تربية . مسألة

كسابو الصحي الوعي قضية وتبرز لمتربية  الرئيسية واألىداف األولويات ،كأحد ونشره وا 
 وبيئية صحية مخاطر إلى اإلنساني الفرد فيو يتعرض زمن في ، العصر ىذا في الصحية
 الذي جعل األمر ، والصناعي التقني التقدم عجمة تسارع بازدياد وتتزايد ، تتسع متزايدة
كسا بحمول عدة المشكالت ىذه عمى لمتغمب جيودىا تركز دول العالم من الكثير  مبي، وا 
 (. 522 ص 9191،نيبريصا) المشكالت ىذه لمواجية الالزم الصحي الوعي

ويذكر أن الشخص الواعي صحيًا ىو الشخص المثالي المتمتع بدرجات ومستويات عالية 
والصحي وأن ممارسة  جتماعيمن الصحة المتمثمة بالتكامل البدني والعقمي والنفسي واإل

األنشطة الرياضية تعمل عمى الوقاية من أىم األمراض العصرية مثل مرض السكري 
ن أعتبار إوأمراض القمب وأمراض الجياز التنفسي والسمنة والوزن الزائد والتشوىات القوامية ب

 أساسيين ىما الثقافة الصحية والتي تتمثل في اكتساب الجانب الصحي يشتمل عمى جانبين
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المعارف والمعمومات الصحية، والوعي الصحي والذي يتمثل في ممارسة وتطبيق تمك 
 .( 11ص  2005) جالل الدين المعارف والمعمومات في الواقع العممي

لمبحثث أىميثة مثن النثاحيتين العمميثة والعمميثة ، فمثثن الناحيثة العمميثة تنبثع أىميتثو فثي إثثرا  الجانثثب و 
 بخاصة . و تتمثل في إكساب المعارف والمعمومات الصحية الثقافة الصحية المعرفي في مجال 

أما من الناحية العممية فيمكن لنتائج ىذا البحث أن تسيم بصورة كبيرة في توضيح الفوائد واألسباب 
أيقنو أن حل مشكالتيم الصحية   وجاد مجتمع يكون أفراده قد ألموا إيو والمشكالت 

أن تكون مسؤولية الجيات والمحافظة عمى صحتيم وصحة مجتمعيم ىي مسؤلياتيم قبل 
 .الحكومية

 أفرادىا بين الصحي الوعي مستوى ارتفاع والشعوب، األمم تقدم بو يقاس ما ضمن منو 
في  والدارسون، الباحثون، عمييا يعتمد التي الرئيسية، المؤشرات أحد يمثل الصحي فالوعي
 أىمية إلى الطالبان يمخص تقدم مما و ةمتخمف وأخرى متقدمة، إلى تمعاتلمجا تصنيف
 تمع،لمجوا واألسرة، تحفز الفرد، العممية ىذه ألن ،وذلك المجتمع في الصحي الوعي انتشار
 تطور في وتساعد مجتمعنا وبالدنا، في بالصحة لمنيوض واإليجابية، الفعالة، المشاركة عمى

 واألجيال القادمة. الحالي، لمجيل منيا االستفادة وسبل الصحية، الخدمات
والدراسات وقد ارتكزت طريقة تناول الموضوع  وصياغتو عمى مدارس المشرق العربي 

  بالمدنية المنورة، تمت (2011)أ/د عماد صالح عبد الحقالسابقة تبين ذلك  فدراسة 
لألندية  (2005)سة القدومي ادر و  جامعةالقدسب فكانت  (2003حسن ) بن عمي دراسةأما

 بمصر. جميعيا  (2002) رانيا مصطفىو  (2001)العمي ودراسة العربية
 نجد خاص و المعاقين حركيا بشكل عام بشكل الخاصة االحتياجات ذوي الي فئة  وبالنظر

 الفروق ىذه حيث تظير العالمي ىالمستو  ىوعم المجتمع في قميمة غير نسبة يمثمون نيمأ
 خصائص مع خاصة تتناسب وضع برامج  يتطمب مما واضحة بصورة األسويا  وبين بينيم

 .عاقتيمإ وشدة مع درجة يتناسب الذي بالشكل وطبيعتيم

ومن الرياضات الممارسة من قبل المعاقين حركيا ، ىي رياضة كرة السمة عمى الكراسي 
من ضعف في النخاع الشوكي،  المتحركة ذات الطابع العالجي باألشخاص الذين يشكون

 وقد تطورت و أصبحت جد مشوقة لما فييا من إصرار وعزيمة.
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الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين  سعت دراستنا إلى التعرف إلى مستوىوقد 
 )كرة السمة ( وغير الممارسين.

 : بابين عمى الدراسة اشتممت و
 تمثل في الدراسة النظرية وتحوي فصمين . : الباب األول

حتوى عمى التعريف بمصطمحات البحث والمشكمة والفرضيات و إ : الفصل التمييدي
 األىداف التي نرجوا الوصول إلييا من خالل الدراسة والتحميل ومناقشة الدراسات المشابية. 

يومو ومجاالتو وأىداف تطرقنا فيو إلى مف لمفرد الصحة و الوعي الصحي : أما الفصل األول
 جتماعية المسؤولة عن نشره.نشره وأىمية انتشاره في المجتمع و المؤسسات اإل

خصائص ومميزات المعاقين حركيا الممارسين لمنشاط  تطرقنا فيو: أما الفصل الثاني
 .الرياضي

منيجية البحث  شتمل عمى فصمين ، الفصل األولا  وىو الجانب التطبيقي و  : الباب الثاني
ستطالعية والتجربة ستعمل المنيج الوصفي وخطوات التجربة اإلإاإلجرا ات الميدانية ثم و 

األساسية، أما الفصل الثاني تطرقنا فيو إلى عرض وتحميل ومناقشة النتائج ، وفي األخير  
 طرح مجموعة من التوصيات.

 : مشكمة البحث2- 

ومن خالل المقابالت الشخصية مع بعض المعاقين حركيا حول السموك الصحي والوعي 
الصحي تبين أن بعضيم ال يمتمك وعي صحي كبير وييمل المبادئ األساسية في الحفاظ 
عمى الصحة حيث ىناك من يدخن، ال يقوم بفحوصات طبية، ال ييتم بالوجبات الغذائية 

من السموكات الصحية السمبية، وبالتالي تعرضيم  األساسية )الوجبات الكاممة وغيرىا
 لمحاالت المرضية المختمفة. 

وبعد اإلطالع عمى الدراسات والبحوث الي اىتمت بدراسة الوعي الصحي والسموك الصحي 
( 2012)د عبد الحميم خمفي (  ودراسة 2011)أ/د عماد صالح عبد الحقمثل دراسة 

رانيا و ،  (2001)العمي ( ودراسة2005)سة القدومي ادر و  (2003حسن ) بن عمي دراسةو 
المستوى المدرسي و األندية الرياضية بشكل عام، وىذا  واباعتبارىم تناول (2002) مصطفى

دفع  الطالبان لمقيام بيذا البحث عمى شريحة ىامة من شرائح المجتمع  المتمثمة بالمعاقين 
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كن تحديد مشكمتيا من خالل اإلجابة حركيا  لمتعرف عمى مستوى الوعي الصحي والتي يم
 عمى السؤال التالي 4

 : التساؤل الرئيسي
 الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين والغير ممارسين ؟ ما مستوى -

 الفرعية التساؤل
 الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين لمنشاط الرياضي ؟ ما مستوى -
 الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا غير الممارسين لمنشاط الرياضي؟ ما مستوى -
الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  -

 الممارسين والغير ممارسين ؟
 البحث: أهداف3-
 الممارسين. الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير التعرف إلى مستوى- 
المعاقين حركيا الممارسين وغير  ىالوعي الصحي لدالتعرف إلى الفروق في مستوى -

 الممارسين.
 :البحث فرضيات -4

الوعي الصحي مرتفع لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير  مستوى :الرئيسية الفرضية-
 .الممارسين لصالح الممارسين

 الفرضيات الجزئية:
 حركيا الممارسين لمنشاط الرياضي عاليالوعي الصحي لدى المعاقين  مستوى-
 الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا غير الممارسين لمنشاط الرياضي متوسط مستوى -
الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  -

 الممارسين وغير الممارسين
 :البحث مصطمحات5-

 :االصطالحي الوعي الصحي التعريف-

 الشخص حياة فى المرغوبة الصحية العادات تطبيق ىو الصحى الوعى أن  يوضح كما 
 (33ص 1995الفتاح عبد إسماعيل)اليومية
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 إحساسيم الصحية وأيًضا والحقائق بالمعمومات، المواطنين إلمام بو يقصد مفيوم "يعرف بأنو
 الفيم، نتيجةقصد  عن الصحية الممارسة وىو ، غيرىم وصحة صحتيم، نحو بالمسئولية
 )سالمتفكير  أو شعور بال تمارس عادات إلى الصحية الممارسات تمك وتحول واإلقناع،

 .(1332،  32ص  

 الصحية والممارسات العادات من بمجموعة مدى إلمام المعاقين حركيا  : اإلجرائي التعريف-
 وتقاس تقابميم التي الصحية المشكالت تجاه الصحيح عمى التصرف والقدرة الصحيحة
 . الصحي الوعي إستمارة عمى االجابة نتيجة عمييا سنتحصل الدرجات التي بمجموع

 :حركيا المعاق تعريف-

يعرف  المعوق حركيا بأنو الشخص الذي يعاني من درجة العجز البدني أو سبب يعيق  
أو عظامو  حركتو و نشاطو نتيجة لخمل أو عاىة أو مرض أصاب عضالتو أومفاصمو

بطريقة تحد من وظيفتو العادية, و بالتالي تؤثر عمى العممية التعميمية و ممارسة حياتو 
 .(55ص  2000)الدكتور أسامة رياض ،  بصفة عادية

حالة من العجز الحركي يصاحبيا ضعف في المستوى الوظيفي : اإلجرائي التعريف-
ي المركزي قد تكون وراثية أو لألطراف و العضالت و العظام أو إصابة الجياز العصب

 مكتسبة.

ىي رياضة تمارس بالكراسي المتحركة تشبو تعاليميا و  : المتحركة الكراسي ىعم السمة كرة-
 قوانينيا كرة السمة العادية مع بعض التعديالت الخاصة التي تالئم الكراسي المتحركة.

  :السابقة الدراسات6-

 و يعرض الطالبان مجموعة من الدراسات السابقة التي إستيدفت الوعي الصحي4

  (2003)االحمدي حسين بن حسن بن دراسة عمي 1-
 متيباتجاىا طبيعي وعالقتو الثانوي الثاني الصف تالميذ لدى الصحي الوعي مستوى "

 المنورة" في المدينة الصحية

 التساؤل العام :-
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 متيباتجاىا عالقتو وما طبيعي الثانوي الثاني الصف تالميذ لدى الصحي الوعي مستوى ما
 ؟ المنورة المدينة في الصحية

 :الفرعية األسئمة-

 ؟ المنورة المدينة في طبيعي الثانوي الثاني الصف طالب لدى الصحي الوعي مستوى ما

 ؟ المنورة المدينة في طبيعي ثانوي الثاني الصف طالب لدى الصحية االتجاىات نوع ما

 أهداف البحث :

 :الهدف العام -

دراسة  بعد طبيعي ثانوي الثاني الصف طالب لدى الصحي الوعي مستوى عمى التعرف -
 .األحيا  مقرر في الصحية الموضوعات

 األهداف الفرعية :-

 بعد طبيعي ثانوي الثاني الصف طالب لدى الصحية االتجاىات نوع عمى التعرف -1
 .األحيا  مقرر في الصحية دراسة الموضوعات

 نوع وبين ، الطالب لدى الصحي الوعي مستوى بين العالقة نوع عمى التعرف -2

 .األحيا  مقرر في الصحية الموضوعات دراسة ،بعد لدييم تكونت التي الصحية االتجاىات

 . الوصفي المنيج منهج المتبع :-

 المدينة المنورة منطقة مدارس في طبيعي(، ) الثانوي الثاني الصف تالميذ: العينة -
 األول. الدراسي الفصل في المسجمين التعميمية،

 المعرفي. التحصيمي االختبار األداة :-

 :أهم نتيجة -

 ، من المنورة المدينة في طبيعي الثانوي الثاني الصف تالميذ لدى الصحي الوعي مستوى
 بدرجة، ، متدن الحالية، الدراسة في المستخدم الصحية، المعرفة اختبار عمى أدائيم واقع
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 % .22,2 درجة ويعادل  %20   ب حدد والذي تربويا المقبول بالمستوى مقارنة ، بسيطة
 .15,2 مئوية بنسبة  21,3 الدراسة لعينة الكمي األدا  متوسط بمغ حيث

 أهم توصية :-

 تحقيق أىداف في الفعالة المداخل كأحد الموضوعات الوحدات بمدخل االىتمام ضرورة
 . األحيا  عمم مقررات خالل من وذلك الثانوية، المرحمة في الصحية، التربية

 2012. د عبد الحميم خمفي 2-

 الجامعي المركز طمبة لدى الصحي الوعي مستوى عمى الصحي الضبط أثر "
 " .بتمنراست

 التساؤل العام :-

 ىذا يؤثر أن يمكن وىل بتامنغست الجامعي المركز لطمبة الصحي الوعي مستوى ما
 الصحي؟ الضبط عمى المستوى

 األسئمة الفرعية :-

 لدى الصحي والضبط الصحي الوعي مستوى بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل -
 ؟.االجتماعية الحالة السن، الجنس، العممي، التخصص تبعا لمتغير الجامعي المركز طمبة

 لدى الصحي والضبط الصحي الوعي مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ىل -
 الجامعي بتامنغست؟ المركز طمبة

 فرضية البحث :-

 طمبة لدى الصحي والضبط الصحي الوعي مستوى بين إحصائية داللة ذات فروق توجد-
 .االجتماعية الحالة السن، الجنس، العممي، التخصص تبعا لمتغير الجامعي المركز

 طمبة لدى الصحي والضبط الصحي الوعي مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد-
 بتمنراست. الجامعي المركز

 الهدف العام :
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 .تمنراستب الجامعي المركز طمبة لدى الصحي الوعي مستوى ما

 . الوصفي المنيج منهج المتبع :-

 حسب عددىم والبالغ تمنراستب الجامعي المركز طمبة من الدراسة مجتمع يتكونالعينة : -
 المعاىد عمى موزعين وطالبة، طالبا " 2600 " إلى التدرج الدراسات في مديرية إحصائيات

 .ذكرىا السابق الخمسة

 .الصحي الضبط مقياس :األداة -

 :أهم نتيجة -
 طمبة لدى الصحي والضبط الصحي الوعي مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .واإلناث الذكور بتامنغست من الجامعي المركز
 أهم توصية :-
 المدارس تالميذ من عينات لدى الحالية الدراسة غرار عمى دراسات إجرا  عمى العمل -

 .والثانويات
 الصحي الضبط مصدر عمى والتدريب الصحي، الوعي بمستويات االرتقا  أجل من -

 السيما األصعدة مختمف عمى التوعوي المجال في الصحية والعمل التربية ترقية الداخمي،
 .اإلنتاجية وحتى والمينية التربوية والتعميمية المؤسسات مختمف وفي اإلعالم، وسائل

 2011دراسة أ/د عماد صالح عبد الحق  3-
 "مستوى الوعي الصحي لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس"

 سئمة الدراسة:أ-

 ؟الوعي الصحي لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس ما مستوى -1

الوعي الصحي لدى طمبة جامعة توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ىل –2
تعزى لمتغيرات الجامعة، والجنس، والكمية، والمعدل  النجاح الوطنية وطمبة جامعة القدس

 التراكمي؟

 فرض الدراسة:-
 الوعي الصحي لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس مرتقع. مستوى-
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داللة إحصائية في مستوى الوعي الصحي لدى الطمبة تبعا لمتغيرات يوجد فروق ذات -
الجامعة ولصالح جامعة القدس، والكمية لصالح الكميات العممية، ومتغير الجنس ولصالح 

 .الطالبات، وكذلك لمتغير المعدل التراكمي ولصالح المعدل االعمى
 أهداف الدراسة :

 .جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدسالوعي الصحي لدى طمبة  التعرف إلى مستوى - 1
الوعي الصحي لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية التعرف إلى الفروق في مستوى  - 2

 تبعا لمتغيرات الجامعة، والجنس، والكمية، والمعدل التراكمي. وجامعة القدس
 الوصفي المسحي .منهج الدراسة:

 القدس4طمبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة  عينة الدراسة -
 االستبانة:أداة الدراسة 
 أهم نتيجة:

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي الصحي لدى الطمبة تبعا لمتغيرات -
الجامعة ولصالح جامعة القدس، والكمية لصالح الكميات العممية، ومتغير الجنس ولصالح 

 الطالبات، وكذلك لمتغير المعدل التراكمي ولصالح المعدل االعمى.
 أهم توصية:

ل إعادة النظر في المناىج الدراسية ذات العالقة بالصحة، بضرورة عقد ورشات عمل حو -
الوعي الصحي لمطمبة واالىتمام بالوعي الصحي لطمبة الجامعة في المساقات ذات  تنمية 

 العالقة مثل الرياضة والصحة والتربية الصحية والصحة العامة.
 "2002سة القدومي ا"در  -4
" مستوى الوعي الصحي ومصار الحصول عمى المعمومات الصحية لدى األندية العربية  

 لكرة الطائرة "
ما مستوى الوعي الصحي ومصار الحصول عمى المعمومات الصحية لدى  التساؤل العام :

 األندية العربية لكرة الطائرة؟
عمومات التعرف عمى مستوى الوعي الصحي ومصار الحصول عمى المهدف البحث : 

 الصحية لدى األندية العربية لكرة الطائرة.
توجد فروق لمستوى الوعي الصحي تبعا لمتغيري الخبرة في المعب والمؤىل  فرض البحث :

 العممي لدى العبين . 
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 وصفي منهج :
 األردن. – 22العب مشاركين في البطولة العربية  30العينة : 

 . أفراد العينة كان عاليامستوى الوعي الصحي العام لدى  أهم نتيجة :
 خاصة األصعدة مختمف عمى التوعوي المجال في الصحية والعمل التربية ترقية أهم توصية:

 والجرائد. اإلعالم وسائل
 "2001سة العميا"در  -2
" مستوى الثقافة الصحية لدى الطمبة في نياية المرحمة األساسية العميا في المدارس  

 الحكومية "
ما مستوى الثقافة الصحية لدى الطمبة في نياية المرحمة األساسية العميا في  التساؤل العام :

 المدارس الحكومية ؟
 لدى الطمبة في المدارس الحكومية. مستوى الثقافة الصحية معرفةهدف البحث: 
توجد فروق لدى الطمبة في مستوى الثقافة الصحية في نياية المرحمة  فرض البحث :

 لمتغيرات " الجنس ، مكان اإلقامة ،مستوى التعميمي لألب واألم"األساسية العميا تبعا 
 وصفي منهج :

الطمبة في مستوى الثقافة الصحية في نياية المرحمة األساسية العميا  مستوى لدى أهم نتيجة :
 . كان جيدا تبعا لممتغيرات

وجود منياج مستقل في التربية الصحية في المدارس كباقي المواضيع  ضرورة أهم توصية:
 الدراسية.

 "2002سة رانيا مصطفىا"در  -6
" الفروق في الوعي الصحي لطمبة جامعة طنطا في ظل متغيرات المستوى اإلقتصادي  

 واإلجتماعي في مصر "
العام4 ىل ىناك فروق في الوعي الصحي لطمبة جامعة طنطا في ظل متغيرات  التسأول

 المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي.
التعرف عمى الفروق في الوعي الصحي لدى الطمبة في ظل متغيرات المستوى هدف البحث: 

 .اإلقتصادي واإلجتماعي
طنطا في ظل توجد فروق لدى الطمبة في الوعي الصحي لطمبة جامعة  فرض البحث :

 متغيرات المستوى اإلقتصادي 
 وصفي منهج :
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 كمية. 14طالب وطالبة من  5000العينة : 
مقياس الوعي أذى إلى حدوث تطور لطمبة من ناحية الوعي الصحي عمى  أهم نتيجة :

 .أقرانيم في المستوى اإلقصادي واإلجتماعي المتوسط
 التعميق عمى الدراسات السابقة:7-

د عبد  (  ودراسة 2011)أ/د عماد صالح عبد الحقلقد تشابيت من دراسة  :نقاط التشابه -
 ( ودراسة2005)سة القدومي ادر و  (2003حسن ) بن عمي دراسةو ( 2012)الحميم خمفي

في  في نوع وسيمة اإلختبار حيث إستعمموا (2002) رانيا مصطفىو ،  (2001)العمي
دراساتيم عمى بعض مقايس السموك الصحي و الوعي الصحي كما إعتمدا في جميع 

فأكثر و ىذا حثى تكون النتائج أكثر 100الدراسات مختمف الجنسين، و بمغ عدد أفراد العينة
 مصداقية كما كانت النتائج في جميع الدراسات متابينة.

 ختالف:نقاط اإل-

مكان إختيار العينة فيناك ما إقتصرت عمى بمد  اختمفت الدراسات السابقة عن بحثنا في 
( 2012)د عبد الحميم خمفي (  ودراسة 2011)أ/د عماد صالح عبد الحقواحد مثل دراسة 

فيما كانت بعض الدراسات أخرى في بمدان مختمفة و كذا  (2003حسن ) بن عمي دراسةو 
 مجتمع البحث .

 ستفادة:اإل نقاط-

إن منطمق أي بحث ىي الدراسات السابقة في نفس الموضوع أو ليا عالقة بالموضوع ، 
 ونحن إعتمدنا عمى الدراسات السابقة والمشابية في بحثنا في عدة أمور 4

صياغة اإلشكالية وتنميتيا ، فرضيات ، أىداف ، وكذا مطابقة ومقارنة النتائج المتحصل 
 سابقة.عمييا مع نتائج الدراسات ال

 :نقد الدراسات 
تعتبر الدراسات السابقة من أىم النقاط األساسية في توجيو الطالب الباحث لبنا  دراستو 

،ومنبع معموماتو المسبقة في تحديد البنود العريضة لمشكمتو وصياغة فرضياتو ومنو تحديد 
  لكيفية إختيار موضوع دراستو .
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وقد كان الجديد في دراستنا بالمقارنة بالدراسات السابقة أن العينة التي إعتمدنا عمييا ىي 
المعاقين حركيا عكس العينات األخرى فمنيا من إعتمد عمى التالميذ ومنيم من إعتمد عمى 

كما أنو تم دراسة الوعي الصحي و  طمبة الجامعة ومنيم من إعتمد عمى األندية الرياضية
 لمتغير ،متغيرات المستوى اإلقتصادي واإلجتماعيفقط في متغيرات ) الجنس ، المقارنة 

( في حين نحن إعتمدنا عمى متغير  االجتماعية الحالة السن، الجنس، العممي، التخصص
 الممارسة الرياضية  وتأثيرىا عمى الوعي الصحي .
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 : تمهيد
 الوعى ويعنى الفيم واإلقتناع، نتيجة قصد عن الصحية الممارسة ىو الصحى الوعى يعتبر

 تفكير أو شعور بال عادات تمارس إلى الصحية الممارسات تمك تتحول أن أيضاً  الصحى
 تبقى أن ال إليو ونتوصل  إليو نسعى أن يجب الذى اليدف ىو الصحى الوعى أن بمعنى

 فقط. صحية كثافة الصحيحة المعمومات
من  كثير وراء يكمن الذي وىو الصحي التخمف أسباب من الصحية بالمبادئ فالجيل
ولذلك  السميم الصحى المسمك إلى الفرد تقود ال الصحية فاألمية الحضارى التخمف مظاىر

لرفع  المطموب المثالى اإلنتاج عمى يساعده الذى المستوى إلى بصحتو يصل أن يمكن ال
 المجتمع. فى التنمية عممية

 : مفهوم الوعي الصحي1-
الوعي كما ورد في لسان العرب " من وعى الشيء ، والحديث يعيو وعيا ، و أوعاه أي 

 وفالن أوعا من فالن أي أحفض و أفيم ،وفي الحديث . حفظو وفيمو و قبمو  فيو واع "
َر اهلل عبًدا َسِمع مقالتي فوعاىا( ( وفي حديث أبي أومامو " ال يعذب اهلل وَبمَّغياوَحِفظيا ، نضَّ

أي عقمو إيمانا بو وعمال ، فأما من حفظ ألفاظو ، وضيع : قمبا وعى القرأن " قال ابن األثير
 .(91;1)محمد بن عيسى، حدوده فإنو غير واع لو 

كتساب إتجاه إيجابي نحو المعرفة والوعي  دراك معنى المعرفة ، وا  والوعي بالمعمومات وا 
المعرفي يتمثل في توفير المعمومات عن ظاىره أو موضوع معين ، أما الوعي الوجداني 
فيتمثل في تكوين الميول و اإلتجاىات ويعرف "الوعي" بأنو  قدرة الفرد عمى التذكر ، وتنظيم 

في أية الحظة ويتضمن الوعي المضاعر الداخمية ، و األفكار و السموك وفعل األشياء 
 .(1;;1)أحمد سالم، الظاىري لمفرد من حولو 

ويعرف بأنو " إدراك الفرد القائم عمى اإلحساس والمعرفة ويتضمن جانبين جانب معرفي 
 .(1222)حداد شقيق، وجانب وجداني 

الغريزي ، والوعي العقمي فالوعي الغريزي ويرى بأن ىناك نوعين من الوعي فيناك الوعي 
ىو ما يتكون لذى الفرد نتيجة لممارسات ، وخبارات يكتسبيا خالل حياتو اليومية ، مدفوعا 

 بدوافع غريزية في الغالب .
وأما الوعي الوعي العقمي فيو الوعي القائم عمى إعمال العقل ، والفيم و اإلقتناع والتميز بين 

اإلنسان الوصول إلى ىذا النوع إال عن طريق جيد مخطط ومقصود  البدئل ، وال يستطيع
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من أجل تكوين قدر من الثقافة العامة لذى الفرد و ذلك يرتبط بعمميات عقمية يمارسيا الفرد 
 لكي يصل إلى مستوى الفيم أوال ، ثم اإلىتمام و التبني، والدفاع عن فكره ومبدأما .

 من بمجموعة مدى إلمام المعاقين حركيا بان ىو الطال ومفيوم الوعي الصحي كما يراه 
 المشكالت تجاه الصحيح عمى التصرف والقدرة الصحيحة الصحية والممارسات العادات
 عمى االجابة نتيجة عمييا سنتحصل الدرجات التي بمجموع وتقاس تقابميم التي الصحية
 . الصحي الوعي إستمارة

 : مجاالت الوعي الصحي2-1-
 الوعي ولكن ، بالصحة المتصمة األمور من معين جانب عمى الصحي الوعي يقتصر ال

 جيدة بصحة متمتع اإلنسان يكون لكي ضرورية ىي والتي العناصر كافة ليشمل يتسع مجالو
 في بعضيا ويؤثر بطبيعتيا متشابكة ألنيا ، فصميا يصعب بشكل متداخمة وىذه العناصر ،

 : توضيحا أكثر يكون قد عناصر شكل عمى ذكرىا ، ولكن اآلخر
 : الشخصية الصحة :أوال

نظافة  ، الشخصية النظافة ، النظافة قمة عن الناتجة والمشاكل النظافة المجال ىذا ويشمل
 .الشارع نظافة و والشراب الطعام نظافة ، المنزل

 : التغذية :ثانيا
 يحقق بما واإلقتصاديةاإلجتماعية  المستويات جميع عمى لألفراد الغذائي الوعي إلى وييدف
نما األغذية وأنواعيا، فقط المجال ىذا يشمل وال ، سميمة صحية عادات  يبحث عمم : ىو وا 

متصاصو الغذاء وىضمو تناول ذلك ويشمل ، الحي والجسم الغذاء بين العالقة في  وتمثيمو وا 
 األنسجة وصيانة والتكاثر وعمميات النمو الطاقة تحرير من ذلك عن ينتج وما الجسم في

 وىضمو الغذاء تناول ويشمل ذلك ، الحي والجسم الغذاء بين العالقة كفي واإلنتاج
متصاصو  والتكاثر النمو وعمميات تحرير الطاقة من ذلك عن ينتج وما الجسم في وتمثيمو وا 

 عرالشا ) الفضالت من وكذلك التخمص ، والبيض الحميب كإنتاج واإلنتاج األنسجة وصيانة
 (:8ص  1222

   : األولية  واإلسعافات األمان:ثالثا
 المخاطر تجنب يستطيعوا حتى وسالمتيم الشخصية بأمنيم لمعناية األفراد توعية إلى وييدف

تخاذ ، الفجائية والحوادث  الحوادث وقوع حال في اإلصابات نسبة الكفيمة بتقميل القرارات وا 
 ، التسمم ، الحروق ، النزف إسعافات الشارع ويشمل أو المدرسة أو ، المنزل في سواء

 . الكسور والجروح ، الحرائق ، العضات المدغات
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  : البيئة صحة : رابعا
 األفراد فييا يعيش البيئة التي صالحية عمى المحافظة بشأن البيئية المفاىيم بغرس وتيتم
 الصحية الناحية من البيئة في يبحث الذي العمم ىو البيئة الحية، وصحة الكائنات وباقي
 .(;2، صفحة 1222)فضة ، وفاء مندر،  الحية والكائنات الفرد لمعيشة صالحيتيا ومدى
األفراد  لدى والعقمية النفسية الكفاءة تحقيق إلى وتيدف : والنفسية العقمية الصحة: خامسا
وحمايتو  ، وجدانو عمى الخارجية المؤثرات من والتقميل الداخمية انفعاالتيم في التحكم بغية
 والعقمية. النفسية باألمراض اإلصابة من

  : والعقاقير  والكحوليات التبغ : سادسا
 والكحوليات التبغ تعاطي نتيجة والنفسية واإلجتماعية الفسيولوجية األضرار بإبراز ىذا ويتعمق
 . العقاقير استخدام وسوء
مستوى  عمى الظاىرة وانتشار ، التدخين يسببيا التي األخطار في المجال ىذا أىمية وتكمن
الدول  في سواء المدخنين أعداد في مطردا تزايدا ىناك أن إلى إحصائيات وتشير ، العالم

الزيادة  أن يالحظ كما ،(مصر مثل ) الثالث العالم دول أو( المتحدة الواليات مثل ) المتقدمة
سواء  عاما، العشرين دون أو العمر مقتبل في ىم الذين والفتيان لممراىقين بالنسبة أكثر ىي
نسبة  تزايد ىو ، العالمين بين والفارق ، متقدمة دول أو نامية دول في الفتيان ىؤالء كان

 في المدخنات بنسبة أو فيو المدخنين نسبة من تقترب بدرجة المتقدم العالم في المدخنات
  (02، صفحة  فضة ، وفاء مندر) . الغربي أو العالم المتقدم

 منها : والوقاية األمراض : سابعا
 عمى والتعرف ، انتشارىا من الحد ومنع أو ، انتقاليا وكيفية باألمراض الوعي إلى وتيدف

  المعدية غير واألمراض المعدية األمراض
تم  أنو غير ، المرض حدوث عن المسئولة وحدىا ىي الميكروبات أن يظنون العمماء كان

 . المرض عمى المساعدة أو المسببة األخرى العوامل عمى التعرف
 : المستهمك صحة : ثامنا

 اإللتزام طريق أكان عن سواء وحمايتو المستيمك صحة عمى المحافظة إلى وييدف
 ، الصحي ، والتأمين الدعائية الحمالت تقييم أو ، األطعمة عن اإلعالن عن بالحقائق  

 . والخرافات البدع وكذلك ، الصحية غير المعتقدات وتصويب
 وعميو يستنتج الطالبان أن مجاالت الوعي الصحية متعددة ومحدة في المجاالت التالية> 

 الوعي الصحي الشخصي.-
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 الوعي الصحي الغدائي .-
 الوعي الصحي الوقائي. -
 الوعي الصحي الرياضي . -
 الصحة القوامية . -
 الوعي الصحي البيئي . -

 : أهداف نشر الوعي الصحي3-1-
ذكرنا سابقا ىو من أحد األىداف التي تسعى التربية الصحية إلى  الوعي الصحي كما

تحقيقيا من خالل برامجيا ، و أنشطتيا المتنوعة ، و ىو اليدف الذي تسعى المجتمعات في 
 الوصول إليو و تحقيقو بن أفرادىا .

وىناك عدد من األىداف يراد تحقيقيا و الوصول إلييا من خالل نضر الوعي الصحي بين 
 : د المجتمع من المجتمعات وىيأفرا

  إيجاد مجتمع يكون أفراده قد ألموبالمعمومات الصحية عن مجتمعيم ، وألموا بالمشكالت
الصحية و األمراض المنتشرة في مجتمعيم ومعدل اإلصابة بيا و  أسبباىا وطرق إنتقاليا و 

 أعراضيا وطرق الوقاية منيا .
 نو أن حل مشكالتيم الصحية  والمحافظة عمى إيجاد مجتمع يكون أفراده قد ألموا و أيق

 صحتيم وصحة مجتمعيم ىي مسؤلياتيم قبل أن تكون مسؤولية الجيات الحكومية 
  إيجاد مجتمع يتبع أفراده اإلرشادات والعادات الصحية السميمة في كل تصرفاتيم ، بدافع من

المال والجيد في شعورىم ورعايتيم ويشتركون إيجابيا في حل مشكالتيم الصحية ويبذلون 
 ىذا السبيل .

  إيجاد مجتمع يكون أفرادىا قد تعرفوا عمى الخدمات ، و المنشأت الصحية في مجتمعيم
، 1;;1)أحمد سالم، وتفيموا الغرض من إنشائيا وكيفية اإلنتفاع بيا بطريقة منظمة وجدية 

 .(21صفحة 
  : المجتمع  في الصحي الوعي انتشار أهمية4-1-

 أفرادىا بين الصحي الوعي مستوى ارتفاع والشعوب، األمم تقدم بو يقاس ما ضمن من
في  والدارسون، الباحثون، عمييا يعتمد التي الرئيسية، المؤشرات أحد يمثل الصحي فالوعي
 . (1، صفحة 1221)الطريف،  متخمف وأخرى متقدمة، إلى تمعاتلمجا تصنيف
 إقبال تزيد من التي العوامل من الصحي الوعي نشر إن "سالمة يذكر كما ذلك في والسبب
اإللمام  وعمى البيئة، نظافة عمى محافظتيم في ويساعد ، الصحية الخدمات عمى األفراد
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 .رفع شأنو من ما وكل الشخصية، والنظافة بالغذاء، يتعمق فيما الصحي والسموك بالعادات،
 " (109، صفحة 1221)الطريف،  الصحي المستوى
 إذا الصحي أن الوعي حيث يدكر "المدرسة وظيفة في الصحي الوعي انتشار أىمية وتبرز
 الصحية في التربية وظيفتيا أداء عمى المدرسة ذلك ساعد ، المجتمع أفراد بين منتشرا كان

 ليا خارج يتعرض التي الخبرات بين تعارض وجود عدم سيممس الطفل ألن لمتالميذ،
 الخبرات ستصبح ىذه أن جانب إلى المدرسة، داخل خبرات من لو يقدم ما المدرسة،وبين

  "(112-1:1، الصفحات 9;;1)الطنطاوي،  ومستمرة متصمة
 ىذه ألن ،وذلك المجتمع في الصحي الوعي انتشار أىمية إلى الطالبان يمخص تقدم مما

 بالصحة لمنيوض واإليجابية، الفعالة، المشاركة عمى تمع،لمجوا واألسرة، تحفز الفرد، العممية
 لمجيل منيا االستفادة وسبل الصحية، الخدمات تطور في وتساعد مجتمعنا وبالدنا، في

 واألجيال القادمة. الحالي،
  : الصحي الوعي نشر عن المسؤولة االجتماعية المؤسسات5-1-
 األفراد، توعية في الكبير الدور عمييا يقع التي االجتماعية المؤسسات من العديد ىناك

 الجيات، مسؤولية الصحي الوعي نشر أن يعتقد من ويخطأ ، بينيم الصحي ونشر الوعي
 تمع،لمجا أفراد جميع عمى خالليا من النفع يعود العممية ىذه ألن فقط، والمؤسسات الصحية

 في وسنتناول. منيم كل عمى الواقع الدور حجم معإاختالف الجميع فيي مسؤولية وبالتالي
 الوعي انتشار عممية في األكبر الدور عمييا يقع إعتقادنا في التي المبحث المؤسسات ىذا
 > وىي المجتمع، في

 أولى بإعتبارىا اإلنسان، حياة في األىم االجتماعية المؤسسة األسرة تعد : األسرة1-5-1-
 األولى حياتو لحظات منذ معيا ويتعامل تتعامل معو، المؤسسات التي

 إحتكاكا الطفل ابييحتك  التي األولى، اإلجتماعية الوحدة األسرة ىي فإن" نذكر وكما .
 وأنماطو وقيمو، وعاداتو، واتجاىاتو شخصيتو، نمط يحدد الذي الوعاء ،وىي مستمرا مباشرا

 (8;، صفحة 1221)الطريف،  " السموكية
 : بين أفرادىا الصحي الوعي نشر في األسرة أدوار أبرز من أن القول نستطيع وعميو

 ابيتنتشر  أسرة في ينشأ الذي الطفل ألن ، المترل داخل لألفراد الصحية البيئة توفير -أ
 أسرة في ينشأ الذي الطفل أما ، اإلختالط طريق عن بيا لإلصابة عرضة أمراض، يكون

  بالصحة الكاممة، تتمتع
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الكتب  توفير خالل من األسرة، أفراد تثقيف عمى المعينة والظروف الوسائل، توفير -ب
 بالمعمومات تزويدىم عمى يساعد مما بالرحالت والقيام الصحية، واآلت المتخصصة،

 المتنوعة الصحية
 الصحية. األبناء تساؤالت عمى باإلجابة الوالدين قيام -ج
  لألبناء، الطبيعي النمو مع تتالءم التي السميمة الصحية الغذائية العادات تبني -د

 : المدرسة2-5-1-
 في النشء تربية لتتولى المجتمع أنشئيا والتي األسرة، بعد الثانية االجتماعية المؤسسة وىي

 عمى يتعذر المدرسة معاونة وبدون معا، والعقل الجسم، تشمل التعميم والتربية مختمف مراحل
 المنشودة الصحية بالتربية تقوم ،أن تمعلمجا في األخرى الطبية، واإلجتماعية المؤسسات

 . وسائميا بمغت ميما
التالميذ من خالل  لدى مستواه ورفع الصحي، الوعي نشر في بو يستيان ال دور ولممدرسة
 ما يمي >

 .اإلنسان جسم تصيب التي المختمفة األمراض عن الفردية الصحية بالمعرفة التالميذ تزويد-أ
 . واألمراض ، األخطار من لموقاية الضرورية الصحية بالقواعد التالميذ تزويد-ب
 السميمة. الصحية االتجاىات بعض التالميذ إكساب-ج
 كالغذاء المختمفة، االتلمجا في السميمة الصحية العادات بعض تكوين في المساىمة-د

 والنظافة. الصحي،
الحاالت  وعزل الدوري، الكشف خالل من لمتالميذ، الممكنة الصحية الرعاية توفير-ه

 . المرضية
بين  الصحي الوعي نشر في تساعد حياتبمسر  والقيام الكتيبات، ونشر المحاضرات، إلقاء-ز

 (12ص  8;;1)الطريف ،  أمورىم وأولياء التالميذ،
 : الصحية المؤسسات -1-5-3

الصحي،  الوعي ونشر الصحية، التوعية عممية في األكبر الدور عمييا يقع التي وىي
 تتمثل و اختصاصيا دائرة وفي ىذه المؤسسات، عمل ضمن تقع أخرى أدوار إلى باإلضافة

 : في
 . معلمجتا ألفراد والوقائية والعالجية، الصحية الخدمات تقديم-أ

 وغيرىم. الصحيين، والمرشدين األطباء، فييا يشترك والتي المحاضرات، الندوات، إقامة-ب
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األقسام  في أو الداخمية، األقسام في المرضى عمى الصحية والنشرات الكتيبات توزيع-ج 
 . الصحية الرعاية ومراكز المستشفيات، في الخارجية

 . الصحية اإلرشادات بث بغرض والمدارس، المنازل، إلى توعوية بزيارات القيام-د
 الدينية: المؤسسات-1-5-4
خاصة  تمع،ا أفراد بين الصحي الوعي نشر في مؤثر دورا الدينية المؤسسات تؤدي  

 ىذه رأس السن وعمى كبار من وأغمبيم األمين منيم،
 خاصة الصحي، الوعي لنشر المواقع أفضل من تعتبر والتي الدينية المساجد، المؤسسات
 الصحي الوعي نشر في الدينية المؤسسات ابي تقوم التي واألدوار يحدث يوميا وأن إرتيادىا

 : في تتمثل
الناس  تعريف في فعال أثر ليا المساجد،والتي في تقام التي والدروس والمواعظ، الخطب،
 .(11، صفحة 8;;1)الطريف،  عمييا. اإلسالم حث التي الصحية، والممارسات بالعادات،

 : اإلعالم وسائل-1-5-5
يقدم  ما خالل من تمع،لمجا في الصحي الوعي نشر في ومؤثر كبير، دور اإلعالم لوسائل

 الصحية. بالجوانب عالقة ذات مختمفة وتقارير مقاالت من ينشر وما متنوعة، برامج من فييا
 التوعية عممية في الحالي، عصرنا في خاصة اإلعالم، وسائل أىمية لنا يتضح ذلك من

 : ذلك سبيل في اإلعالم وسائل أداور من بعض يمي فيما ونذكر الصحي، ونشر الوعي
 الصحي. الوعي نشر في تساىم التي واإلرشادية المتخصصة، الصحية البرامج عرض-أ

 . الطبية والمحاضرات الندوات، بث-ب
وتساعد  الصحية، والمشكالت الظواىر، بعض تناقش التي ولموضوعات المقاالت، كتابة-ج
 . لحميا االستشارات تقديم في
طبيعة  ذات فقرات عمى بعضيا تحتوي التي والمسرحيات واألفالم، التمثيميات، عرض-د

 . توعوية
أسئمة  عمى مباشرة، لإلجابة التمفاز و اإلذاعة، الصحف،و في األطباء إستضافة - ه

 .ليم والنصح الطبية، المشورة وتقديم المواطنين،
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 : الخالصة
،وىو اليدف اليومية الشخص حياة فى المرغوبة الصحية العادات، تطبيق ىو الصحى الوعى

 الذي تسعى المجتمعات في الوصول إليو ، وتحقيقو بين أفرادىا .
المجتمع ، وذلك ألن ىذه العممية ويمخص الطالبان إلى أىمية إنتشار الوعي الصحي في 

تحفز الفرد ، و األسرة و المجتمع عمى المشاركة الفعالة واإليجابية لنيوض بالصحة في 
مجتمعنا وبالدنا وتساعد في تطور الخدمات الصحية وسبل اإلستفادة منيا لمجيل الحالي و 

 األجيال القادمة .
و مجاالتو و أىداف نشره و أىمية  لقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى مفيوم الوعي الصحي 

 .إنتشاره في المجتمع مما تقدم
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 تمهيد: -

إن المتتبع لئلعاقة الحركية ، يجد أنيا متشبعة ومتنوعة ، فاإلعاقة الحركية ىي التي  -
نفعالي وتستدعي الحاجة جتماعي واإلتعيق نشاط الفرد الحركي وتأثر عمى نموه العقمي واإل

قين حركيا فيي كغيرىا من الرياضات إذ تحتوي عمى اأما رياضة المع،إلى التربية الخاصة 
ختيار األبطال قصد إمنافسات جماعية وكذلك فردية فتنظم من خبلليا منافسات من أجل 

 تنظيم بطوالت وطنية ودولية.

 وقد خصص ىذا الجانب لدراسة أىم ما يدور حول اإلعاقة الحركية حيث قمنا5 -

ن حركيا يك مختمف المشاكل التي يتعرض ليا المعاقبإعطاء مفيوم لئلعاقة الحركية ، كذل -
قين حركيا ا، والتطرق إلى كيفية عبلج ىذه اإلعاقة وأخيرا قمنا بدراسة مختمف رياضات المع

 في الجزائر.

   :تعريف اإلعاقة 2-

ىو مصطمح يغطي العجز، والقيود عمى النشاط، ومقيدات المشاركة. والعجز ىي  إلعاقةا 
مشكمة في وظيفة الجسم أو ىيكمو، والحد من النشاط ىو الصعوبة التي يواجييا الفرد في 
تنفيذ ميمة أو عمل، في حين أن تقييد المشاركة ىي المشكمة التي يعاني منيا الفرد في 

وبالتالي فاإلعاقة ىي ظاىرة معقدة، والتي تعكس التفاعل بين المشاركة في مواقف الحياة، 
)فيوليت  مبلمح جسم الشخص ومبلمح المجتمع الذي يعيش فيو أو الذي تعيش فيو

  (00ص  1002فؤادإبراىيم وأخرون،

أما مفيوم اإلعاقة في نظر الطالبان فيي العسر أو الصعوبة التي يقابميا الفرد من جراء 
 مبية متطمباتو في أداء دوره الطبيعي في الحياة اليومية.عدم القدرة عمى ت

 :مفهوم المعاق 2-2-

ىو الشخص المصاب وغير القادر عمى القيام بالحركة والنشاظ نتيجة خمل حد من نموه 
 (50ص 1000) ماجد السيد العقمي واإلجتماعي و اإلنفعالي ىيا يستدعي رعاية خاصة
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ومفيوم الطالبين لممعاق ىو عدم قدرة الفرد عمى القيام بعمل ما نتيجة لقصور معين،و من 
 ثم ىو ييمل العديد من أعمال التي يمكن أن يأدييا الفرد المعوق كغيره من أفراد من غيره.

 :في الجزائر ذوي اإلحتياجات الخاصة3-2-

إلى  20قين في كل مجتمع يتراوح ما بين اإذا كانت وثائق األمم تشير إلى أن عدد المع 
ن عددىم في الجزائر ربما يفوق ىذه النسبة وذلك بسبب إمن جممة عدد السكان، ف 15%

جتماعية، ونتج عنيا ضحايا الحرب الطويمة، التي خاضيا الشعب الجزائري، بجميع فئاتو اإل
مية ونفسية أو ىما كثيرون مابين معطوبين، مكفوفين، أصماء...الخ، ومصابين بأمراض عق

معا، وكان أحد أىم األسباب التي أدت إلى ظيور ىذه العاىات ىي انفجار بعض القنابل، 
التي تسبب تشوىات عديدة لئلنسان، ومن ىنا وجدت الجزائر نفسيا بعد االستقبلل تواجو 

مشاكل اجتماعية، ونفسية وصحية، بالنسبة لعدد كثير من المواطنين، حيث قدر عدد 
 :ألف معوق موزعين كما يمي 050.000ين في الجزائر حوالي قاالمع

معوق بدني،  10.000متخمف ذىني،  23.000مكفوف،  30.000أصم أبكم،  80.000
% من جممة مجموع الشعب الجزائري، ويبلحظ أن ىذا العدد ال يدخل فيو 3وىم يمثمون 

ن بترت أطرافيم وغيرىم، المعوقون اآلخرين، من ذوي العاىات مثل المقعدين، األفراد الذي
%أو 20فإذا أضفنا إلى العدد المذكور ىؤالء المعوقين، فإن النسبة العامة سوف ترتفع إلى 

، (221، صفحة 2431)تركي رابح،  % كما تؤكد ذلك التقديرات الدولية لؤلمم المتحدة. 20
لمعوقين، فإنو ( لؤلفراد ا1001أما حاليا فحسب نتائج المسح الوطني متعدد المؤشرات لسنة )

فردا معوقا، حيث نجد من بين ىذا العدد  2.222.000يشير إلى أن عددىم يصل إلى 
 % من مجموع السكان المعوقين55فردا من ذوي اإلعاقة الحركية مايمثل نسبة  201.350

قين من خبلل تقدميا في مجال الطب اعتناء بالمعفرغم الجيود التي تبذليا ببلدنا في اإل
 قين في تزايد مستمر من سنة ألخرى.امازال عدد ىؤالء المعوالصحة، 

 اإلعاقة الحركية:4-2-

 كما ورد أوالجسمية الحركية دراسة اإلعاقة منا يتطمب موضوعنا متعددة و اإلعاق أن و بما
  .المراجع فإننا قمنا بدراستيا بأكثر تحميل  بعض في
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 مفهوم اإلعاقة الحركية :1-4-2-

ىي اإلعاقة التي يعاني صاحبيا من العجز البدني نتيجة وراثة أو إصابة أو مرض ، تحد  -
من حركتو ونشاطو بسبب ىذا الخمل الحادث لو ، وبالتالي تأثر عميو بشكل وبأخر في 

، 1002)عبد الرحمن سيد سميمان ، مختمف أوجو الحياة وتقعده عن التكيف مع مجتمعو  . 
 (12صفحة 

لطبي لئلعاقة الحركة فيري عبد العزيز جبلل 5 أن المعاقين حركيا ىم أشخاص أما المفيوم ا
مصابين في الجياز المحرك ، ويعنون من قصور وظيفي والشيء الذي يميزىم ىو صعوبة 

 (212، صفحة 2431)جبلل عبد العزيز، التحرك أو استحالة 

ذائمة أو مزمنة من و تعريف الطالبين لئلعاقة الحركية ىو الشخص الذي يعاني بصفة 
 اإلصابة عمى مستوى الحركة مما يؤدي إلى تحديد نشاطاتو وسموكاتو.

 تصنيف اإلعاقة الحركية :-2-4-2

يوجد تباين واضح في تصنيف اإلعاقة الحركية ، فقد تكون اإلعاقة خمقية كالشمل الدماغي ، 
بات الناتجة بعد أو مكتسبة ناتجة عن أمراض أو إصابات بعد الوالدة ، وقد تكون اإلصا

الوالدة بسيطة وعابرة يمكن معالجتيا وشفاؤىا ،وبعضيا شديد جدا كضمور العضبلت و 
 الصرع وشمل األطفال وتصمب األنسجة العصبية وغيرىا.

 وتصنف اإلعاقة الحركية إلى أربعة فئات هي :

 ويقصد بيا من توقف نمو األطراف لدييم أو أثرت :المصابون بأمراض تكوينية-أ 

 ضطرابات عمى وظائفيا  وقدرتيا عمى األداء.ذه اإلى

وىم المصابون في جياز ىم العصبي مما يؤدي إلى شمل  المصابون بشمل األطفال:-ب
 بعض أجزاء الجسم ، وبخاصة األطراف العميا والسفمى.

عصبي يحدث بسبب الخمل الذي  يصيب  ضطرابإوىو  المصابون بالشمل المخي :-ج
بعض مناطق المخ ، وغالبا ما يكون مصحوبا بالتخمف الذىني ، عمى الرغم من أن كثيرا 
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من الصابين بو قد يتمتعون بذكاء عادي كما  قد يكون بمكانيم العناية بأنفسيم والوصول 
 إلى الكفاية االقتصادية.

صابات العمل وىؤالء قد بسبب الحوادث والحروب  المعاقون حركيا :-د والكوارث الطبيعية وا 
يعانون من فقد طرف أكثر، وافتقارىم إلى القدرة عمى تحريك عضو أو مجموعة من أعضاء 

 ختياريا بسبب عجز العضو المصاب عن الحركة.إالجسم 

  التصنيف الطبي لإلعاقة الحركية :-5-2

لمخ ، والمادة الرمادية والقشرة ىي إصابة تنتج في ا . اإلصابة المخية الحركية :1-5-2-
 الدماغية ، وتنتج قبل أو أثناء أو بعد الوالدة 

فكل أشكال األنو كسيا مثل نقص األوكسجين في مستوى النسيج لدى الجنين  قبل الوالدة:-أ
 بعد الحوادث المختمفة5 نزيف دموي ىام لدى األم ، صدمات تصيب األم والجنين معا.

 عمل الزمر الدموية. عدم توافق -
 إصابة حموية لؤلم والجنين، خاصة الحصبة األلمانية . -
 التعرض ألشعة إكس -
 التسمم بفعل أوكسيد الكاربون. -
 أثناء أو بعد الوالدة: -ب
 األنوكسية الوالدية ، التحذير الطويل المدى . -
 الوالدة  الطويمة لؤلم ، تنتيي بتطبيق والدة عسيرة. -
 الحبل السري حول رقبة المولود. دوران -

 ضطرابات التي نجدىا عند المصاب باإلصابة المخية الحركية 5أىم اإل
) ناىد ىي حالة  تقمص عضمي دائم  ومستمر، فكل حركات الطفل مكبوحة الصالبة:-أ 

 (11ص  ، 1002عبد الرحيم، 

ىي مجموعة الحركية غير المنسجمة التي تمس عضبلت  التقمص العضمي اإلرادي :-ب
األطراف و الجذع والوجو، فاألطفال المصابين بو لدييم صعوبة ال ستقامو الجذع  والرقابة 

 الرأس ولدييم صعوبة في استعمال اليدين بدقة  أو الجموسأو الوقوف ببطئ.
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كنتيجة اإلظطربات  تنتج عدم انسجام لمحركات اإلرادية ، فيي عادتا :األتاكسيا  -ج
الحساسية العميقة  واضطربات المخيخ ، والتقمصات العضمية و الحركات اإلرادية الغير 

    منسجمة.

 .الشمل النصفي :2-5-2-

ىو شمل األطراف السفمية ن فبل يستطيع المصاب تحريك رجميو وال يستطيع المشي ويأتي 
حيث إصابتيا يجعل أوامر المخ نحو العضبلت   ىذا المرض بعد إصابة البصمة السيسائية

ظطرابات حشوية وتكمن أسباب الشمل إال تمر ، وفقدان الحساسية وىشاشة العظام و 
 النصفي في 5

 الصدمات : –أ 

فالبصمة السيسائية يمكن أن تخرب بفعل كسر عمى مستوى العمود الفقري إثر حادث مرور 
 أو حادث رياضي . أو سقوط من ارتفاع ىام ، أوحادث عمل ،

 االلتهابات : –ب 

 ىي مجموعة من األنسجة ) العصبية ، العضمية ( التي تحطم البصمة السيسائية وتفرزىا .

 األمراض المعدية : –ج 

 فيروس أو بكتيريا قد تصيب البصمة السيسائية وتحد من وظيفتيا 

في بعض  ىو مرض سببو فيروس يمس البصمة السيسائية الشمل الفيروسي :3-5-2-
 جياتيا ، إذا فيي إصابة العضبلت وىي تتظاىر  بصفة شمل متقابل.

والمناطق المتضررة ىي المناطق السفمى والجذع ، األطراف العميا ويحدث أثناء الطفولة مما 
 قد يعرقل عممية النمو، كما يؤدي إلى الفشل  العياء  والتأخر الدراسي وىشاشة الشخصية

 (13مرجع سبق دكره  ص 1002) ناىد عبد الرحيم، 
 البتور:-2-5-4

 ىي فقدان لعضو ما أو جزء من أعضاء الجسم ولمبتور أسباب مختمفة منيا 5
 حوادث مختمفة . -
 عدوى . -
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 إصابة خمقية -

 المرض المفصمي :-3-5-2
ىو مرض عصبي عضمي ، فيو من أخطر اإلعاقات التي تظير أثناء الوالدة فالمولود 

 أحيانا مثبتة في وضعية غير وظيفية . يظير مفاصل متصمبة و

فكل المفاصل يمكن أن تصاب ، فالعضبلت تفشل مما يعيق ويحد من حركات المفاصل ، 
فيي إصابة تطرح مشاكل في عممية إعادة التربية الحركية ألن العبلج يبدأ مبكرا وبصفة 

 شاقة ومعقدة .
 مرض انحراف العمود الفقري :4-5-2-

 الفقري وقد يؤدي إلى 5ىو انحراف العمود 
 قصر القامة أو الحد من نموىا . -
 تشوه صورة الجسم . -
 آثار عمى عممية التنفس ) إنخفاض القدرة الحيوية ( . -

 أقسام اإلعاقة الحركية :-6-2
 تنقسم اإلعاقة الحركية تبعا ألسبابيا كما يمي 5

 العضمي ( : –إعاقة الجهاز الحركي ) العضمي 1-6-2

 –الشمل النصفي الطولي  –الشمل النصفي السفمي  –شمل األطفال  –البتر  – مثل الشمل
سوء التكوين التشريحي الوراثي  –الضمور العضمي  –خمع مفصل الفخذ  –إلتياب المفاصل 
 1002) ناىد عبد الرحيم، إلتواء العنق ...إلخ –تشقق العمود الفقري  –بالعمود الفقري 

 . (15مرجع سبق دكره  ص

الشمل التوافقي تصاحبو  –الصرع  –مثل الشمل المخي  إعاقات الجهاز العصبي : 2-6-2
أخرى ، صدرت تقسيمات مختمفة وعديدة ألصحاب اإلعاقات البدنية أو الحركية  زمبلت

بشكل عام من جانب الباحثين في ىذا المجال ، فمنيم من قسميم تبعا ألسباب ، ومنيم من 
قسميم عمى أساس طبي بحت ... وىكذا ، ولكننا في ىذا الصدد نقدم صورة مختصرة قد 

ق لتأىيل ىؤالء المعاقين حركيا حتى يستطيع االندماج مع تفيد بشكل أو بآخر في تقديم الطر 
أفراد المجتمع ويصبحوا قوة انتاجية مفيدة ألنفسيم ولمن حوليم ، وخاصة أن موضوع التقسيم 
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عاقات أخرى حسية ، عقمية وقد  أو التصنيف موضوع شائك حيث أنو توجد إعاقات حركية وا 
و الحواس وعادة تكون نتيجة حادث أدى  تكون ىناك إعاقات بدنية فقط مع سبلمة العقل

 إلى حدوث بتر في أحد األطراف أو أجزاء منيا ...

لذلك سنمجأ إلى توضيح لبعض أمثمة اإلعاقات الحركية ، رغم وجود العديد من الحاالت 
التي تجعل الفرد في عداد المعاقين حركيا إال أن ىناك ثبلث حاالت أساسية تعد المسؤولة 

 حركية لمعظم األطفال وىي 5عن اإلعاقات ال

 :إصابات العمود الفقري  –

إن اإلعاقة الخاصة بإصابات العمود الفقري تزداد شدتيا كمما كانت اإلصابة في مستوى 
أعمى و التي يصاحبيا غالبا فقدان القدرة الوظيفية والحسية و خاصة فقدان اإلحساس 

لقواعد وظيفية أو لئلعاقة العصبية  بالوضع العام لمجسم ... وقد صنفت تمك اإلصابات طبقا
الحادثة لكل إصابة ، وتتضمن ىذه التقسيمات ثبلث مستويات إلصابات الفقرات العنقية 

 واثنين لمجدع ) الفقرات الصدرية ( ، وثبلث لمفقرات القطنية عمى األطراف السفمى .

 المنطقة العنقية : –أ 

العنقية السادسة ، وفقدان الحركة الوظيفية ضد إصابات الفقرات العنقية العميا وتحت الفقرة  •
 الجاذبية لمعضمة الثبلثية .

إصابات الفقرات العنقية تحت الفقرة السادسة و السابعة مع فقدان الحركة لمعضمة الثبلثية  •
 ، والعضبلت الفاردة لميد ، مع فقدان وظيفي نسبي لثني وفرد األصابع.

ت الفقرة الثانية مع وجود عضمة ثبلثية جيدة مع فقدان إصابات الفقرات العنقية السفمى تح •
حركي لمعضبلت التي تغذي من الفقرة الصدرية األولى ، ويسبب ذلك إعاقة لصاحبيا حيث 

 1002) ناىد عبد الرحيم، يفقد القدرة عمى السحب الحركي لميد و الذراعين تجاه الجسم
 . (15مرجع سبق دكره  ص

 :فقرات المنطقة الصدرية  –ب 
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إصابات الفقرات الصدرية من السادسة وحتى الفقرة العاشرة ، وليا القدرة عمى حفظ التوازن  •
 عند الجموس ، وعدم كفاءة عضبلت أسفل البطن .

إصابات من الفقرة الصدرية الحادية عشرة حتى القطنية الثالثة ) عدم كفاءة عضبلت  •
 الفخذ األمامية وعضبلت الحوض الخمفية ( 

 فقرات المنطقة القطنية : –ج 
إصابات الفقرات القطنية و العجزية من الفقرة الرابعة القطنية حتى الفقرة الثانية العجزية  •

 )كفاءة عضبلت الفخذ األمامية و الحوض الخمفية ( .
 ات سمبية عمى القوة العضمية مثل وعموما ، غالبا ما تصاحب إصابات العمود الفقري تأثير  •
 القدرة عمى االنقباض اإلرادي .فقدان  -
، الصفحات 1002) ناىد عبد الرحيم، انقباض عضمي ضئيل مع قدرة حركية ضعيفة  -

10-11) 

 تشخيص اإلعاقة الحركية : 7-2-

لقد تطورت في الوقت الحاضر أدوات تشخيص اإلعاقة الحركية ، حيث يستطيع 
الحركية من خبلل الفحوص الطبية و إجرائيا قبل  المتخصصون تشخيص اإلضطربات

الوالدة وبعدىا ويمكن لطبيب األعصاب وطبيب العظام وطبيب األطفال كفريق أن يسيموا  
 بدور كبير وفعال في تشخيص ىذا النوع من اإلعاقة . 

 مشاكل المعوقين حركيا : -8-2-

ويمكننا ذكر ىذه المشاكبلت  يتعرض المعاق حركيا لعدة مشاكل ناتجة عن إصابتو باإلعاقة
 في مايمي 5

 الحالة النفسية : - أ

 نظرة المعوق إلى نفسو ونظرة اآلخرين أو باألحرى المجتمع .

 في مرآة الذات : - ب
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إن لكل شخص ميما كان تكون لو مرآة خاصة بو ، حيث يمكن أن يرى نفسو وجسمو حالتو 
ا أو قويا أو ضعيفا ودائما نبلحظ أن كل المعنوية و بالتالي يعرف إما إن كان سالما نحيف

 إنسان ينظر لنفسو نظرة قمق أو تقبل أو لم يتقبل عاىتو وذلك يتجمى فيما يمي 5
 عدم االطمئنان إلى حالتو النفسية . -
 عدم اإلطمئنان لآلخرين . -
  اإلحساس بالعزلة . -

تختمف ىذه النظرة حسب نوع اإلعاقة ومكانة الشخص المعاق في  :في مرآة اآلخرين  –ج 
المجتمع ، فبعض الناس يريد ون أن يكونوا عظماء في أعين الغير وبعضيم يريد أن يكون 

 أىل كل شيء الوجود

ولكن المعوقين ميما كانت إعاقتيم ال يريدون ىذا بل يكفييم أن ينظر إلييم المجتمع نظرة 
يعامل بأساس فرد كامل مثل اآلخرين من أجل إنقاض حساسيتيم رحم وشفقة فقط ، بل 

 بالنقص . 

 عالج اإلعاقات الحركية : -9-2-

يرى السيد فيمي ، أنو ال يمكن لممعاق حركيا أن يشفي كمية بل تبقى بعض اآلثار إال أن 
و  اإلعاقات الحركية يتم تحسينيا إذا كان العبلج مبكرا وبعضيا يبق عمى حالو رغم العبلج

أخرى تتطور من سيء إلى أسوأ رغم العبلج وعمى أي حال فإن العبلج و التدريب الحركي 
ينفعان المعاق حيث يخففان من حرة تفاقم اإلعاقة ويبطئان بذلك تطورىا بحيث يعطيان 
الشخص فرصة لتطوير إمكانياتو الوظيفية المتبقية وذلك لمتعويض عن الصعوبات و 

 المشاكل التي تعترضو . 

                                                          خصائص المعاقين حركيا:        -10-2
سنورد أىم خصائص المعاقين حركيا و جسميًا التربوية و االجتماعية و خصائصيم 

 (204، صفحة 1002)العزة،  التعميمية و السموكية5
 خصائصهم التربوية واالجتماعية: 1-10-2

 من خصائص ىؤالء أن لدييم مشكبلت في5 
 .عادات الطعام و المباس 
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  .عادات في مشاكل التبول و ضبط المثانة و األمعاء 
  اإلنطواء اإلجتماعي و قمة التفاعل اإلجتماعي و اإلنسحاب واألفكار اليازمة

 لمذات.
 .يعانون من نظرة المجتمع نحو قصورىم الجسمي و أجساميم بالدونية 
 عمى اآلخرين و الخجل و العزلة. اإلعتمادية 
 .صعوبات في مجال المغة و الحواس و التعمم 

 خصائصهم التعميمية: 2-10-2
تعتمد خصائصيم التعميمية عمى خصائصيم الجسمية و النفسية و العصبية، حيث أن ىؤالء 

 لدييم مشكبلت في5

 لنسيان.اإلنتباه و تشتت و صعوبة في التركيز والتذكر و اإلسترجاع والحفظ وا 
 .نقص في تآزر حركات الجسم 

  لدييم صعوبات في مجال التعمم حيث أنيم ال يتعممون بسيولة و ال يتعممون بسرعة
، لذلك فيم بحاجة إلى مناىج و إستراتيجيات تربوية خاصة تراعي إعاقتيم بحيث 
تعتمد عمى التبسيط و اإلنتقال من السيل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب 
واإلعتماد عمى النمذجة و التمقين و تشكيل السموك و تسمسمو و تقديم التعزيز 
اإليجابي و التغذية الراجعة اإليجابية و البيولوجية ، و تجزيئ الميارات و الميمات 

 المطموبة منيم.

و تتباين درجة اإلعاقة الحركية من البسيطة إلى المتوسطة إلى الشديدة وبالتالي يجب عمى 
تربية الخاصة معرفة خصائصيم الجسمية و النفسية و اإلجتماعية و التربوية و معمم ال

العصبية و التعميمية و المينية و التدريبية ، لكي يستطيع تقديم البرامج التربوية التي تناسبيم 
 و اإلرتقاء بيم إلى أقصى درجة ممكنة.

يمية خطيرة ، إذ ينتج عنيا و مما ال شك فيو أن اإلعاقة الجسمية تشكل مشكمة تربوية و تأى
عدم قدرة المصاب عمى التوافق النفسي و اإلجتماعي، حيث تؤثر تأثيرًا بالغًا عمى شخصية 

 المصاب و المكونات المعرفية و اإلنفعالية و إمكانات التفاعل اإلجتماعي لديو. 
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ثر عمى فاإلعاقة الجسمية بما تفرضو من حدود عمى إمكانات و قدرات و تفاعبلت الفرد تؤ 
مفيومو لذاتو و تنتقص من ثقتو في نفسو و تشعره بالقمق و العجز، و من ناحية أخرى فإن 
اإلصابة تؤثر عمى أساليب تفاعل األسرة مع الطفل المعاق جسميًا فقد تمجأ تارة إلى اإلنكار 
و إىمال الطفل ، أو تصاب بالقمق و اإلحساس بالحسرة ، أو تمجأ إلى اإلشفاق عمى الطفل 

حمايتو خوفًا عميو ، و بالتالي ال تيتم بعمميات تأىيمو تربويًا أو مينيًا مما ينعكس عمى  و
 (21، صفحة 1000)حسن،  شخصيتو.

 خصائصهم السموكية: -3-10-2

و قد  تتعدد مظاىر اإلعاقة الحركية كما قد تختمف درجة كل مظير من مظاىرىا ،
يكون ذلك التعدد في النوع و الدرجة مبررًا كافيًا لصعوبة الحديث عن الخصائص السموكية 
لممعاقين حركيًا ، إذ تختمف خصائص كل مظير من مظاىر اإلعاقة الحركية عن المظاىر 

 األخرى.

أما بالنسبة لمخصائص الشخصية لممعاقين حركيًا ، فتختمف تبعًا إلختبلف مظاىر اإلعاقة 
حركية و درجتيا و قد تكون مشاعر القمق،الخوف،الرفض، العدوانية،اإلنطوائية،الدونية من ال

المشاعر المميزة لسموك األطفال ذوي اإلضطرابات الحركية ، و تتأثر مثل ذلك الخصائص 
السموكية الشخصية بمواقف اآلخرين و ردود فعميم نحو مظاىر اإلضطرابات الحركية. 

 (42فحة ، ص1020)الروسان ف.، 

  أنواع رياضة المعوقين حركيا في الجزائر : 11-2 

 تتعدد رياضة المعوقين في الجزائر شأنيا شأن مختمف دول العالم وىي كثيرة نذكر

بعض منيا فمثبل ألعاب القوى التي تحمل في طياتيا عدة اختصاصات عند المعوقين حركيا 
م ....( وىذا طبعا عمى الكراسي المتحركة، أيظا رياضة ركوب الخيل 100م ، 200منيا ) 

التي تعمل ىذه الرياضة عمى ايجاد التوازن ومراقبة الجذع فوق الحصان باإلضافة إلى 
أننا نبلحظ عدم وجود ىذه الرياضة بببلدنا وكذلك السباحة التي تعتبر  الراحة النفسية ن إال

الرياضة الوحيدة التي يستطيع كل معوق ممارستيا وتعمل عمى تقوية جميع العضبلت 
وتعمل بالتنسيق بين الحركات المختمفة حسب نوع اإلعاقة، بئلضافة لتنس الطاولة التي 

، فقط يراعي في ذلك قياسي نوع لمطاولة وتعمل  يمارسيا المعوقون عمى الكراسي المتحركة
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ىذه الرياضة عمى تقوية عضبلت البطن و الظيور و التنفس في الحركات عمى مستوى 
الجانب األعمى وتحقق التوازن عمى الكراسي ، وىناك رياضات أخرى يمارسيا المعوقون 

رة السمة عمى الكراسي حركيا كالمبارزة بالسيف ، كرة الطائرة بالجموس ، رفع األثقال ، ك
المتحركة والتي ىي عبارة عن العية التي سنعمل معيا في بحثنا ىذا و التي سنتطرق ليا 

 ...إلخ .(51، صفحة 2442) مروان عبدالمجيد ابراىيم، بتفصيل   

 رياضة كرة السمة بالكراسي المتحركة: 12-2-

الم و في الجزائر خاصة تعتبر رياضة كرة السمة المتحركة من أشير الرياضات في الع 
لشعبيتيا الكبيرة, و تطورىا المتواصل نحو األفضل حيث حسب بعض اإلحصائيات فقد بمغ 

 بمد . 50ممارس و ممارسة في  10000عدد الممارسين 

معوق ممارس ليذه الرياضة و ما يزيد من أىمية  101أما في الجزائر فقد وصل العدد عمى 
رياضة كرة السمة تركيبتيا التنظيمية بالنسبة لمفرد المعوق حركيا و لفوائدىا النفسية و 

 اإلجتماعية.

ورياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ألتختمف عن كرة السمة لؤلصحاء فجميع قواعد 
قانون الدولي مطبقة فيمت عدا التعديبلت الخاصة التي تبلئم الكراسي المتحركة التي تتيح ال

 وضع لتقنية تحريك الكرسي مع ضرورة ممارسة المعبة من وضع الجموس بدال من الوقوف.

 لخطوات التعميمية في رياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة:ا13-2-

بلعب أن يجمس مستقيما , بحيث تمون المعقدة يجب عمى ال وضعية الجموس: 1-13-2-
 (52.50، صفحة 2442)مروان عبد المجيد إبراىيم، مثبتة عمى معقد الكراسي المتحرك 

في الوقت الذي يبدأ فيو البلعب بتحريك الكراسي يجب  كيفية تحريك الكراسي: -2-13-2
أن يضع يديو عمى العجمتين إلى الخاف بقدر اإلمكان و رفع الرأس و الئلنحناء قميبل إلى 
األمام يقوم بعدىا بعممية الجذب إلى األمام ثم باأليدي إلى األسفل محاوال أن يشرك أكبر 

ا تنتيي عممية الدفع يجب القيام بحركة جزءا من عضبلت جسمو من حركة الدفع , ة عندم
خاطفة لمرسغين قميبل إلى األمام و لمتحريك بأقصى سرعة إلى األمام يحاول أن يشارك القسم 
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العموي من الجسم أثناء عممية الدفع و ال يجوز لبلعب سواء في التمرين او المبارة إلى بعد 
 ميارة و الجيد الذاتي.خمع جياز الفرامل من الكراسي إلتقان السيطرة عيو بال

توقيف الكراسي5 تتم عممية اإليقاف بإمساك العجبلت مع إبقاء الجسم مستقيما بقر  - أ
 اإلمكان حثى ال يفقد التوازن.

 من المقدمة من أسفل موضع ممكن. اإلنتقال إلى الخمف 5 يتم بإمساك العجبلت - ب
عجبلت في الدوران حول المحور5 و تعني ىذه الدورة حول المحور مع إبقاء ال - ت

 مكانيا. 
و ىي كثير ما  230الحركة األىميجية"الوامة"5إن ىذه الحركة تعني الدوارن أكثر من  - ث

 تستعمل في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
اإلنطبلق5 مسك العجمتين و دفع عجمة لجذب األخرى نحو الخمف عندما تنطمق  -ح 

 بسرعة.
تقل الجزء العموي من الجسم بسرعة و بقوة غمى اإلنتقال الجانبي5 تمسك العجمتين و ين -خ 

 جانب مع البقاء مستقيما من الجموس.
 اإلنحناء نحو األمام5 يستعمل الذراع لمسك -و 
 الصاعج الخمفي لمكراسي.-
 يمسك العجمة خافو مع إحتضان الصاعد الخمفي لمكراسي.-
 جعل إستراحة الصاعد عمى الركبة و الفخذ. -
 5 يتم بمسك الكراسي و الحاجز الجانبي أو الصاعد الخمفي بيد واحدةاإلنحناء الجانبي-ن 

 (55، صفحة 2442)مروان عبد المجيد إبراىيم، 
 إتقان المهارات األساسية لكرة السمة من وضع الجموس: 3-13-2-

 يجب عمى البلعب المعاق حركيا التدريب عمى مايمي5
 و دفع العجبلت دون اإلطباق عمى الفخذين. التحرك بالكرة بوضعيا عمة الفخدين-
 مسك الكرة اثناء الحركة.-
 إلتقاط الكرة من الجري.-
 التدريب عمى رمي الكرة من الحركة عمى الكراسي.-
 القيام بإتقان جميع انواع التمرير اثناء الحركة بالكراسي.-
 التدريب عمى التصويب أثناء الحركة من جميع الزوايا. -
 التدريب عمى  إلتقاط الكرات المتدحرجة عمى األرض أثناء الحركة عمى الكراسي. -
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 إتقان حركات المراوغة و الخداع.-
 وضع تشكيبلت التدريب ألداء عمى ىذه الميارات. -
، 2442)مروان عبد المجيد إبراىيم، حطف و قطع الكرات من عمى الكراسي المتحرك. -

 (142صفحة 

عادة يحدث ىذا عندما يكون البلعب متحركا او منتقبل و  و أنواعها:التمريرات  4-13-2-
يتم المسك بيد و احدة عمى جانبي الراسي في حين تمسك اليد ثانية الكرة و يتم اإلنحناء من 
نفس الجانب لمكرة بمقابمة قضبتن العجمة و يتم إنتقال الكرة إلى أعمى العجمة , يضع البلعب 

 و صمت إلى القيمة و إبعاد الكرة عن العجمة.يده تحت الكرة إذا كانت 
 أنواع التمريرات:  -14-2-

 يمكن أن تؤدى بيد واحدة بيد واحدة أو باليدين حيث تعد من أ. التمريرات الصدرية:
 التمريرات السيمة لبلعبين المبتدئين و األكثر شيوعا بين البلعبين .

 ب. التمريرات المرتدة:
 يكون البلعب المدافع قربيا من البلعب الذي يؤدي التمريرة .تؤدى ىنو التمريرة عندما 

 تمسك الكرة فوق مستوى الرأس أو قميبل نحو اليدف و المرفقين لؤلمام قميبل . -ج
 كرة البيسبول : -د

وىي التمريرة التى تستعمل كثيرا وخاصة لمتمريرات الطويمة وتستعمل بيد واحدة فقط واليد 
 عمى التوازن بمسك الكرسي .األخرى تستعمل لممحافظة 

 ستقبال الكرة :إ -و
 يجب أن تستقبل الكرة في مستوى الصدر بقدر اإلمكان  -
 تمسك الكرة باليدين و األصابع مفرقة ومنتشرة عمى جانب الكرة .-
يجب أن تكون الذراعان مثنيتين قميبل أثناء إستقبال الكرة بحيث أن ال تكون الذراعان و -

 األصابع متصمة .
 يحاول البلعب أن يسحب الكرة إلى الصدر بحركة مرنة . –
 لمراوغة :ا-ي

تختمف كرة السمة عمى الكراسي المتحركة عمى عن كرة السمة لدى األصحاء في المراوغة 
فكرة السمة عمى الكراسي المتحركة ال تعرف ميارة المراوغة المضاعفة أو المزدوجة في 

 اليواء .
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مية المراوغة أن يرفع رأسو حتى يتسنى لو رؤية زمبلئو وكذلك يجيب عمى البلعب أثناء عم-
 يكشف الممعب 

 ومنو   تصويب : -ت
 التصويب بيد واحدة .-
 التصويب باليدين.-
 التصويب فوق الرأس . -

 عند أداء التصويب يجب الحفاظ عمى جفاف األصابع و البقاء ىادئا و استعمال
 (141، صفحة 2442)مروان عبد المجيد إبراىيم،  الذكاء في إختيار أنسب أنواع التصويب

 فهم القانونية المعبة: -15-2-
 تمقين القوعد البسيطة أثناء التدريبات  - أ

 إستغبلل المواقف العممية أثناء التدريب إليضاح الفواعد القانونية . - ب
 عقد محاظرات و ندوات لشرح مبسط لقانون المعبة  - ت

 تكتيك الخطط: -16-2-
 الفردية لبلعبين ووضعيا في اإلعتبار . اكتشاف الميارات - أ

 وضع البلعبين تبعا لكفاءتيم في المراكز المناسبة . - ب
 التدريب المتمر عمى البلعب جماعيا وبروح الفريق . - ت
 تمقين الخطط والتدريب عمييا . - ث
 مشاىدة األفبلم و العروض في الفيديو لخطط الدفاع و اليجوم . - ج

 ىناك العديد من الخطط في رياضة كرة السمة ووتشكل مبادئ وتقسيمات التكتيك إلى مايمي 
 التكتيك الفردي : -

 التكتيك الفردي اليجومي .
 التكتيك الفردي الدفاعي .

 التكتيك الجماعي : -
 التكتيك الجماعي اليجومي  -
 التكتيك الجماعي الدفاعي. -
 التكتيك الفرقي: - 

 التكتيك اليجومي الفرقي.
 (142، صفحة 2442)مروان عبد المجيد إبراىيم،  التكتيك الدفاعي الفرقي. 
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 :خـــــالصــــــــة

تطرقنا في ىذا الفصل إلى جانبين ، أوليما قمنا بدراسة تحميمية لئلعاقة وقمنا بشرح مفيوم 
أنواعيا ، ومختمف  اإلعاقة ، وتطرقنا إلى مختمف أنواع اإلعاقة ، وكذلك مظاىرىا و

 .أسبابيا

أما الجانب الثاني فتناولنا من خبللو اإلعاقة الحركية ، ثم تناولنا ممارسة كرة السمة عمى 
الكراسي المتحركة  وأىداف الممارسة الرياضية بالنسبة لممعوقين حركيا يتجمى لنا ، أن 

يجد بضميا الراحة  المعوق إنسان بحاجة إلى الممارسة الرياضية في حياتو اليومية ألنو
 النفسية ويمكن أن يحقق مكانة في المجتمع.

وما يمكن استخبلصو من خبلل ما أشرنا إليو أنو وبرغم اإلعاقة ، فالمعوق يستطيع االندماج 
في المجتمع ، وذلك لتطوير قدراتو الفطرية قصد االنسجام والتفاعل الكامل مع المجتمع 

ندماج االجتماعي لممعاق إخراجو من العزلة التي الذي ينتمي إليو ، حيث الغاية من اال
 يحبس نفسو فييا ، أو يحسيا في الوسط العائمي .
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 تمهيد:

تطرقنا من خالل ىذا الفصل إلى مختمف العمميات التطبيقية التي أجريناىا من أجل    
خدمة ىذا البحث وكذا خطواتو و إجراءاتو الميدانية بناء عمى ما أثير من تساؤالت تبحث 
عن اإلجابات التي تمثل أبعاد اإلشكالية التي تدور حوليا الدراسة الحالية، وطبقا لما أسفرت 
عميو الدراسات السابقة التي أنارت الطريق، الستنتاج اإلجابات المحتممة لتمك التساؤالت التي 
صيغت في صورة فرضيات، لزم عمينا القيام بدراسة تطبيقية وذلك لمتحقق من صحة 
الفروض إلثباتيا أو نفييا، حتى تمكننا من الوصول إلى نتائج محددة وفي األخير عرض 

 تنا خالل البحث.الصعوبات التي واجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

  منهج البحث:.-1

منيج البحث بإختالف المواضيع و المشكالت المطروحة ، وقد إختار الطالبان  يختمف
 .المنيج الوصفي وذلك لطبيعة المشكمة المطروحة 

 مجتمع البحث: -2

الكراسللي ويمثللل الكللل و ىللم المعللاقين حركيللا الممارسللين ونيللر الممارسللين لكللرة السللمة  عمللى  
 تموشنت و سعيدة ونيمزان. عينمستغانم و  ياتالمتحركة في وال

 : عينة البحث ـ 1 - 2

إختللار الطالبللان أربللع فللرق لرياضللة كللرة السللمة عمللى الكراسللي المتحركللة مللن الغللر  الجزائللر   
وفريللق مللن واليللة سللعيدة العلل   18يضللم كانللت عمللى النحللو التللالي فريللق مللن واليللة مسللتغانم 

يضللم  وفريللق مللن واليللة نيمللزان 12يضللم العلل   وفريللق مللن واليللة تموشللنتالعلل   15يضللم 
أما الغير ممارسين فكان من والية مستغانم  ووالية سلعيدة ونميلزان و كلل أفلراد  15أيضا من 

معللاق حركيللا مللوزعين عمللى الشللكل  100ت عينللة البحللث  مالعينللة يعللانون إعاقللة حركيللة شللم
 التالي :

 الع  . 50السمة عمى الكراسي متحركة وتضم  العينة الممارسة لرياضة كرة -
 فرد . 50العينة الغير ممارسة لرياضة سمة عمى الكراسي المتحركة تظم  -
 :البحث خصائص عينة-2-2

عمللى بعللض العبللارات الخاصللة  بللالمتغيرات الشخصللية ألفللراد العينللة الكميللة   إحتللوا اإلسللتمارة
معللاق تمثمللت  فللي الجللنس و السللن  المسللتوا العممللي ، الخبللرة الميدانيللة وقللد  100المقلدرة   

كللان الغللرض منيللا تييئللتيم لىجابللة عمللى العبللارات األساسللية لىسللتمارة  وقللد اسللتعنا فللي ذلللك 
 ا  النسبة المئوية .بجداول لمتكرارات وقمنا بحس
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 .وية لبعض المتغيرات الشخصية  لمعينة الكميةئيمثل التكرارت والنسب الم 01الجدول رقم 

 العبارات اإلجابات التكرارات النسبة المئوية
  دكور 83 83%

 إناث 17 %17 الجنس
 سنة22إلى 17من  15 15%

 السن
 سنة30إلى 23من  61 61%
 سنة40إلى 31 من 24 24%
 سنة 41فوق  0 0%

 أساسي 60 60%
 ثانو  20 %20 المستوى العممي

 جامعي 20 20%
 سنوات 5إلى  1من  38 38%

 سنة 10إلى 5من  21 %21 الخبرة الميدانية
 سنة 15إلى 10من  41 41%

 
 ــ متغيرات البحث : 3
  ـ المتغير المستقل: 1- 3

 الوعي الصحي 
 المتغير التابع:ـ  2- 3

 المعاقين حركيا الممارسين و نير الممارسين 
 مجاالت البحث: -4
 معاق حركيا موزعين كما يمي : 105شممت العينة  المجال البشري:  -4-1
 معاق حركيا ممارسين لكرة السمة نمى الكراسي المتحركة .50 -
 المتحركة .معاق حركيا نير ممارس لرياضة كرة السمة عمى الكراسي  50 -
معاقين حركيا أجريت عمييم الدراسة اإلستطالعية ، وتم إستبعادىم من التجرية 05 -

 الرئيسية.
 التالي.كوىو ممثل  :المجال المكاني - 2 - 4
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 الجان  النظر  : لقد قمنا ببحثنا في مختمف المكتبات منيا مكتبة المعيد ، ومكتبات أخرا 

مستغانم وفريق عين تموشنت وفريق سعيدة ونميزان  الجان  التطبيقي:  كل من جمعية أمل
ى الكراسي المتحركة ومعاقين حركيا نير ن حركيا الممارسين لكرة السمة عمبنسبة لممعاقي

 الممارسين من مدينة سعيدة و مستغانم .

 وتشمل مرحمتين:  المجال الزماني:  - 3- 4

 2016فيفر   28إلى 2015 نوفمبر 15المرحمة األولى: الدراسة النظرية من  أ ــ

 2016أفريل  31إلى  2016جانفي   06  لل المرحمة الثانية: الدراسة التطبيقية من 

 أدوات البحث: -5

 :والمصادر المراجع 5-1

 حيث البحث صمة بموضوع ليا التي المراجع من مجموعة عمى ىذه بحثنا في اعتمدنا لقد 
 . والمذكرات ، الكت  بين تنوعت

                                                                                                                                                    ل مالحظللللللللللللللللللة.                                                                                                  -  شخصية.        مقابالت -
 التجربة االستطالعيللة واألساسللية.   -  الزيارات الميدانيللللللللللللللللللة.    -

 .مستوا الوعي الصحي  مقياس:أداة البحث -5-2

 معرفة مستوا الوعي الصحي عند عينة البحث .:  الهدف -

 قمم ، المقياس . :األدوات الالزمة  -

 يتم التقييم كاألتي  :التسجيل -

 بدرجة قميمة جدا بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا

5 4 3 2 1 

 محاوراإلستمارة : -

  . 9إلى  1من فقراتو عدد يقيس مستوا الوعي الشخصيالوعي الصحي الشخصي :  -أ
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 .18إلى10من فقراتو عدد الوعي الغدائي  مستوا  يقيس الوعي الصحي الغدائي : -ب
 . 26إلى 19منالوعي الوقائي عدد فقراتو مستوا س ييق :الوعي الصحي الوقائي  -ج
  36إلى 27من الرياضي لمعينة عدد فقراتو  الوعي مستوا سييقالوعي الصحي الرياضي : -د
 .45إلى 37مستوا الصحة القوامية و فقراتيا من  تقيس الصحة القوامية : -و
 .52إلى 46فقراتو من يقيس مستوا الوعي البيئي لمعينة عدد  : الوعي الصحي البيئي -ن
 :الدراسة االستطالعية- 6

لضمان السير الحسن لدراسة البحث قمنا بيذه الدراسلة االسلتطالعية كدراسلة أوليلة   عملى    
كمرحملة  06/01/2016العبين من جمعية أمل مستغانم  وكان ذلك فلي   05نة مقدرىا  يع

أعللدنا توزيللع اإلسللتمارة نمللى نفللس أفللراد العينللة األولللى   13/01/2016و بعللد  أسللبوع  أولللى
 ية مايمي :عوكان ىدف الدراسة اإلستطال

 معرفة مدا تناس  اإلستمارة لعينة البحث . -
 التدري  عمى طرق التصحيح و تفريغ البيانات .-
 ا معرفة الصعوبات التي يمكن مواجيتيا ميدانيا لتفاييا و تجنبي-
   إبراز األسس العممية لممقاييس ومدا صالحيتو )الصدق ، الثبات ، الموضوعية ( -
 األساسية: التجربة-7

 وكان كتالي :عمى عينة البحث  بتوزيع مقياس الوعي الصحيتتضح في ىذه المرحمة القيام 
 13بمستغانم عمى  الوعي الصحي عمى جمعية األمال توزيع مقياس 20/01/2016يوم -

تم ممئ المقياس جويمية  5معاق حركيا ممارس لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة بممع  
 من العينة ثم إسترجاعيا في الحين .

 توزيع مقياس الوعي الصحي عمى جمعية الرياضية لذو  اإلحتياجات 24/01/2016يوم -
معاق حركيا ممارس لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة في  12الخاصة بعين تموشنت عمى 

 المقر تم ممئ المقياس من العينة ثم إسترجعنيا حينَا .
توزيع مقياس الوعي الصحي عمى جمعية الناد  الياو  الرياضي  28/01/2016يوم -

كيا ممارس لكرة السمة عمى معاق حر  15عمى  -سعيدة–لممعاقين حركيا مستقبل الحساسنة 
 الكراسي المتحركة تم ممئ المقياس من العينة ثم إسترجاعيا في الحين .
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توزيع مقياس الوعي الصحي عمى مركز التكوين الميني والتميين  07/02/2016يوم -
معاق حركيا ممارس لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة  15لممعاقين واد جمعة نميزان عمى 

 ممئ المقياس من العينة ثم إسترجاعيا في الحين .بالمركز تم 
 أما الممارسين فكانت توزيع اإلستمارة بطريقة عشوائية.-

بعد ذلك قمنا بتفريغ البيانات الخام و معالجتيا بمختمف الوسائل اإلحصائية و القيام 
الفترة  بالمقارنة بين عينتي الدراسة لمخروج بنتائج نيائية تخدم مشكمة البحث، و قد إمتدت

 .01/04/2016إلى  20/01/2016من كميا 
 األسس العممية لألداء : -8

 الثبات و الصدق:ـ  1ــ  8

يعنلللي قدرتلللو عملللى قياسللليا  إن صلللدق االسلللتبيان فلللي البحلللث ميملللا اختملللف أسلللمو  القيلللاس   
 (87، صفحة 1990وضع من أجمو أو المراد قياسو( )أحمد، 

 وذللك أسلاتذة 09المحكملين  من مجموعة عمى بعرضو قمنا المقياس بتوزيع الشروع قبل    
 أجمو.  من وضع الذ  الغرض تحقيق في صدقو مدا لتقدير

 ولغلللرض الت كلللد ملللن مصلللداقية إسلللتمارة  اللللوعي الصلللحي ، قمنلللا بلللإجراء تجربلللة إسلللتطالعية
العبلللين  ملللن جمعيلللة أملللل مسلللتغانم  وكلللان ذللللك فلللي   05كدراسلللة أوليلللة عملللى عينلللة مقلللدارىا 

ملللى عأعلللدنا توزيلللع اإلسلللتمارة  13/01/2016كمرحملللة أوللللى و بعلللد  أسلللبوع  06/01/2016
نفللس أفللراد العينللة األولللى  وقمنللا بحسللا  معامللل اإلرتبللاط بإسللتخدام معامللل  بيرسللون    يبللين 

 .ائج التوزيع الثانينتائج التوزيع األول ونت
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 يبين معامل الثبات و الصدق إلستمارة الوعي الصحي 02الجدول رقم 

 

الموضوعية  تدل عمى عدم ت ثره ،أ  أن االختبار يعطي نفس النتائج    ـ الموضوعية: 2ــ  8
 ، ويشير أن إطالع الخبلراء و المختصلين وملوافقتيم باإلجملاع عملى المقيلاس و مفرداتلو تبعلد

عنيا الشك و الت ويل كما أن مفردات بحث ىدا المقياس سيمة وواضحة وليلذا تعتبلر عبلارات 
  المقياس جد موضوعية.

 الطريقة اإلحصائية: -9

 تحديد المستويات:-9-1 

الفئة العددية لألوساط  و إليجاد مستوا الدرجات لمقياس الميارات الحياتية تم احتسا  طول
الحسابية الخاصة بالعبارات ولممقياس ككل بطرح مفتاح التصحيح األصغر من مفتاح 

وعميو تكون مدا  0.8التصحيح األكبر وقسمة الناتج عمى عدد فئات األداة فكانت قيمتو 
 الدرجات عمى النحو التالي:

عدد ثابت 0.8حيث   

     
   

 
 مثال :

 المجاالت حجم العينة الحريةد. الثبات الصدق ر الجدولية

0.81 

0.96 0.94 

04 05 

 الوعي الصحي الشخصي

 الوعي الصحي الغدائي 0.90 0.94

 الوعي الصحي الوقائي 0.94 0.96

 الوعي الصحي الرياضي 0.94 0.96

 الصحة القوامية 0.95 0.97

 الوعي الصحي البيئي 0.97 0.98
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الوعي الصحي: يوضح مستوى ومدى الدرجات لمقياس  03الجدول رقم   

 ::المتوسط الحسابي -

 

 

 (50، صفحة 1985) زكي أحمد عزمي وآخرون، 

 االنحراف المعياري : -

 وىلللو ملللن أىلللم مقلللاييس التشلللتت وأدقيلللا ويسلللتخدم لمعرفلللة ملللدا تشلللتت القللليم علللن متوسلللطيا
 الحسابي ويحس  وفق المعادلة اإلحصائية التالية :

 

 

 

 ت سيودنت: -

  2ل   س    1س                                   

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل      ت=                

2ع                                        
2ع +1

2       

                1- ن                                         

       2-2+ن1درجة الحرية: ن

  

 قميل جدا قميل متوسط عال عال جدا مستوا الدرجات

 01-1.79 1.8-2.59 2.6-3.39 3.4-4.19 4.2-05 مدا الدرجات

 
=س   

 مج س

 ن
 حيث

 َس: المتوسط الحسابي

 مج: مجموع القيم

. ن: عدد أفراد العينة  

 

 ع =
2َس( –مج )س ن   

 ن

 َس: المتوسط الحسابي

 ع: االنحراف المعياري

 ن: عدد أفراد العينة

 حيث
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 معامل االرتباط :  -

ن مج س ص   مج س مج ص ر=
[ن مج س   مج س  ][ن مج ص   مج ص  ]

        

 1-درجة الحرية= ن

 ــ صعوبات البحث: 10

 قمة الدراسات المشابية. -

 عدم الحضور الدائم لعينة البحث مما أدا إلى إستغراق وقت أطول في توزيع المقياس.  -
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 خالصة :

لقد تم التطرق خالل ىذا الفصل إلى منيجية البحث و إجراءاتو الميدانية وذكرت بعض 
وكيفية إجراء التجربة األساسية وتحديد مجاالت  األدوات المستخدمة ، وكذا توزيع اإلستمارات

 البحث كما تم التعرف عمى مختمف الوسائل اإلحصائية الممعتمدة في البحث .
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 تحميل مستوى الوعي الصحي لدى المعاقين الممارسين:-1
لمعرفة مستوى الوعي الصحي الخاص بكل محور تبين الجداول اآلتية المتوسطات 

 الحسابية لمجموع أوساط العبارات ودرجات مستواىا.
 لمستوى الوعي الصحي الشخصي 04الجدول رقم 

 

مستوى الوعي الصحي الشخصي لممعاقين :نالحظ من خالل الجدول أن اإلستنتاج 
 20،20،20،20،20وعالي في العبارات ، 20و 20الممارسين كان عالي جدا عند العبارتين

لممجال  وىو ينتمي 0700ومتوسط في باقي العبارات وقد بمغ المتوسط الحسابي الكمي  
 الصحي الوعي تنمية في ساهمت( مايعني انو في مستوى عالي والممارسة 4.19-3.4)

  واإلصابات. مرض األ لتجنب والسالمة وعوامل األمن الشخصية الصحة وأهمية الشخصي

 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
 الحسابي

موافق  التقيم
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

 يعال 3..8 20 20 10 12 02 أهتم بالنوم والراحة لساعات كافية. 1
 ل جداعا 0.00 22 20 12 18 00 .النوم من االستيقاظ بعد الوجه بغسل أهتم 0

8 
اهتم باالستحمام وخاصة بعد المنافسة 

 الرياضية والتمرين.
 جدا عال 0.00 22 22 20 02 00

0 
مناسبتها لدرجة اراعي عند اختياري مالبسي 

 حرارة الجو.
 يعال 8.33 20 23 23 11 18

0 
اهتم بالسكن في منزل نظيف وصحي من 

 حيث التهوية الجيدة والشمس.
 يعال 8.30 20 23 10 13 10

3 
اهتم بتقليم اظافر يداي وقدماي كلما احتاج 

 االمر ذلك.
 متوسط 8.00 23 20 10 10 12

. 
السعال أدرك فائدة إستخدام المنديل عند 

 والعطس.
 يعال 8.03 21 20 02 10 10

 متوسط 8.23 28 28 82 23 23 ألتزام بعدم الجلوس بجوار المخدنين . 3

1 
تفهم األمراض التي تصيبك عند إستخدام 

 األدوات الشخصية للزمالء .
 يعال 0.10 20 20 20 10 00

 يعال 0..8 لمحور األول الوعي الصحي الشخصي لراء الممارسين أ
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 لمستوى الوعي الصحي الغدائي 05الجدول رقم 

 لممعاقين االغدائي الصحي الوعي مستوى أن الجدول خالل من نالحظ اإلستنتاج :
 المتوسط بمغ وقد رقم 20و  20،ما عدا عبارتين  في جميع العبارات عالي كان الممارسين
عالي  مستوى (  و ىذا يدل عمى3.4-4.19وىو ينتمي لممجال ) 07.0    الكمي الحسابي

الممارسين يدركون الدور الذي يمعبو الغذاء من الحماية من األمراض و ، ومنو نستنتج أن 
إمداد الجسم بالطاقة الالزمة والقدرة عمى ممارسة الرياضة والحفاظ عمى الوزن بشكل 

 المناسب.
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة

هتم ان يكون الغذاء اليومي متكامال أ 1
 وشامال.

 عالي  0.10 22 20 23 00 13

 فى الغذاء يلعبه الذى الدور تدرك 0
 مراض األ من حمايتك

  عالي 0.23 21 21 12 02 13

اكثر من تناول المشروبات الباردة  8
 منخفض 0.00 20 20 02 .2 20 اوالساخنة بين الوجبات االساسية.

0 
شرب القهوة والشاي يساعدني على 

 عالي 8.30 20 23 23 02 10 التركيز.

0 
اهتم بمعرفة عناصر الغذاء التي تمدني 

 عالي 8.13 22 20 .2 00 10 بالطاقة.

 عالي 0..8 22 20 11 82 20 احافظ على وزني بالشكل المناسب. 3

والفاكهة اكثر من تناول الخضراوات  .
 الطازجة

 عالي 8.30 21 20 02 12 10

 احاول االبتعاد عن الطعام المقلي  3
 وافضل المطهي.

 متوسط 8.23 28 28 82 28 11

 الجسم إمداد الغذاء فائدة تدرك 1
 عالي 0.13 20 28 20 10 03 الرياضية. ممارسة على بالقدرة

 عالي 8.30 الغدائيالوعي الصحي  لثانيلمحور الراء الممارسين أ



 
48 

 الصحي الوقائي الوعي لمستوى 06 رقم الجدول

 الممارسين لممعاقين الوقائي الصحي الوعي مستوى أن الجدول خالل من نالحظ اإلستنتاج :
 المتوسط بمغ كانت منخفضة في ما  20،ما عدا العبارة رقم  العباراتفي جميع  عالي كان

عالي ،  أنو في مستوىمايعني ( 3.4-4.19وىو ينتمي لممجال ) 0700  الكمي الحسابي
ومنو نستنتج أن الممارسين لدييم دراية باألمراض المعدية وسيولة إنتقاليا خاصة في 

 يقيم لمقوانين الرياضية لتجنب اإلصابات .األماكن التي يسيل إنتقال المرض فييا وتطب
  
 
 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
 عالي  8.30 22 20 10 13 10 .  أتعرف على األمراض المعدية 1

 بمرض المصابين مخالطة بعدم أهتم 0
 معدى  .

  عالي 8.20 20 .2 .0 .2 20

 لسهول المزدحمة األماكن عن أبتعد 8
 المرض إنتقال

 منخفض 8.00 20 10 12 13 12

 بقدر الهواء متجددة أماكن فى أتواجد 0
 عالي 0.21 22 28 .2 00 13 اإلمكان  .

0 
 المطهرات بعض استعمال كيفية أدرك

 عالي 8.33 22 20 18 00 12 الجروح    تطهير فى

3 
 لتجنب الرياضية ألتزم بالقوانين
 عالي 8.30 22 20 23 82 23 اإلصابات  .

 دون والعقاقير األدوية استعمال تجنب .
 الطبيب. إرشادات

 عالي 0.03 20 28 12 00 10

 لعدم الشخصية األدوات استخدام عدم  3
 العدوى

 عالي 0.0 22 20 12 08 18

 عالي 8.30 الوقائيالوعي الصحي  لثالثلمحور الراء الممارسين أ
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 الرياضي الصحي الوعي لمستوى 07 رقم الجدول

 العبارات  في عالي جدا الرياضي لمممارسين الوعي مستوى أن نالحظ اإلستنتاج :
 الكمي الحسابي المتوسط بمغ بينما األخرى العبارات جميع في وعالي ،20،20،20،20

الوعي  من عالي جدا مستوى عمى يدل ( ما0702-20الذي ينتمي لممجال ) 07000 لممحور
 المتصمة والمعارف تنمي المعمومات الرياضية األنشطة ممارسةالرياضي منو نستنتج أن 

 .الحميدة السموكية األنماط إلى اكتساب دورهب  يؤدي مما الفرد يمارسو الذي النشاط بطبيعة
 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
 الحسابي

موافق  التقيم
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

1 
 منتظم بشكل الرياضية األنشطة تأدية

  جدا عالي 4336 00 00 07 18 25

0 
 تنفيذ قبل حماءاإل فوائد علىالتعرف 

 جدا  عالي 432 01 01 07 24 18 األنشطة الرياضية.

8 
أهتم بتخصيص وقت لممارسة بعض 

 عالي 3384 00 08 09 16 17 التمارين الرياضية.

0 
أتوقف عن ممارسة النشاط الرياضية التي 

 عالي 4318 01 04 05 15 25 قد تؤدي الى اصابتي.

0 
النشاط الرياضي إذا أبتعد عن ممارسة 

 جدا عالي 4326 00 04 15 20 16 شعرت بالتعب.

3 
نشطة الرياضية بهدف الشعور أشترك في األ

 عالي 4306 01 06 10 15 20 بالسعادة والرضا.

. 
جراء كشف طبي قبل االنضمام إأهتم ب

 جدا عالي 4338 00 00 04 23 23 للفريق رياضي

 عالي 4306 00 02 09 23 16 الفرد صحة زيادة فى الرياضة أهمية تدرك 3

1 
 معاقيجب وجود بطاقة صحية لكل 

 جدا عالي 4392 00 00 00 04 46 مسجل بها حالته الصحية.

12 
شتراك في االنشطة الرياضية اإلتحب  

 عالي 3392 00 02 10 28 10 والترويحية

 جدا عال 0.013 الرياضيالوعي الصحي  لرابعلمحور الراء الممارسين أ
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 الصحة القوامية لمستوى 08 رقم الجدول

 عالي الممارسين لممعاقين القواميةالصحة  مستوى نالحظ أن الجدول خالل من اإلستنتاج :
-4.19وىو ينتمي لممجال ) 0700  الكمي الحسابي المتوسط بحيث بمغ  في جميع العبارات

عالي من الوعي ، نستنتج أن بالنشاط الرياضي يتعرف  مستوى ( و ىذا يدل عمى3.4
عميو وذلك  الممارس عمى أثر ممارسة الرياضة عمى القوام المعتذل وحماية الجسم والمحافظة

 .بمعرفة دور األجيزة الوظيفية وعمميا في المحافظة عمى صحة اإلنسان 
 
 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة

أهتم بمعرفة الشروط الصحية لوضع  1
 الجلوس عند الدارسة.

 عالي  0.10 21 20 21 13 00

أهتم بمعرفة شروط المشي الصحيح في  0
 الشارع.

  عالي 8.00 20 20 .2 01 10

 عالي 8.13 22 20 21 11 .1 شياء.ال أ بالغ في قدرتي على حمل األ 8

القوام أعرف أثر ممارسة الرياضة على  0
 عالي 8.33 21 20 12 02 10 غير المعتدل.

0 
شياء لتقاط األإأهتم بمعرفة كيفية 

 عالي 8.33 22 20 23 03 12 رض.وحملها عن األ

3 
أهتم بمعرفة كيفية حماية الجسم 

 عالي 3..8 22 .2 12 01 10 والمحافظة عليه.

جهزة الحيوية في أهتم بمعرفة عمل األ .
 جسمي.

 عالي 0.03 22 22 23 01 01
 جدا

 عالي 8.10 22 28 18 13 13 جهاد.أتجنب ظروف التعب البدني واإل 3

 على تساعد نتظاماب الرياضة ممارسة 1
 .الوزن خسارة

 عالي 8.13 22 28 10 11 13

 عالي 8.10 الصحة القوامية. الخامسلمحور لراء الممارسين أ
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 الصحي البيئي3 الوعي لمستوى 09 رقم الجدول

 
الممارسين متوسط  لممعاقين الوعي الصحي البيئي نالحظ أن الجدول خالل من اإلستنتاج :

 المتوسط ومع دلك بمغ  في جميع العبارات الباقية في عبارتين فقط بين ما ىو عالي
متوسط  مستوى (  و ىذا يدل عمى2.6-3.39وىو ينتمي لممجال ) 0700  الكمي الحسابي

رة الحفاظ عمى بيئة صحية لحسن من الوعي ، نستنتج أن الممارس الرياضي يدرك ضرو 
 .إستغالل الموارد الطبيعية  واقتراح أنسب لمواجية المشكالت البيئية

 
 
 
 
 
 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
 عالي  8.30 21 20 03 13 .2 البيئة. تؤذى التى األفعال عن بتعادإلا 1

 في الصحية شتراطاتاإل توافر أهمية 0
 المنزل

  عالي 8.03 20 20 11 10 12

 متوسط 8.03 22 20 21 11 12 جيد. بشكل المنزل تهوية على إحرص 8

0 
 لم التي النباتات علي المشي تجنب
 عالي 8.03 22 20 00 10 23 بعد تنمو

 عالي 8.30 22 20 02 .1 21 صحية. بيئة في الرياضة بممارسة أهتم 0
 عالي 0..8 22 23 11 08 12 المخصص. مكانها القاذورات فى وضع 3

. 
أراها   التي المعوقات زالة بإ أهتم

 متوسط 8.8 22 22 81 .2 20 العام. بالطريق

 متوسط 8.01 الوعي الصحي البيئي. السادسلمحور لراء الممارسين أ
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 01 رقم الجدول
 الصحي الكمي لمممارسين الوعيالمتوسطات الحسابية لمستوى 

 اإلستنتاج :  
كان  الممارسين لممعاقينلدى  صحيوعي اللم الكمي مستوى( أن ال6يتضح من الجدول رقم ) 

 الصحي غدائي و الوعي الصحي الشخصي و الوعي الصحي عمى محور الوعي عالًيا
الحسابية لالستجابة عمييا ما بين  حيث تراوحت المتوسطات الصحة القواميةالوقائي و 

(91.4-419). 
          وصل متوسط االستجابة لو  الرياضي حيث الصحي الوعي عمى محور وعالي جدا 

 ( ...41البيئي ) الصحي الوعي ( ، في حين كان متوسطًا عمى محور912.4) 
كانت الدرجة  6لجميع المحاور ال صحيالوفيما يتعمق بالدرجة الكمية لمستوى الوعي   

من مجموع آراء العينة  (.414، حيث وصل المتوسط الحسابي لالستجابة عمييا الى ) عالية
يكون  المعاق حركيا الممارس لمنشاط الرياضيوالسبب في ذلك يعود إلى أن ،الممارسة 

 و عمييا مقياس الوعي الصحي مثقف صحيا وذلك من خالل إكسابو لممعمومات التي اشتمل
من خالل دراستو لممساقات ذات العالقة مثل الثقافة الرياضية، والرياضة والصحة، والصحة 

، واع صحيا في االستفادة من ىذه المعمومات عمى شكل ممارسات سموكيةحيث أنو  العامة
( بأن الوعي الصحي عبارة عن ترجمة المعارف و 1990و يدعم بيذا الخصوص )قنديل،

صحيحة الى انماط سموكية و التي يمكن انجازىا باي سموك ايجابي المعمومات و الخبرات ال
 لو ردود و مؤثرات ايجابية عمى الصحة و القدرة عمى تطبيقيا.

المتوسط  المحاور 
 التقيم الحسابي

 عالي 3374 الوعي الصحي الشخصي 1
 عالي 3364 الوعي الصحي غدائي 2
 عالي 3384 الوعي الصحي الوقائي 3
 عالي جدا 43218 الوعي الصحي الرياضي 4
 عالي 3392 الصحة القوامية 5
 متوسط 3351 الوعي الصحي البيئي 6
 عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 3381 الوعي الصحي 
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أن ىناك   و" 2005" ودراسة "القدومي 2012" /د عبد الحميم خمفي اتفقت نتائج  دراسة و
العربية لكرة الطائرة. وعي صحي عالي ومرتفع  لدى كال من طمبة الجامعة والعبي األندية 

بتشجيع إنشاء النوادي الرياضية ، وتوفير الوسائل الضرورية لمممارسة  لملعباوأوصت 
الرياضية قدر المستطاع لتشجيع التالميذ عمى النشاط الرياضي بمختمف أوجيو  ومالو من 

ستقطاب عدد كبير من األفراد إلى الممارسة وذ لك أدوار في اإلرتقاء بالوعي الصحي  وا 
 لإلبتعاد عن األفات اإلجتماعية  كالمخدرات.

 المدارس تالميذ من عينات لدى الحالية الدراسة غرار عمى دراسات إجراء باإلضافة الى
 .والثانويات
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 :غير الممارسين المعاقين حركيا لدى الصحي الوعي مستوى تحميل-2
 تبين محور بكل الخاص حركيا غير الممارسينالصحي لدى المعاقين  الوعي مستوى لمعرفة
 .مستواىا ودرجات العبارات أوساط لمجموع الحسابية المتوسطات األتية الجداول

 لمستوى الوعي الصحي الشخصي 11الجدول رقم 

الممارسين عالي في  غير لممعاقين الوعي الصحي الشخصي مستوىنالحظ أن  اإلستنتاج :
 بمغ المتوسط الحسابي وقد ومتوسط في العبارات الباقية 02،04،05،06العبارات 

 من الوعي متوسطو ىذا يدل عمى مستوى ( 2.6-3.39وىو ينتمي لممجال ) 3.30الكمي
نستنتج أن غير الممارسين ليس لدييم ثقافة عالية فيما يخص تنظيم أوقاتيم وقمة وعييم في 

 .الجموس بجوار المدخنين وعدم إدراك األمراض التي تصيبيم من إستخدام أدوات غيرىم 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
 متوسط 8.13 20 20 00 11 .2 أهتم بالنوم والراحة لساعات كافية. 1
 عالي 8.03 20 20 11 10 12 .النوم من االستيقاظ بعد الوجه بغسل أهتم 0

8 
اهتم باالستحمام وخاصة بعد المنافسة 

 متوسط 8.03 22 20 21 11 12 الرياضية والتمرين.

0 
اراعي عند اختياري مالبسي مناسبتها 

 عالي 8.03 22 20 00 10 23 لدرجة حرارة الجو.

في منزل نظيف وصحي من  اهتم بالسكن 0
 حيث التهوية الجيدة والشمس.

 عالي 8.30 22 20 02 .1 21

اهتم بتقليم اظافر يداي وقدماي كلما  3
 احتاج االمر ذلك.

 عالي 0..8 22 23 11 08 12

أدرك فائدة إستخدام المنديل عند السعال  .
 متوسط 8.8 22 22 81 .2 20 والعطس.

 منخفض 0.03 23 10 11 23 20 المخدنين .ألتزام بعدم الجلوس بجوار  3

1 
تفهم األمراض التي تصيبك عند إستخدام 

 متوسط 8.23 12 .2 10 10 21 األدوات الشخصية للزمالء .

 متوسط 8.82 لمحور األول الوعي الصحي الشخصي لالممارسين  نتائج غير
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 الوعي الصحي الغدائي ىلمستو  12الجدول رقم 

 في عالي الممارسين غير لممعاقين الغدائي الصحي الوعي مستوى أن نالحظ : اإلستنتاج
في  08الباقية بينما إنخفض في العبارة  العبارات في ومتوسط 02،04،03،05،06 العبارات

 ىذا و( 2.6-3.39وىو ينتمي لممجال ) 3.29 الكمي لممحور الحسابي المتوسط بمغ حين
الغدائي منو نقول أن غير الممارسين لدييم نقص فيما  الوعي من متوسط مستوى عمى يدل

يخص معرفة دور الغداء من حيث النوعية والكمية المشتمل عميو، ألن األغدية الدسمة ال 
 .تحافظ عمى الوزن بشكل المناسب خاصة إدا كان الفرد ال يمارس النشاط الرياضي

 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة

هتم ان يكون الغذاء اليومي متكامال أ 1
 وشامال.

 متوسط 8.10 20 .2 02 10 23

 فى الغذاء يلعبه الذى الدور تدرك 0
 األمراض من حمايتك

 عالي 8.3 20 20 01 10 11

اكثر من تناول المشروبات الباردة  8
 عالي 8.0 20 23 11 13 11 االساسية.اوالساخنة بين الوجبات 

0 
شرب القهوة والشاي يساعدني على 

 عالي 8.00 22 20 00 10 21 التركيز.

0 
اهتم بمعرفة عناصر الغذاء التي تمدني 

 عالي 0..8 22 20 13 02 12 بالطاقة.

 عالي 0..8 22 23 11 08 12 احافظ على وزني بالشكل المناسب. 3

الخضراوات والفاكهة اكثر من تناول  .
 الطازجة

 متوسط 8.10 22 21 82 .2 20

احاول االبتعاد عن الطعام المقلي  3
 وافضل المطهي.

 منخفض 0.0 10 10 10 .2 21

 الجسم إمداد الغذاء فائدة تدرك 1
 متوسط 8 20 10 10 10 20 الرياضية. ممارسة على بالقدرة

 متوسط 8.01 الغدائيالوعي الصحي  لثانيلمحور الالممارسين  غير راءأ
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 لمستوى الوعي الصحي الوقائي 13قم الجدول ر 

 في عالي الممارسين غير لممعاقين الوقائي الصحي الوعي مستوى أن نالحظ : اإلستنتاج
 الكمي لممحور الحسابي المتوسط األخرى بينما بمغ العبارات في جميع ومتوسط 01 العبارة

 الوعي من متوسط مستوى عمى يدل ىذا و( 2.6-3.39وىو ينتمي لممجال ) 3.145
الممارسين ليس ليم وعي كافي في التعرف عمى األمراض المعدية الوقائي ، نستنتج أن غير 

 .وسيولة إنتقاليا في األماكن غير الصحية
 
 
 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
 عالي 0 21 12 13 13 21 .  أتعرف على األمراض المعدية 1

 بمرض المصابين مخالطة بعدم أهتم 0
 معدى  .

 متوسط 0.1 23 23 01 20 20

 لسهول المزدحمة األماكن عن أبتعد 8
 المرض إنتقال

 متوسط 0.10 20 13 10 10 20

 بقدر الهواء متجددة أماكن فى أتواجد 0
 متوسط 0.1 .2 .2 02 11 20 اإلمكان  .

0 
 المطهرات بعض استعمال كيفية أدرك

 متوسط 8.10 20 .2 13 13 20 الجروح    تطهير فى

3 
 لتجنب الرياضية ألتزم بالقوانين
 متوسط 8.03 20 20 03 23 23 اإلصابات  .

 دون والعقاقير األدوية استعمال تجنب .
 الطبيب. إرشادات

 متوسط 3..0 20 10 01 28 20

 لعدم الشخصية األدوات استخدام عدم  3
 العدوى

 متوسط 8.03 10 10 08 23 20

 متوسط 8.100 الوقائيالوعي الصحي  لثالثلمحور الراء الممارسين أ
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 الرياضي الصحي الوعي لمستوى 14 رقم الجدول

 غير لممعاقين الرياضي الصحي الوعي مستوى أن نالحظ الجدول خالل من : اإلستنتاج
األخرى  العبارات في جميع ومنخفض 01،02،03،05،10 العبارات في توسط الممارسين
 و( 0702-0700وىو ينتمي لممجال ) 2.588 الكمي لممحور الحسابي المتوسط بينما بمغ

الوعي، نستنتج منو أن المعاقين ال يخصصون أوقات  من منخفض مستوى عمى يدل ىذا
لممارسة النشاط الرياضي  وال يعممون أىميتو في تقميل الضغط والشعور بالسعادة والرضا 

 ودورىا في الحفاظ عمى األجيزة الوظيفية لمجسم.
 
 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 الحسابي

 التقيم
موافق 
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

 متوسط 2.66 04 18 22 03 03 منتظم بشكل الرياضية األنشطة تأدية 1

 تنفيذ قبل حماءاإل فوائد التعرف على 0
 األنشطة الرياضية.

 متوسط 2.66 06 15 08 12 05

أهتم بتخصيص وقت لممارسة بعض  8
 التمارين الرياضية.

 متوسط 2.88 04 16 17 13 01

أتوقف عن ممارسة النشاط الرياضية التي  0
 اصابتي.قد تؤدي الى 

 منخفض 2.36 07 25 12 05 01

أبتعد عن ممارسة النشاط الرياضي إذا  0
 شعرت بالتعب.

 متوسط 2.88 04 07 14 16 04

نشطة الرياضية بهدف الشعور أشترك في األ 3
 بالسعادة والرضا.

 منخفض 2.22 04 07 14 09 03

جراء كشف طبي قبل االنضمام إأهتم ب .
 للفريق رياضي

 منخفض 2.56 02 10 34 01 00

 منخفض 2.42 12 15 15 06 02 الفرد صحة زيادة فى الرياضة أهمية تدرك 3
 معاقيجب وجود بطاقة صحية لكل  1

 مسجل بها حالته الصحية.
 منخفض 2.54 02 15 13 09 04

شتراك في االنشطة الرياضية اإلتحب   12
 والترويحية

 متوسط 2.7 07 15 16 10 02

 منخفض 2.588 الرياضيالوعي الصحي  لرابعلمحور الالممارسين  غير راءأ
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 الصحة القوامية لمستوى 15 رقم الجدول
 

 
 الممارسين لممعاقين غير الصحة القوامية مستوى نالحظ أن الجدول خالل من اإلستنتاج :

 الحسابي المتوسط فيي منخفضة وقد بمغ 20متوسط في جميع العبارات ما عدا العبارة 
متوسط من الوعي  مستوى ىذا يدل عمى (  و2.6-3.39وىو ينتمي لممجال ) 0700  الكمي

 .، وىذا بقمة النشاط الرياضي يصبح القوام غير معتدل خاصة إنحناءات الرقبة والظير
 
 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة

أهتم بمعرفة الشروط الصحية لوضع  1
 الجلوس عند الدارسة.

 متوسط 0.33 20 .2 02 10 21

أهتم بمعرفة شروط المشي الصحيح في  0
 متوسط 8.80 23 20 01 10 21 الشارع.

 متوسط 8.83 20 23 .1 18 12 شياء.ال أ بالغ في قدرتي على حمل األ 8

0 
أعرف أثر ممارسة الرياضة على القوام 

 متوسط 8.03 21 28 .0 12 21 غير المعتدل.

شياء لتقاط األإأهتم بمعرفة كيفية  0
 رض.وحملها عن األ

 متوسط 8.03 20 20 10 01 21

أهتم بمعرفة كيفية حماية الجسم  3
 والمحافظة عليه.

 متوسط 8.03 20 20 .1 02 .2

جهزة الحيوية في أهتم بمعرفة عمل األ .
 جسمي.

 متوسط 8.10 22 21 82 .2 20

 منخفض 0.00 10 10 10 23 20 جهاد.أتجنب ظروف التعب البدني واإل 3

1 
 على تساعد نتظاماب الرياضة ممارسة

 متوسط 8 .2 12 12 .1 20 .الوزن خسارة

 متوسط 8.13 الصحة القوامية. الخامسلمحور لالممارسين غير  راء أ
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 البيئي الصحي الوعي لمستوى 16 رقم الجدول

 
غير الممارسين  لممعاقين الوعي الصحي البيئي نالحظ أن الجدول خالل من اإلستنتاج :

 الحسابي المتوسط ومع ذلك بمغ  .2في العبارة  متوسط في جميع العبارات و عالي جدا
متوسط من وعي  مستوى ( و ىذا يدل عمى2.6-3.39وىو ينتمي لممجال ) 0700  الكمي

 .البيئيالصحي 
نستنتج أن غير الممارس لرياضة ال يدرك أىمية النشاط الرياضي في بيئة صحية وماليا من 

 دور في الحفاظ عمى األجيزة الحيوية خاصة الجياز التنفسي.
 
 
 
 
 

 العبارة الرقم
 التكرارات

المتوسط 
موافق  التقيم الحسابي

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
 متوسط 8.0 28 .2 01 10 20 البيئة. تؤذى التى األفعال عن بتعادإلا 1

 في الصحية شتراطاتاإل توافر أهمية 0
 المنزل

 متوسط 8.03 28 20 00 10 23

 متوسط 8.80 20 21 13 .1 23 جيد. بشكل المنزل تهوية على إحرص 8

 لم التي النباتات علي المشي تجنب 0
 بعد تنمو

 متوسط 8 23 12 02 12 20

 متوسط 0.33 20 20 13 18 20 صحية. بيئة في الرياضة بممارسة أهتم 0

عالي  0.00 23 21 03 11 .2 المخصص. مكانها القاذورات فى وضع 3
 جدا

. 
أراها   التي المعوقات زالة بإ أهتم

 متوسط 0.13 20 11 03 20 20 العام. بالطريق

 متوسط 8.01 البيئي.الوعي الصحي  السادسلمحور لالممارسين  غير راءأ
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 07 رقم الجدول
 الصحي الكمي لغير الممارسين  الوعيالمتوسطات الحسابية لمستوى 

 اإلستنتاج :  
غير  لممعاقينلدى  صحيوعي اللم الكمي مستوى( أن ال6يتضح من الجدول رقم ) 

غدائي و  الصحي الشخصي و الوعي الصحي عمى محور الوعي متوسطكان  الممارسين
البيئي حيث تراوحت  الصحي الوعي ومحور الصحة القواميةالوقائي و  الصحي الوعي

 الوعي عمى محور ومنخفض (2162-4144)الحسابية لالستجابة عمييا ما بين  المتوسطات
 (.21.44وصل متوسط االستجابة لو )  الرياضي حيث الصحي

كانت الدرجة  6لجميع المحاور ال صحيالوفيما يتعمق بالدرجة الكمية لمستوى الوعي   
 (41.42، مقارنة بالممارسين حيث وصل المتوسط الحسابي لالستجابة عمييا الى ) متوسطة

المعاق حركيا اىتمام  قمةوالسبب في ذلك يعود إلى الممارسة  غير من مجموع آراء العينة
باألنشطة الرياضية وعدم اإللتزام بيا مما ينقص ليم من تنمية القدرات و السموكات الحياتية 

شباع الرغبات اإلنسانية بشكل إيجابي   .وا 
 لمبادئ الصحة فرد كل معرفة الضروري من أنو 2005  " الدين جالل عمى " أشار وقد

 المبادئ ىذه بإتباع يساعد االلتزام حيث الرياضة ممارسة لدى أىمية من لذلك وما الشخصية
 .الصحي المستوى ارتفاع عمى

 "  2008" ودراسة  "رانيا مصطفى 2011" أ/د عماد صالح عبد الحقو اتفقت نتائج  دراسة
أن مستوى الوعي الصحي "  (2003)االحمدي حسين بن حسن بن دراسة عمي " ودراسة

المتوسط  المحاور 
 التقيم الحسابي

 متوسط 3330 الوعي الصحي الشخصي 1
 متوسط 3329 الوعي الصحي غدائي 2
 متوسط 33145 الوعي الصحي الوقائي 3
 منخفض 23588 الوعي الصحي الرياضي 4
 متوسط 3318 الصحة القوامية 5
 متوسط 3329 الوعي الصحي البيئي 6
 متوسط 33132 الوعي الصحي 
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ومتدن في ظل متغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وبين نوع   متوسطاكان  والتالميد لدى طمبة
 اإلتجاىات الصحية.

وأوصت بإعادة النظر في المناىج الدراسية ذات العالقة بالصحة، بضرورة عقد ورشات 
الوعي الصحي لمطمبة واالىتمام بالوعي الصحي لطمبة الجامعة مثل  ل تنمية عمل حو 

 في الصحية والعمل التربية ترقيةو  الرياضة والصحة والتربية الصحية والصحة العامة
 ضرورةوكذلك  اإلعالم والجرائد وسائل خاصة األصعدة مختمف عمى التوعوي المجال
 التربية تحقيق أىداف في الفعالة المداخل كأحد الموضوعات الوحدات بمدخل االىتمام
 .األحياء عمم مقررات خالل من وذلك الثانوية، المرحمة في الصحية،
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 مناقشة نتائج المحور األول الوعي الصحي الشخصي  : -3-1
يمثل نتائج العينة الممارسة والغير ممارسة لمرياضة في مستوى الوعي  18الجدول رقم 

 الصحي الشخصي .         

 الداللة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

                      الوسائل           
  إلحصائيةا       
 العينة

 3366 1366 0305 دال
0342 3374 

50 
 ممارسين

 غير ممارسين 3330 0333
: يبن الفرق بين المتوسط الحسابي لمممارسين  والمتوسط الحسابي لغير  01الشكل رقم 

 .الممارسين لعينة البحث في مستوى الوعي الصحي الشخصي

 
من خالل مقارنة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين كان -

كما أن اإلنحراف المعياري  كان  3.30أكبر من  3.74أي أكبر منو لدى غير الممارسين 
المحسوبة و   تمقارنة بغير الممارسين ، أما في ما يخص قيمة   أكبرعند الممارسين 

و  0.05وىذا عند مستوى الداللة  1.66الجدولية ب تفقد كانت أكبر من  3.66المقدرة ب
وىي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا  98درجة حرية 

الممارسين لمرياضة بغير الممارسين  و أن الفرق بين المتوسطين ذو داللة إحصائية عند 
 اضة .نفس المستوى لصالح العينة الممارسة لمري

الوعي الصحي الشخصي عند الممارسين لمرياضة  أفضل مقارنة بغير ومنه نستنتج: أن 
وىذا لدور الرياضة اإليجابي لإللمام بما يتعمق بالصحة والنظافة الشخصية  الممارسين

 وفترات النوم المناسبة لممارسة األنشطة الرياضية و الترويحية.
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 مناقشة نتائج المحور الثاني الوعي الصحي الغدائي: -3-2
يمثل نتائج العينة الممارسة والغير ممارسة لمرياضة في مستوى الوعي  19رقم الجدول 

          .الصحي الغدائي

 الداللة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

 الوسائل          
 إلحصائيةا       
             العينة

 235 1366 0305 دال
0353 3364 

50 
 ممارسين

 غير ممارسين 3329 03405
: يبن الفرق بين المتوسط الحسابي لمممارسين  والمتوسط الحسابي لغير  02الشكل رقم 

 الممارسين لعينة البحث في مستوى الوعي الصحي الغدائي.
 
 
 
 
 
 
من خالل مقارنة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين كان -

كما أن اإلنحراف المعياري  كان  3.29أكبر من 3.64أي أكبر منو لدى غير الممارسين 
، أما في ما يخص 0.405أكبرمن   0.53مقارنة بغير الممارسين أي  أكبرعند الممارسين 

وىذا عند  1.66الجدولية بت فقد كانت أكبر من   2.5المقدرة بالمحسوبة و ت قيمة  
وىي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية  98و درجة حرية  0.05مستوى الداللة 

بين المعاقين حركيا الممارسين لمرياضة بغير الممارسين  و أن الفرق بين المتوسطين ذو 
 الممارسة لمرياضة . داللة إحصائية عند نفس المستوى لصالح العينة

الوعي الصحي الغدائي عند الممارسين لمرياضة  أفضل مقارنة بغير الممارسين :ومنه نستنتج
مدادىا بالطاقة الالزمة لمنشاط اليومي  وذلك لتحقيق التوازن والتكامل لموجبات الغدائية وا 

 والقدرة عمى ممارسة األنشطة الرياضية.
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 الوعي الصحي الوقائي: الثالث مناقشة نتائج المحور -3-3
يمثل نتائج العينة الممارسة والغير ممارسة لمرياضة في مستوى الوعي  20رقم الجدول 

          .الصحي الوقائي 

 الداللة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

 الوسائل           
 حصائيةاإل       
 العينة

 5335 1366 0305 دال
0342 3384 

50 
 ممارسين

 غير ممارسين 33145 0336
: يبن الفرق بين المتوسط الحسابي لمممارسين  والمتوسط الحسابي لغير  03الشكل رقم 

 .الممارسين لعينة البحث في مستوى الوعي الصحي الوقائي

 
من خالل مقارنة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين كان -

كما أن اإلنحراف المعياري  كان  3.145أكبر من  3.84أي أكبر منو لدى غير الممارسين 
، أما في ما يخص 0.36أكبر من  0.42ي عند الممارسين كبير مقارنة بغير الممارسين أ

وىذا عند  1.66الجدولية بت فقد كانت أكبر من  5.35المقدرة ب المحسوبة و  تقيمة 
وىي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية  98و درجة حرية  0.05مستوى الداللة 

بين المعاقين حركيا الممارسين لمرياضة بغير الممارسين  و أن الفرق بين المتوسطين ذو 
 ة الممارسة لمرياضة .داللة إحصائية عند نفس المستوى لصالح العين

 الوعي الصحي الوقائي عند الممارسين لمرياضة  أفضل مقارنة بغير الممارسين ومنه نستنتج 
وذلك لدور الرياضة في الرفع من الوعي الوقائي من خالل معرفة أساليب مكافحة األمراض 

 المعدية وتنظيم خدمات الطب ، لمعمل عمى التشخيص المبكر والوقاية من المرض.
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 :الرياضي الوعي الصحي الرابعمناقشة نتائج المحور  -3-4
يمثل نتائج العينة الممارسة والغير ممارسة لمرياضة في مستوى الوعي  21رقم الجدول 

 .الصحي الرياضي 

 الداللة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

 الوسائل          
 حصائيةاإل       
 العينة

 1633 1366 0305 دال
2329 43218 

50 
 ممارسين

 غير ممارسين 23588 2320
: يبن الفرق بين المتوسط الحسابي لمممارسين  والمتوسط الحسابي لغير  04الشكل رقم 

 الممارسين لعينة البحث في مستوى الوعي الصحي الرياضي.
 
 
 
 
 
 
من خالل مقارنة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين كان -

كما أن اإلنحراف المعياري   2.588أكبر من  4.218أي أكبر منو لدى غير الممارسين 
، أما في ما يخص 0.20أكبر من  0.29 مقارنة بغير الممارسين  أكبركان عند الممارسين 

وىذا عند  1.66الجدولية بت فقد كانت أكبر من  16.3المحسوبة و المقدرة ب  ت قيمة
وىي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية  98و درجة حرية  0.05مستوى الداللة 

بين المعاقين حركيا الممارسين لمرياضة بغير الممارسين  و أن الفرق بين المتوسطين ذو 
 لصالح العينة الممارسة لمرياضة .داللة إحصائية عند نفس المستوى 

من مقارنة بغير الممارسين  بكثير الوعي الرياضي عند الممارسين  أفضل ومنه نستنتج
خالل ممارسة األنشطة المتنوعة سواء الجماعية أو الفردية في إشباع الرغبات اإلنسانية 

 وتنمية القدرات.
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 :مناقشة نتائج المحور الخامس في الصحة القوامية -3-5
يمثل نتائج العينة الممارسة والغير ممارسة لمرياضة في محور الصحة  22رقم الجدول 
        .القوامية 

مستوى  الداللة
 الداللة

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

 الوسائل              
 حصائيةاإل          

 العينة

 734 1366 0305 دال
0319 3392 

50 
 ممارسين

 غير ممارسين 3318 0335
يبن الفرق بين المتوسط الحسابي لمممارسين  والمتوسط الحسابي لغير  05الشكل رقم 

 الممارسين لعينة البحث في محور الصحة القوامية.

 
من خالل مقارنة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين كان -

كما أن اإلنحراف المعياري  كان  3.18أكبر من 3.92ي أكبر منو لدى غير الممارسين أ
، أما في ما 0.35أصغر من  0.19مقارنة بغير الممارسين أي  أصغرعند الممارسين 

وىذا  1.66الجدولية ب تفقد كانت أكبر من  7.4ب المحسوبة و المقدرة ت يخص قيمة 
وىي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة  98رية و درجة ح 0.05عند مستوى الداللة 

إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين لمرياضة بغير الممارسين  و أن الفرق بين 
 المتوسطين ذو داللة إحصائية عند نفس المستوى لصالح العينة الممارسة لمرياضة .

 غير الممارسين الصحة القوامية عند الممارسين لمرياضة  أفضل مقارنة بومنه نستنتج :
 .فالممارسة الرياضية ليا دور في القوام المعتدل و حماية الجسم والمحافظة عميو
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 الوعي الصحي البيئي: السادسمناقشة نتائج المحور  -3-6
يمثل نتائج العينة الممارسة والغير ممارسة لمرياضة في مستوى الوعي  23رقم الجدول 

          .الصحي البيئي

مستوى  الداللة
 الداللة

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

 الوسائل              
 حصائيةاإل          

 العينة

 2 1366 0305 دال
03166 3351 

50 
 ممارسين

 غير ممارسين 3329 0348
 

والمتوسط الحسابي لغير : يبن الفرق بين المتوسط الحسابي لمممارسين   06الشكل رقم 
 الممارسين لعينة البحث في مستوى الوعي الصحي البيئي.

 
من خالل مقارنة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين كان -

كما أن اإلنحراف المعياري  كان  3.29أكبر من 3.51أي أكبر منو لدى غير الممارسين 
، أما في ما يخص 0.48أكبر من  0.166 مقارنة بغير الممارسين أي أكبر عند الممارسين

وىذا عند  1.66الجدولية بت  فقد كانت أكبر من 2المحسوبة و المقدرة ب تقيمة  
وىي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية  98و درجة حرية  0.05مستوى الداللة 

رسين  و أن الفرق بين المتوسطين ذو بين المعاقين حركيا الممارسين لمرياضة بغير المما
 داللة إحصائية عند نفس المستوى لصالح العينة الممارسة لمرياضة .

الوعي الصحي البيئي عند الممارسين لمرياضة  أفضل مقارنة بغير الممارسين  ومنه نستنتج
 بفضل اإلدراك القائم عمى ضرورة حسن إستغالل الموارد الطبيعية والمشكالت البيئية .
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 اإلستنتاجات:-

في ىذا الجزء األخير من الفصل الميداني و إنطالقا من نتائج البحث و في ضوء ما ثم 
عرضو من خمفية نطرية و كل ما يتعمق بالوعي الصحي ، و إعتمادا عمى البيانات 

اإلحصائية المتحصل عمييا و إنطالقا من اليدف الرئيسى لمبحث و ىو معرفة الوعي 
 حركين الممارسين لكرة السمة عمى كراسي المتحركة و غير الممارسينالصحي لممعاقين 

 لمرياضة و إنطالقا من إشكالية و تساؤالت البحث الحالية توصمنا إلى

 مايمي : 

أظيرت نتائج البحث الحالية أن مستوى الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين -1
 كان عاليا.

ستوى الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا غير  أظيرت نتائج البحث الحالية أن م-2
 الممارسين كان متوسطا.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينة الممارسة لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة  -3
 وغير الممارسة  لصالح العينة الممارسة .
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 مناقشة الفرضيات بالنتائج : -

 الفرضية األولى : -

 الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين لمنشاط الرياضي عالي" مستوى" 
توضح   08،07،06،05،04،03و إلثبات صحة ىذه الفرضية تبين لنا من الجداول رقم 

أن قيمة المتوسطات الحسابية لدى الممارسين الخاص بكل محور إنحصرت في المجال  من 
أي في   3.81مي لموعي الصحي بحيث بمغ المتوسط الحسابي الك  3.40إلى  4.19

والسبب في ذلك يعود إلى أن المعاق حركيا الممارس لمنشاط الرياضي يكون  المستوى العالي
مثقف صحيا وذلك من خالل إكسابو لممعمومات التي اشتمل عمييا مقياس الوعي الصحي و 

صحة، والصحة من خالل دراستو لممساقات ذات العالقة مثل الثقافة الرياضية، والرياضة وال
 العامة حيث أنو واع صحيا في االستفادة من ىذه المعمومات عمى شكل ممارسات سموكية، 

 " في دراستو أثر 2012وىذا ما يتماشى مع ما توصل إليو دراسة " /د عبد الحميم خمفي 
بتمنراست أن  الجامعي المركز طمبة لدى الصحي الوعي مستوى عمى الصحي الضبط

" أن مستوى الوعي الصحي العام لدى 2005مستوى الوعي الصحي مرتفع ودراسة "القدومي
 أفراد األندية العربية لكرة الطائرة كان عاليا.    

 و بالتالي نقول أن الفرضية األولى قد تحققت. 
 الفرضية الثانية:   -

 الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا غير الممارسين لمنشاط الرياضي متوسط" " مستوى
  15،14،13،12،11،10إلثبات صحة ىذه الفرضية الثانية تبين لنا من الجداول رقم 

توضح أن قيمة المتوسطات الحسابية لدى المعاقين غير  الممارسين الخاص بكل محور 
بحيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي لموعي  2.60إلى 3.93إنحصرت في المجال  من 

السبب في ذلك يعود إلى قمة إىتمام المعاق و أي في المستوى المتوسط   3.132الصحي 
حركيا باألنشطة الرياضية وعدم اإللتزام بيا مما ينقص ليم من تنمية القدرات و السموكات 

شباع الرغبات اإلنسانية بشكل إيجابي .   الحياتية وا 
  (2003) االحمدي "  حسين بن حسن بن عمي" ىذا ما يتماشى مع ما توصل إليو دراسة  

 ، من المنورة المدينة في طبيعي الثانوي الثاني الصف تالميذ لدى الصحي الوعي ىأن مستو 
 بدرجة، ، متدن الحالية، الدراسة في المستخدم الصحية، المعرفة اختبار عمى أدائيم واقع

" توصمت أن مستوى الوعي الصحي   2011بسيطة أما دراسة "أ/د عماد صالح عبد الحق
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الوطنية وجامعة القدس كان متوسطا  ودراسة  "رانيا مصطفى لدى طمبة جامعة النجاح 
" أن مقياس الوعي الصحي أدى إلى حدوث تطور لطمبة من ناحية الوعي الصحي  2008

 عن أقرانيم في المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي متوسط.
 وعميو نقول أن فرضية البحث الثانية قد تحققت .

 الفرضية الثالثة :  -
الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا ات داللة إحصائية في مستوى "توجد فروق ذ

 الممارسين وغير الممارسين لصالح العينة الممارسة"

،  22،21،20،19،18،17إلثبات صحة ىذه الفرضية الثانية تبين لنا من الجداول رقم 
الكراسي توضح أن قيمة المتوسطات الحسابية لدى المعاقين الممارسين لمكرة السمة عمى 

المتحركة وغير الممارسين في الوعي الصحي ومن قيمة ت المحسوبة لكل محور حيث  
و مستوى  98عند درجة حرية 1.66كانت دائما أكبر من قيمة  ت الجدولية المقدرة ب 

و ذلك  من خالل ممارسة األنشطة الرياضية المتنوعة سواء الجماعية أو  0.05داللة 
 والمعارف إشباع الرغبات اإلنسانية وتنمية القدرات و المعمومات الفردية وماليا من أثر في

 السموكية األنماط إلى اكتساب دورهب  يؤدي مما الفرد يمارسو الذي النشاط بطبيعة  المتصمة
 .الحميدة

وىدا ما يتماشى مع ما توصل  "أ/د عماد صالح عبد الحق " أنو توجد فروق ذات داللة 
لصحي لدى طمبة الجامعة ولصالح جامعة القدس وكذلك إحصائية في مستوى الوعي ا

" أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة الصحية لدى 2004"دراسة العمي 
طمبة نياية المرحمة األساسية العميا تبعا لمتغيرات " الجنس ، مكان اإلقامة ، مستوى 

 التعميمي لألب واألم".
 ثالثة قد تحققت .وعميو نقول أن فرضية البحث ال

 الفرضية العامة :
لقد تأكدنا أن الفرضية الجزئية أولى والثانية والثالثة  قد تحققو و بالتالي أن الفرضية العامة 

 قد تحققت .
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 الخالصة العامة:-

لقد أظيرت لنا دراستنا مكانة ممارسة الرياضة و مدى تأثيرىا ، في إكساب و تحسيين اليوعي 
 أن ليا أىمية كبيرة وفعالة عمى المعاقين حركيا . الصحي كما إتضح لنا

و عنييد تحميمنييا لنتييائج ىييذا البحييث عيين طريييق عييرض و تحميييل نتييائج مقييياس الييوعي الصييحي 
 أثبتيت عمييا المحصل النتائج أن وجدنا الخاص بالمعاقين حركيا الممارسين غير الممارسين

ليوعي الصيحي ليدى الممارسيين اليذكر كميا بينيت لنيا أن مسيتوى ا السيابقة الفرضييات تحقيق
عييالي مقارنيية بغييير الممارسييين و أنييو ىنالييك فييروق فييي المسييتوى بييين العينيية الممارسيية و غييير 

 الممارسة.
 من مابذلناه كل وان واسعا كان شيقا ماكان بقدر الموضوع ىذا أن القول يمكننا في األخير

 اإلخالص، كل فيو أخمصنا أن القول من اليمعنا ولكن ضئيمة فيو كانت مساىمتنا جيد
ىي معرفة مستوى الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين لكرة  لذلك وكانت غايتنا

 السمة عمى الكراسي المتحركة وغير الممارسين لرياضة.
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 :التوصيات و اإلقتراحات-

 في ضوء أىداف البحث و نتائجو يوصي الباحثان بالتوصيات االتية:

 إجراء دراسة مشابية في الوعي الصحي لدى  المعاقين حركيا عمى مستوى الوطن. -
ضرورة نشر عمى الوعي الصحي في جميع مؤسسات و مراكيز ذوي اإلحتياجيات الخاصية  -

مييين أجيييل اإلرتقييياء  و مييين خيييالل وسيييائل اإلعيييالم المختمفييية ) التمفييياز، الصيييحف، والمجيييالت(
 بالوعي الصحي.

الييييوعي الصييييحي لييييذوي اإلحتياجييييات الخاصيييية  ل تنمييييية عقييييد ممتقيييييات وبييييرامج عمييييل حييييو  -
واإلاىتمييييام بييييالوعي الصييييحي فييييي المسيييياقات ذات العالقيييية مثييييل الرياضيييية والصييييحة والتربييييية 

 الصحية والصحة العامة.
نشيير الييوعي الرياضييي والنفسييي ألىمييية ممارسيية النشيياط البييدني المكيييف وتوجييية المجتمييع  -

 لذلك.
الرياضييات التنافسييية المكيفيية فييي بالدنييا، لتشييمل جميييع الرياضييات الخاصيية بييالمعوقين  دعييم-

 سوء الفردية أو الجماعية
إقنييياع األبيييياء األميييييات مميييين ليييدييم أطفييييال معيييياقين حركيييييا بغيييية تييييوجيييم إلييييى ممارسيييية   -

 النشاطات الرياضية و البدنية.
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

 -جامعة مستغانم-

 معيد التربية البدنية و الرياضية

 قسم النشاط الحركي المكيف

التي تندرج في إطار إنجاز بحث  يشرفنا أن نضع بين يديك ىذه اإلستمارة في الوعي الصحي،و
عممي لتحضير مذكرة شيادة الماستر في إختصاص صحة نشاط بدني مكيف و إنجاز راجين 

منك اإلجابة بكل صدق و موضوعية عن ىذه األسئمة و بذلك قد ساىمت بقسط كبير في إنجاز 
اط كرة مستوى الوعي الصحي لدى المعاقين حركيا الممارسين لنش¨:ىذا البحث تحت عنوان

 من إعداد الطالبين عنتر جالل الدين وسايح سفيان . ¨السمة عمى الكراسي المتحركة

 دعمك يبقى دائما شرف لنا و لجميع قراء ىذه المذكرة. 

 ( في الخانة المناسبة :                    xاإلجابة تكون بوضع عالمة ) -

 بيانات خاصة :  -

 

 ............................... السن :

 ................................ الجنس:

    ...........................:المستوى العلمي

 ........................الخبرة: سنوات عذد
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 محور األول: الوعي الصحي الشخصي.

موافق  العبارات رقم
 بشدة 

معارض  معارض محايد موافق 
 بشدة

      أىتم بالنوم والراحة لساعات كافية. 01
      .النوم من اإلستيقاظ بعد الوجو بغسل أىتم 02
أىتم باإلستحمام وخاصة بعد المنافسة  03

 الرياضية والتمرين.
     

أراعي عند إختياري مالبسي مناسبتيا لدرجة  04
 حرارة الجو.

     

أىتم بالسكن في منزل نظيف وصحي من  05
 حيث التيوية الجيدة والشمس.

     

أىتم بتقميم اظافر يداي وقدماي كمما احتاج  06
 االمر ذلك.

     

أدرك فائدة إستخدام المنديل عند السعال  07
 والعطس.

     

      ألتزام بعدم الجموس بجوار المخدنين . 08
تفيم األمراض التي تصيبك عند إستخدام  09

 األدوات الشخصية لمزمالء .
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 محور الثاني: الوعي الصحي الغدائي.

موافق  العبارات رقم
 بشدة 

معارض  معارض محايد موافق 
 بشدة

      أىتم أن يكون الغذاء اليومي متكامال وشامال. 10
 حمايتك فى الغذاء يمعبو الذى الدور تدرك 11

 األمراض من
     

أكثر من تناول المشروبات الباردة أوالساخنة  12
 بين الوجبات األساسية.

     

      شرب القيوة والشاي يساعدني عمى التركيز. 13
أىتم بمعرفة عناصر الغذاء التي تمدني  14

 بالطاقة.
     

      أحافظ عمى وزني بالشكل المناسب. 15
      تناول الخضراوات والفاكية الطازجة أكثر من 16
أحاول االبتعاد عن الطعام المقمي وافضل  17

 المطيي.
     

 عمى بالقدرة الجسم إمداد الغذاء فائدة تدرك 18
 الرياضية. ممارسة

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محور الثالث: الوعي الصحي الوقائي.

موافق  العبارات رقم
 بشدة 

 معارض معارض محايد موافق 
 بشدة

      .  أتعرف على األمراض المعدية 19
      معدى  . بمرض المصابين مخالطة بعدم أهتم 20
 إنتقال لسهول المزدحمة األماكن عن أبتعد 21

 المرض
     

اإلمكان   بقدر الهواء متجددة أماكن فى أتواجد 22
. 

     

 فى المطهرات بعض استعمال كيفية أدرك 23
 الجروح    تطهير

     

      اإلصابات  . لتجنب الرياضية ألتزم بالقوانين 24
 دون والعقاقير األدوية إستعمال تجنب 25

 الطبيب. إرشادات
     

 لعدم الشخصية األدوات إستخدام عدم  26
 العدوى

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محور الرابع: الوعي الصحي الرياضي.

موافق  العبارات رقم
 بشدة 

معارض  معارض محايد موافق 
 بشدة

      منتظم بشكل الرياضية األنشطة تأدية 27
األنشطة  تنفيذ قبل اإلحماء فوائد التعرف عمى 28

 الرياضية.
     

أىتم بتخصيص وقت لممارسة بعض  29
 التمارين الرياضية.

     

أتوقف عن ممارسة النشاط الرياضية التي قد  30
 تؤدي إلى اصابتي.

     

ممارسة النشاط الرياضي إذا أبتعد عن  31
 شعرت بالتعب.

     

أشترك في األنشطة الرياضية بيدف الشعور  32
 بالسعادة والرضا.

     

أىتم بإجراء كشف طبي قبل اإلنضمام لمفريق  33
 رياضي

     

      الفرد صحة زيادة فى الرياضة أىمية تدرك 34
مسجل  معاقيجب وجود بطاقة صحية لكل  35

 حالتو الصحية. بيا
     

تحب  اإلشتراك في األنشطة الرياضية  36
 والترويحية

     

 

 

 

 

 

 



 محور الخامس: الصحة القوامية.

موافق  العبارات رقم
 بشدة 

معارض  معارض محايد موافق 
 بشدة

أىتم بمعرفة الشروط الصحية لوضع الجموس  37
 عند الدارسة.

     

بمعرفة شروط المشي الصحيح في  أىتم 38
 الشارع.

     

      ال أبالغ في قدرتي عمى حمل األشياء. 39
أعرف أثر ممارسة الرياضة عمى القوام غير  40

 المعتدل.
     

أىتم بمعرفة كيفية التقاط األشياء وحمميا عن  41
 األرض.

     

أىتم بمعرفة كيفية حماية الجسم والمحافظة  42
 عميو.

     

أىتم بمعرفة عمل األجيزة الحيوية في  43
 جسمي.

     

      أتجنب ظروف التعب البدني واإلجياد. 44
 خسارة عمى تساعد بإنتظام الرياضة ممارسة 45

 .الوزن
     

 

 

 

 

 

 

 



 محور السادس: الوعي الصحي البيئي.

موافق  العبارات رقم
 بشدة 

معارض  معارض محايد موافق 
 بشدة

      البيئة. تؤذى التى األفعال عن اإلبتعاد 46
      المنزل في الصحية اإلشتراطات توافر أىمية 47
      جيد. بشكل المنزل تيوية عمى إحرص 48
      بعد تنمو لم التي النباتات عمي المشي تجنب 49
      المخصص. مكانيا القاذورات فى وضع 50
      صحية. بيئة في الرياضة بممارسة أىتم 51
 أراىا بالطريق  التي المعوقات زالة بإ أىتم 52

 العام.
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