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على األصل منشي واألصل يدفعنا أن نرد الفضل ألصحابه، وأن نسري الشكر 

.ملستحقيه ممن أفادونا ولو بكلمة طيبة

على إشرافه "  عبد الكريم

.القيمة ونصائحه اهلادفة

بكل  نلتزم، اليت ساملناقشة

.العلمية واملوضوعية

النشاط احلركي مكيف و 

 مشوارناالطريق خالل  نا

. تاجه من مراجعحنمبا  اتقدم بالشكر اجلزيل لكل عمال املكتبات الذين زودون

وشكر جزيل إىل فرق كرة السلة على الكراسي املتحركة 

. وهران االبتسامة

خاصة .سند وساهم من قريب أو من بعيد يف إجناز هذا العمل

.والتقدير االحرتاممجيعا فائق 

 

على األصل منشي واألصل يدفعنا أن نرد الفضل ألصحابه، وأن نسري الشكر 

 ملستحقيه ممن أفادونا ولو بكلمة طيبة

عبد الكريمسنوسي " الفاضــل قدم خبالص الشكر لألستاذ

القيمة ونصائحه اهلادفة، وعلى توجيهاته املذكرة هومتابعته هلذ

املناقشةأعضاء جلنة  ةتقدم بالشكر اجلزيل إىل أساتذ

العلمية واملوضوعية وانتقادا�اتوجيها�ا   

النشاط احلركي مكيف و لكل أعضاء هيئة التدريس يف قسم  االمتنانتقدم بعظيم 

نالذين أناروا لا تغامنسالرتبية البدنية و الرياضية مملعهد 

.الدراسي  

تقدم بالشكر اجلزيل لكل عمال املكتبات الذين زودون

وشكر جزيل إىل فرق كرة السلة على الكراسي املتحركة .املعهدخاصة عمال مكتبة 

االبتسامة,و احلضنة املسيلة االنتصار,احلسا سنةمولودية 

سند وساهم من قريب أو من بعيد يف إجناز هذا العمل نالكل من كان ل

مجيعا فائق  الكم من "الغوثيمزوز " األستاذو  "عامر قويدر

 

 

على األصل منشي واألصل يدفعنا أن نرد الفضل ألصحابه، وأن نسري الشكر 

قدم خبالص الشكر لألستاذنتأوال 

 ومتابعته هلذ

تقدم بالشكر اجلزيل إىل أساتذنكما 

تقدم بعظيم ن

ملعهد  صحة

تقدم بالشكر اجلزيل لكل عمال املكتبات الذين زودوننكما 

خاصة عمال مكتبة 

 مولودية 

لكل من كان لو 

عامر قويدر"األستاذ   



  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

( فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون اعملواقل و  ) 

 صدق اهللا العظيم

اللحظات إال بذكرك  وال  بوال تطييطيب النهار إىل بطاعتك   يطيب الليل إال بشكرك وال إهلي ال

جالله تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب اجلنة إال برؤيتك اهللا جل   

الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إىل نيب الرمحة ونور العاملنيإىل من بلغ    

  سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

 رإىل من علمين العطاء بدون انتظار إىل من أمحل أمسه بكل افتخا رإىل من كلله اهللا باهليبة والوقا

ستبقى كلماتك جنوم أرجو من اهللا أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار و 

  أهتدي �ا اليوم ويف الغد وإىل األبد والدي العزيز

  إىل مالكي يف احلياة إىل معىن احلب وإىل معىن احلنان والتفاين إىل بسمة احلياة وسر الوجود

احلبيبإىل من كان دعائها سر جناحي وحنا�ا بلسم جراحي إىل أغلى    

  أمي احلبيبة

إخويت الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رياحني حيايتإىل القلوب الطاهرة   

)بنور إبراهيم، عبد احلق، ياسني،الطاهر، فاطمة، مرمي وإىل كل عائلة بنور(   

  إىل توأم روحي ورفيق دريب  إىل صاحب القلب الطيب والنوايا الصادقة

:رافقين حىت اآلنيإىل من رافقين خطوة خبطوة وما زال   

ي يف البحث صغري عبد العزيزوإىل زميل) هربي حممد(  

 وإىل زمالئي يف املعهد ت ب ر خاصة عدادي حممد

  وإىل كل من أعرفهم ونسيهم قلمي



 

كثرية هي حلظات الفرح اليت منر �ا ولكل منها طعمها اخلاص ولو�ا املميز ولعل فرحة النجاح 

.والتخرج تعد من أمجل وأحلى حلظات الفرح اليت ننتظرها وتسعى إليها  

إىل من أدبتين فأحسنت تأدييب وشجعتين على " وبالوالدين إحسانا:"وجل إىل من قال فيهما اهللا عز

.حفظها اهللا" أمي الغالية "مشواري الدراسي إىل من منحتين احلب واحلنان ورمز العطف واألمان   

كل افتخار أيب إىل كل من كلله اهللا باهليبة والوقار، إىل من علمين بدون انتظار إىل من أمحل امسه ب

وإىل زميلي يف " حشمان عامر"وإىل صديقي .مجيعا"صغري "العزيز حفظه اهللا، وإىل أخوايت وإىل عائلة 

"بنور حممد" البحث   

وجل التوفيق يل ولكم وإىل من  كما وجدت نفسي أمام جمموعة من اإلهداءات فأرجو من املوىل عز

 محل معي على عاتقه هذه املسرية عائليت

كانت يل عوناً وسنداً يف مشواري الدراسي و املهين، إىل الذي مل تتأخر يوما يف مسانديت إىل الذي  

"زينب"وإعانيت فكانت نعم السند وصاحبة العهد والوفاء الدائم وإخالص الكامل األستاذة   

املفعمة  والسعادة يف ضحكتهم، إىل شعلة الذكاء والنور إىل الوجوه,إىل من أرى التفاؤل يف عيو�م

.اهلاوي الوئام احلساسنة وإطارا�ا املشرفة عليها بالرباءة ، إىل براعم النادي الرياضي  
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 :مقدمة .1

 اسواء كانو طائلة لتجعل كل المواطنین أمواال األیامتنفق حكومات العالم ھذه    

وتنشر الكثیر من الكتیبات والنشرات ، الصحة بأھمیةعلى وعي  أصحاء أو معاقین 

الثروات التي یتمتع بھا  أعظمالصحة  أنباعتبار ، الطبیة التي تدعم ھذا المفھوم

وفي الوقت ذاتھ یصبح قادراً على االستمتاع بحیاة ، في عملھ إنتاجیتھوتزید ، اإلنسان

تشجیع الوعي الصحي الصحیة  كما أن  والمشكالت األمراضصحیة كاملة خالیة من 

 لألخطار وإدراكاوعیاً  أكثرأمراً ضروریاً لكي یتمتع الناس بحیاتھم ویصبحوا 

 كل شخص إنالحقیقة . الیومیةومن ثم تصبح الصحة جزءاً مھما في حیاتنا ، الصحیة

ولھذا  ،فالمسألة تتعلق بالوعي ،یحافظ على صحتھ أنیمكن  سواء كان سوي أو معاق

خبراء التوعیة الصحیة الیعمل و .نتابع یومیاً كل جدید حول المسائل الصحیة أنعلینا 

لیزیدوا وعي الناس حول مختلف الجوانب التي تشمل الصحة العاطفیة والصحة 

التي تؤثر على الصحة  األسبابومن  .والصحة الروحیة والصحة العقلیةالبدنیة 

وتناول  ،العادات السیئة التي یسلكھا معظم الناس مثل االستیقاظ في وقت متأخر

 إلى باإلضافة ،التدخین وغیره من الممنوعات وإدمانالوجبات السریعة والطعام الغث 

مثل مشكالت  األمراضاء العدید من الرئیسیة ور األسبابذلك نجد السمنة تشكل احد 

التحدیث الیومي المنتظم الذي  كما أن .وآالم المفاصل وحتى مرض السكري ،القلب

ویعرف قندیل عبد  یزداد وعیك حول عالم الصحةلیوفر لك احدث المعلومات الصحیة 

الوعي الصحي أنھ السلوك االیجابي الذي یؤثر ایجابیا على الصحة )1990(الرحمان

رة على تطبیق ھذه المعلومات في الحیاة الیومیة بصورة مستمرة تكسبھا شكل والقد

العادة التي توجھ قدرات الفرد في تحدید واجباتھ المنزلیة المتكاملة التي تحافظ على 

  .إمكانیاتھصحتھ وحیویتھ وذلك في حدود 

غیر قلیلة في المجتمع المحلي وعلى یمثلون نسبة  أنھموبالنظر إلى فئة المعاقین نجد   

المستوى العالمي، حیث تظھر ھذه الفروق بینھم وبین األسویاء بصورة واضحة مما 
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یتطلب وضع برامج خاصة تتناسب مع خصائص وطبیعتھم بالشكل الذي یتناسب مع 

  .درجة وشدة إعاقتھم

یاضة كرة ومن النشاطات الریاضیة المحببة والممارسة من قبل المعاقین ھي ر   

السلة على الكراسي المتحركة ذات الطابع العالجي، الترفیھي، والتنافسي وقد تطورت 

المشوقة لما فیھا من اإلصرار والعزیمة والتحدي، وفي ھذا  وأصبحت من الریاضات 

البحث نقوم بالكشف عن مستوى الوعي الصحي لدى المعاقین الممارسین لریاضة 

    ركة؟ كرة السلة على الكراسي المتح
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 :اإلشكالیة .2

 یشیر الخبراء على وجود عالقة بین السلوك الصحي والمستوى الصحي للفرد،  

فكلما ارتفع المستوى الصحي للفرد ارتفع سلوكھ الصحي والعكس والمعاقین فئة 

تحتاج إلى برامج تتماشى مع  خصائصھم وسماتھم حیث تحتاج إلى المزید من 

الرعایة الصحیة والصبر واالھتمام حتى تتحقق الفائدة المرجوة، ومن ھنا كان االتجاه 

وبعد  ،ء من المجتمع ولھم حق الحیاة كغیرھمنحو االھتمام بھذه الفئة والتي تعتبر جز

والتي تناولت في  االطالع على الدراسات والبحوث السابقة حول الوعي الصحي

 مع غیاب دراسات حول فئة المعاقین )أصحاء(لغیر المعاقین  ندیة الریاضیةاألالغالب 

ومن خالل المقابالت الشخصیة مع بعض المعاقین حول السلوك الصحي والوعي 

الصحي تبین أن بعضھم ال یمتلك وعي صحي كبیر وبھمل المبادئ األساسیة في 

البعض یدخن والبعض ال یقوم بالفحوصات الطبیة أن الحفاظ على الصحة، حیث 

وجبات الكاملة وغیرھا من یھتم بالواجبات الغذائیة األساسیة وال والبعض األخر ال

تعرضھم اإلصابات وحاالت مرضیة  إمكانیةالسلوكات الصحیة السلبیة، وبتالي 

مختلفة، وھذا ما دفعنا للقیام بھذا البحث على شریحة ھامة من شرائح المجتمع 

للتعرف  الممارسین للریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة المتمثلة في المعاقین

والحد ي الصحي ووضع برنامج للرفع من مستوى الوعي الصحي على مستوى الوع

     :من العادات الصحیة السلبیة ومشاكلھا وعلى ھذا تم طرح التساؤل التالي

تنمیة الوعي الصحي لدى العبي كرة في المقترح  اإلرشاديھل یؤثر البرنامج ـ 

  السلة على الكراسي المتحركة؟

 : التساؤالت الفرعیة .3

  ـ ما ھو مستوى الوعي الصحي عند العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة؟
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العبي  لدىما فاعلیة البرنامج اإلرشادي المقترح في رفع مستوى الوعي الصحي ـ 

  ؟كرة السلة على الكراسي المتحركة

 : أھداف البحث .4

مستوى الوعي الصحي عند ریاضي ذوي االحتیاجات الخاصة عامة والعبي  ـ معرفة

  .كرة السلة على الكراسي المتحركة بصفة خاصة

ـ بناء برنامج إرشادي للتنمیة الوعي الصحي عند العبي كرة السلة على الكراسي 

  .المتحركة

  .ـ معرفة درجة تأثیر البرنامج اإلرشادي على الفئة المعنیة

  ـ رفع مستوى الوعي الصحي وبالتالي حیاة أكثر صحیة للریاضیین

 :العامة ةالفرضی .5

للبرنامج المقترح أثر ایجابي في تنمیة الوعي الصحي لدى العبي كرة السلة على ـ 

  .الكراسي المتحركة

 :الفرعیةالفرضیات  .6

ـ مستوى الوعي الصحي عند العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة منخفض 

  ).متدني(

البرنامج اإلرشادي المقترح یستطیع الرفع من مستوى الوعي الصحي لدى العبي ـ 

  .كرة السلة على الكراسي المتحركة

 :أھمیة البحث .7

إنھ من الضروري االھتمام بالفرد عامة و ذوي االحتیاجات الخاصة بصفة خاصة     

أھم ھذه الجوانب  ورعایتھم من كل الجوانب ، وتعد الجوانب المتعلقة بالصحة من
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وأكثرھا تأثیرا على حیاة ھذه الشریحة ، ویزید ھذا األمر إلحاحا  في حالة ھذه 

بالمعاناة من العدید من المشاكل النفسیة والصحیة ومن ثم كان األخیرة التي تتمیز 

وتكیفھ حسب  لنشاط بدني ریاضيا ةممارس أفضل الحلول للخروج من ھذه الحالة ھو

من ھنا تظھر أھمیة الوعي الصحي بشكل عام للنمو والصحة و،  ئةاحتیاجات ھذه الف

السلیمة ، ویأتي ھذا البحث في ھذا اإلطار حیث یتوقع من خالل نتائجھ معرفة 

الذین یمارسون أنشطة  ریاضي ذوي االحتیاجات الخاصةلدى  الصحيمستوى الوعي 

وبالتالي التعرف إلى جوانب القوة وتعزیزھا وجوانب  بدنیة وریاضیة بانتظام ،

وتكمن أھمیة البحث كذلك في اقتراح برنامج إرشادي . الضعف والعمل على عالجھا

 الصحيوتثقیفي قد یساھم مستقبال في إثراء إي تدخل في مجال تنمیة الوعي 

ربیین یمكن كذلك اإلفادة منھ في ملتقیات تكوین الم كماللریاضیین في بالدنا ،

باإلضافة . صحیاوالمدربین الریاضیون لتزویدھم بوسیلة جاھزة في توعیة ریاضییھم 

 الصحة إجراء مثل ھذه الدراسة یشجع الباحثین على إجراء بحوث جدیدة في   إلى أن

   .في المجال الریاضي في بالدنا  وبالتالي إثراء البحث العلمي

   

 :التعریف بمصطلحات البحث .8

عبارة عن مجموعة من الوحدات التربویة و التعلیمیة الموجھة إلى  :برنامج إرشاديـ 

عینة من األفراد و التي تھدف إلى إیصال المعلومات والمفاھیم صحیحة حول 

  . )72، 2011الحمید ( موضوع ما

ترجمة المعارف والمعلومات والخبرات الصحیة إلى  نقصد بھ: ـ الوعي الصحي

  )49، ص1999علیوة عالء الدین، (أنماط سلوكیة لدى األفراد

تمارس على نفس الملعب لألسویاء ونفس  :ـ كرة السلة على الكراسي المتحركة

  .القوانین عدا بعض المواد
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العبین تمارس كرة السلة على الكراسي المتحركة من طرف خمسة : الالعبون

مختلفي اإلعاقة منھم المشلولین،مبتوري األطراف السفلیة،أو ذوي الكساح،وبصفة 

مروان عبد . (عامة الالعبون المعوقین في كرة السلة ھم الذین تعرضوا إلى إصابات

  ).75،ص 2002المجید إبراھیم، 

  :والمشابھة للبحث السابقةـ الدراسات  8

تأثیر برنامج تثقیفي صحي وتمرینات عالجیھ مقترح لمرضى تصلب  :العنوان  - 1

  شرایین الطرف السفلى 

  .2010  إبراھیم خضر حسن أبو قرن/ د:  لباحث ا

یھدف البحث إلى توظیف التمرینات العالجیة ووضع برنامج تثقیفي صحي  :الھدف 

من أجل تحسین الحالة الوظیفیة و األعراض الناجمة لمرضى تصلب شرایین الطرف 

  .السفلى بغرض تأھیلھم بدنیــاً و وقائیاً عن طریق المعلومات الصحیة 

ور ایجابي في تحسین للبرامج التثقیفیة الصحیة والتمرینات العالجیة د:  الفرض 

  .الحالة الوظیفیة لمرضى تصلب شرایین الطرف السفلى 

  .استخدام المنھج التجریبي :  منھج البحث

مریض بتصلب شرایین )  20( اشتملت الدراسة على عینة قوامھا :.  عینة البحث

  .الطرف السفلى 

ي تأھیل للعالج الدوائي و التثقیف الصحي و التمرینات دور ھام ف :أھم نتیجة 

  .المرضى و وقایتھم  

و یوصى الباحث باالھتمام بالتمرینات المقننة لمرضى تصلب شرایین  :أھم توصیة 

الطرف السفلى بجانب العالج الدوائي و إتباع نظام غذائي خال من الدھون و 

  .الكولیسترول و اإلقالع عن التدخین و ممارسة المشي 
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دراسة مدى الوعي الصحي و الغذائي لدى العبي المنتخبات الریاضیة  :العنوان  - 2

  . في جامعة الیرموك، إربد، األردن

  .2011العلي محمد محمود سلیمان و آخرون :الباحث 

ما ھو مستوى الوعي الصحي و الغذائي لدى العبي المنتخبات الریاضیة : المشكلة 

  . في جامعة الیرموك 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على الواقع الریاضي لدى الالعبین الذكور  :الھدف 

) ألعاب القوى ، كرة القدم ، كرة الید ، الكرة الطائرة ، ألعاب المضرب(في منتخبات 

  في جامعة الیرموك

ھناك نقص الوعي الصحي و الغذائي لدى العبي المنتخبات الریاضیة في  :الفرض

  . جامعة الیرموك 

  المنھج الوصفي :البحث منھج 

العباً اختیروا بالطریقة ) 120(طبقت الدراسة على عینة مكونة من  :العینة 

  .العشوائیة 

  استبیان لجمع المعلومات  :األداة 

قد توصلت الدراسة إلى أن معظم العبي المنتخبات الریاضیة في   :أھم النتائج 

في الیوم ضمن منتخب الجامعة الجامعة یمارسون النشاط الریاضي لمدة ساعة واحدة 

و یتناولون المشروبــات . و أن معظمھم یتناولون ثالث وجبات غذائیة فأكثر یومیاً 

  الغازیــة بدرجــة كبیــرة 

أوصى الباحثان بالتأكید على المدربین بضرورة تخطیط تدریب  :أھم التوصیات 

و أن یوضع وفق أسس علمیة صحیة   منتظم یتناسب مع قدرات الریاضیین و تغذیتھم،
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إضافتا لتحدید أطباء یكشفون دوریا على الالعبین ، و حث الالعبین على إتباع 

  .القواعد الصحیة السلیمة كاالمتناع عن التدخین و المشروبات الغازیة و المنشطات

واقع الثقافة الصحیة عند المرضى المصابین باألمراض المزمنة : العنوان  - 3

  . ربالجزائ

       2012جامعة ورقلة /سویقات محمد :  الباحث 

ما ھو واقع الثقافة الصحیة عند المرضى المصابین بمرض السكر بمدینة  :المشكلة

  ورقلة 

  .المصابین بمرض السكر  المرضى لدى الثقافي الصحي معرفة المستوى: الھدف 

الصحیة لدى  الثقافة للمتغیرات السوسیودیموغرافیة دور في اكتساب :الفرض

  .المرضى المصابین بالسكر 

  .40مجموعة مرضى السكر قوامھا :العینة

  . استبیان لجمع المعلومات:األداة 

  :أھم النتائج 

 بین عالقة ھناك لیست و الثقافة الصحیة و التعلیمي المستوى بین عالقة ھناك لیست 

 العائلیة الحالة بین عالقة ھناك بینما ،الصحیة الثقافة و للمبحوثین المادي المستوى

 .الصحي الثقافة و للمستوجبین

 بینما ،الصحیة الثقافة و للمبحوثین المادي المستوى بین عالقة ھناك لیست و الصحیة

  .الصحي الثقافة و للمستوجبین العائلیة الحالة بین عالقة ھناك
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  .واقع الوعي الصحي بمخاطر وأضرار المنشطات لدى العبي كرة القدم :ـ العنوان 4

  2016 سویدي موسى ، بخاري محمد: الباحث

قسم المحترف األول كرة القدم  العبيما مستوى الوعي الصحي لدى : المشكلة

  .والثاني من البطولة الجزائریة اتجاه مخاطر وأضرار المنشطات

لدى الالعبین المحترفین في كرة القدم معرفة مستوى الوعي الصحي : الھدف

  .الجزائریة وإدراكھم مدى أھمیة الوعي الصحي في مسیرتھم الریاضیة

ھناك نقص في مستوى الوعي الصحي عند العبي كرة القدم قسم المحترف  :الفرض

  .األول والثاني من البطولة الجزائریة اتجاه مخاطر وأضرار المنشطات

  التحلیليالوصفي : المنھج المتبع

  .العب محترف في كرة القدم 62تمت الدراسة على  :العینة

  استبیان لجمع المعلومات :األداة 

لدى العبي كرة القدم مستوى مقبول في الوعي الصحي اتجاه مخاطر  :أھم النتائج

  وأضرار المنشطات

 .صحیة لالعبي كرة القدم بشكل دوري توعیةتنظیم حمالت  :أھم توصیة

  :المشابھة ى الدراسات ـ التعلیق عل9

بھت البحوث من حیت تناول موضوع الوعي الصحي وذلك من حیت المنھج اتش 

المتبع حیث كان االعتماد في الغالب على المنھج الوصفي التحلیلي كما تم االعتماد 

على أداة البحث االستبیان في جمع المعلومات أما عینة البحث فتم االختیار بطریقة 

النتائج المحققة على أن التوعیة والحمالت التثقیف الصحي ما فیما یخص أ.عشوائیة 

 والریاضة إضافة إلى التغذیة الطبیعیة لھا دور فعال في المحافظة على صحة اإلنسان
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البحوث على أھمیة االھتمام بالوقایة واالبتعاد عن السلوكات جل وفي األخیر اتفقت 

توعیة بمختلف أشكالھا التي تقي الریاضي من ال إلىوالعادات السیئة كما تم التطرق 

    .األمراض والمشاكل الصحیة

  :المشابھة تالدارسانقد ـ 10

  :الفرق بین الدراسات السابقة وھذه الدراسة  یكمن في

معظم البحوث اعتمدت على المنھج الوصفي ي ـ المنھج المتبع في معالجة البحث ف

ذو المجموعة  التجریبيالمسحي والمنھج باالعتماد على المنھج فتم التحلیلي أما بحثنا 

 ةمعالجة تجریبیوحكم وإعداد اختبارین قبلي وبعدي باالعتماد على مقیاس مُ  الواحدة

موقع متابعة على إلقاء محاضرات ومطویات وبرنامج إرشادي یعتمد تمثلت في 

  .الفیدیو التواصل االجتماعي فیسبوك باإلضافة إلى بعض الصور ومقاطع

ـ معظم الدراسات تناولت الفرق الریاضیة ومختلف الفئات العمریة أما بحثنا ھدا فكان 

       موجھا نحو ذوي االحتیاجات الخاصة التي تتطلب المزید من االھتمام والعنایة



 



  :مدخل

تعتبر الدراسة النظریة في كل البحوث القاعدة التي یوضع علیھا البحث فمنھا تظھر الطریق 

إلى عرض  الطالبانفخالل ھذا الباب سیتطرق . الواجب إتباعھا في المراحل الالحقة 

التطرق  الطالبانسیحاول  حیث لوعي الصحيوھو ا ، الخلفیة النظریة لموضوع البحث 

الوعي الصحي ، عناصر الوعي الصحي ، أھداف نشر الوعي الصحي ،  إلى الصحة ،

الثاني  الجزءو خصص أھمیة الوعي الصحي ، المؤسسات المسؤولة عن الوعي الصحي ،

 و من خاللھ نعرض كرة السلة على الكراسي المتحركةلموضوع من الدراسة النظریة 

كرة ل التصنیف الطبي ثم نتطرق إلى اإلعاقة الحركیة،وخصوصا مفھوم المن حیث  اإلعاقة

،لنختم بأھم  تصنیف الالعبین والحد األدنى لإلعاقة،و كذلك  السلة على الكراسي المتحركة

  .اللوائح و القوانین المنظمة لھذه اللعبة
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  :تمهيد 

في  التطور الحاصل في جمیع مجاالت الحیاة واالنفجار المعرفي الذي شھدناه مع  

وقتنا الحالي، أصبح من الضروري أن یكون الفرد على قدٍر من الثقافة في جمیع 

المجاالت لیتمكن من العیش وتحقیق متطلبات الحیاة بشكل یتماشى مع ھذه التطورات، 

ومن أكثر المجاالت التي یجب أن یكون المجتمع على معرفة بھا ھو المجال الصحي، 

لى نشر الوعي بین الناس وخاصًة بعد انتشار إذ تسعى جمیع المؤسسات الصحیة إ

األمراض وازدیادھا في اآلونة األخیرة، كما أّن من أولویات ھذه المؤسسات نشر ما 

 وما ھي أھمیتھ؟  الصحي؟ الوعي، فما ھو ابالوعي الصحيیسّمى 
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  : الصحة ـ1

  بدون داء أو أمراض و الصحــــة جيب أن تكون بدنيــــة، عقليـــة  اإلنسانهي حالة       

  أو اجتماعيــة و اإلنسان السليم هو الذي يشعر بالسالمة البدنية و هو ذو نظرة واقعية للعامل 

  :و يتعامل مع األفراد بصورة جيدة و معىن الصحة يشمل أمرين

  .السالمة من األمراض - 1

  .ذهاب املرض بعد حلوله - 2

  :تعريف الصحة   ـ2

  اح ــــــــاجتة عن التفاعل الكلي للفرد مع بيئته و اليت متكنه من احلياة بفاعلية و جنـــالة النـــالصحة هي احل

  ). 90، ص،1999عبد الرزاق، ( 

 حالة التكامل البدين و العقلي : "و قد عرفت منظمة الصحة العاملية الصحة بأ�ا
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  ." و النفسي و االجتماعي و ليست فقط اخللو من األمراض و العاهات 

 ) العضوية و الفيزيولوجية ( والصحة تعين السالمة التامة من النواحي الفيزيائية 

باملوازاة مع الصحة  و العقلية و االجتماعية مجيعها دون إمهال الصحة النفسية اليت البد من االهتمام �ا

غازي بن قاسم محادة . د - صاحل  أبوحممد عايش . د( اجلسدية حىت نصل للمعىن الكامل ملفهوم الصحة 

  ). 135ص  ، 2008، 

  

  :الوعي الصحي ـ3

يعرف الوعي الصحي على انه عملية تستهدف تعليم الناس عادات صحية سليمة وسلوك صحي    

واالجتاهات اخلاطئة واستبداهلا بسلوك صحي سليم باستخدام وسائل  جديد ومساعد�م على نبذ األفكار

 ). 19، ص  2006رياض ،  أمحرو(االتصال اجلماهريية 

األساس يف التــغيري هو املعــرفة اليت تعــــين املعـرفة األولية بالعـــــــوامل واملسـببات الـــيت تـؤدي إىل مــشاكل صحية 

ياس حقيـقي ملـدى تقــدم أو تأخر اليت األمم فهو يعد احد الرئيـســــــية يعتمد عليها ويعتــرب الـوعي الصـحي مق

الطريف غادة عبد الرمحن  ، ( الباحـثون والـدارسون يف تصـنيف ا�تمعات إىل رتـب متقدمة أو متأخــرة 

   ). 1، ص  1996
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عادات صحية سليمة و سلوك صحي  كما تعرف التوعية الصحية بأ�ا العملية اليت تستهدف تعليم الناس

جديد و مساعد�م على نبذ األفكار و االجتاهات الصحية اخلاطئة و استبداهلا بسلوك صحي سليم 

  ).19: ، ص2006 أمحرو رياض،( باستخدام و سائل االتصال اجلماهريية 

هلدف اليت جيب و مبعىن آخر أن تتحول املمارسات الصحية إىل عادات متارس بال شعور أو تفكري و هو ا

  .أن نسعى إليه ال أن تبقى املعلومات الصحية كثقافة صحية فقط

  عناصر الوعي الصحي هي  أنزايدة  أبويرى  :عناصر الوعي الصحي ـ 4

  التغذية 

 : يف الغذائي أو الوعي التثقيف أهداف أهم اللهييب وخلصت

 لالحتياجات ومناسبة متكافئة وجبات تصميم أو اختيار  وكيفية الغذائية املواد وظيفة الفرد تعليم -1

 .العمل وا�هود ونوع الفسيولوجية واحلالة واجلنس السن حيث من األفراد الختالف تبعا الغذائية

 .الشعبية  األغذية لتعزيز العملية القيمة الفرد تعليم - 2

 إىل ما تكون اقرب بصورة الغذائية عناصره حتفظ بصورة الطعام وإعداد جتهيز طرق الفرد تعليم - 3

 .الكمال

 والغذائية الصحية حالته تقييم بواسطتها يستطيع اليت الطرق إىل الفرد إرشاد - 4

 ، 2009 اللهييب(العمل على والقدرة بالصحة الفرد ومتتع والنمو الغذاء بني الوثيقة العالقة بيان -5

69(.  

  :ومن خالل ما سبق يرى الطالب الباحث أن أهم  أهداف التوعية يف ا�ال الرياضي تتمثل يف مايلي
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مساعدة الرياضي على رفع مستوى أدائه من خالل تعليمه حسن اختيار األغذية املناسبة ومسامهة  - 1

 .يف جاهزيته 

 .العمل على وقاية الرياضي من األمراض النامجة عن سوء التغذية  - 2

 .  وبالتايل حياة أكثر صحية للرياضي. توى الوعي الصحي رفع مس  - 3

 : فيما يلي الغذائي الوعيومن هنا تظهر أمهية  

 ، البشرية الشاملة التنمية عليها تقوم اليت الركائز أهم من ورعايته وتغذيته املراهق  بصحة االهتمام - 1

 نشر منها املستوى الغذائي على دولية أهداف عدة م 1990 عام املنعقد للطفولة العاملي أقر املؤمتر وقد

 وأمناط السليمة النظم الغذائية وتشجيع ، التغذية سوء مشاكل مكافحة أجل من الصحيحة املعلومات

  ) .69،  2009 اللهييب( املزمنة األمراض من والوقاية الصحية احلياة

 الضرورية اليومية لالحتياجات وفقاً  املتناول الغذاء وكم نوع اختيار و يكمن دور الوعي الغذائي يف - 2

 العمل أو وطبيعة ، الصحية واحلالة ، الشيخوخة و كاملراهقة النمو مراحل ترافق اليت للجسم وللمتغريات

 اليت الصحية املشاكل جتنب يف التوعية الغذائية  كما هو احلال يف النشاط الرياضي ، وتساهم   النشاط

تفادي  على يساعد وكما احلديد عوز عن الناشئ الدم فقر و تسوس األسنان املراهقني مثل منها يعاين

  ، الصحية مستقبليه مشاكل الكثري من 

العادات الغذائية  أن مستوى الوعي الغذائي ألفراد ا�تمع يؤثر عل مدى تطور )30، 2011العزيز (ويؤكد

ولقد . اليت تتداخل بدرجة كبرية مع توجيه سياسات األمن الغذائي و التخطيط الغذائي القومي و تنميته

أظهرت اخلربات امليدانية أنه ال يكفي توفري الطعام إذا مل يكن الشخص قادرا على انتقائه لطعامه وكيفية 

كان الفرد عاجزا عن التفريق بني ما حيتاجه فعال و استهالكه ، وال يكفي توفر القدرة الشرائية  إذا  



الوعي الصحي                          الفصل األول                                                

 

20 
 

وال سبيل إىل إدراك تلك اخلربات إىل بالتوعية الغذائية اليت تغري من العادات الغذائية وحتسن . الكماليات 

  .سلوك الفرد واجتاهه حنو الغذاء 

 والعقاقير المنشطات 

لغرض زيادة الكفاءة البدنية للحصول املنشط كل مادة أو دواء يدخل اجلسم وبكميات غري اعتيادية 

  .هعلى إجناز رياضي أعلى وبطرق غري مشروعة ويسبب أضرار صحية عند االستمرار على تعاطي

وهذه املواد هي غريبة عن اجلسم أو رمبا مواد طبيعية تؤخذ بكميات غري طبيعية وبطرق غري معتادة  

  . تأثريات نفسية اليت حتفزه أكثر تساهم يف رفع مستوى الرياضي وما تشمله من

املنشطات " الذي ينص على مايلي  1963وحسب تعريف االحتاد األورويب للطب الرياضي عام 

هي استخدام خمتلف الوسائل الصناعية لرفع الكفاءة البدنية والنفسية للفرد يف جمال التدريب 

أبو العالء ، . يد دكمال عبد احلم.د(الرياضي ما قد يؤدي إىل حدوث ضرر صحي لالعب 

  ) 308، ص  2001

 "هي عبارة عن منبهات خطرية على اجلسم "  تعريف أخر يقول بان املنشطات

 املنشطات هي استخدام خمتلف الوسائل الصناعية لرفع الكفاءة البدنية و أن" يقول  آخرتعريف 

. د (حدوث ضرر صحي  إىلالتدريب الرياضي مما قد يؤدي  أوالنفسية للفرد يف جمال املنافسات 

    ) 17 ، ص 1998رياض ،  أسامة
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يتم استخدامها �دف حماولة  واصطناعيةعبارة عن مواد طبيعية  إ�ا" على  آخرونوقد عرفها 

االرتفاع باملستوى البدين والرياضي من خالل االستعانة بوسائل وطرق خمتلفة كاحلقن او عن طريق 

    )112ص ، 2005: عدنان امحد ويل العزاوي .خليفة راشد الشعايل و د. د (" الفم 

وبناءا على التعريفات السابقة فان الباحثان يرون بان املنشطات هي كل املواد كيف ما كانت طبيعية 

زيادة إثارة النفس احلركية أو  –أو اصطناعية و تؤثر يف زيادة تنشيط أجهزة اجلسم كاجلهاز السمبثاوي 

 الطبية وخاصة العقاقري بعض أو...أي موضع لتخفيف األمل آو تثري اجلهاز العصيب املركزي ختذير

 معدل زيادة و البدنية و القوة اجلسمانية لزيادة كرة القدم  العيب بعض يستخدمه الذي الذكورة هرمون

 جانبية تاري تأثتعترب كلها منشطات و هي خطرية على صحة الالعبني وهلا من  العضالت وتكوين منو

   .  اجلرعة كميات فيها تزيد احلاالت اليت بعض يف الوفاة إىل تؤدى قد

  الصحة الشخصية. 

 األولية واإلسعافات األمان  

  البيئةصحة  

 الصحة العقلية والنفسية 

 182، ص    2006حامت ، (والوقاية منها  األمراض(  

   ) 85ص ،  2004مصاحلة عبد اهلادي  ، ( ويرى 

  :عناصر الوعي الصحي تحتوي على  أن

  اجلسم  أجهزةالصحة الشخصية و 
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 التغذية 

 الوقاية من املرض 

 األسنان صحة الفم و 

 التدخني والعقاقري 

  اللياقة البدنية 

  اإلنسانالتلوث وصحة  

 تنمية احلواس  

  :أهداف نشر الوعي الصحي ـ5

ا�تمع باملعلومات الصحية و باملشكالت و األمراض املعدية املنتشرة يف جمتمعهم و معدل  إملام -  )1

  .اإلصابة و أسبا�ا و طرق انتقاهلا و أعراضها و طرق الوقاية منها و وسائل مكافحتها

إيقان و فهم األفراد ملشكالت صحية و كيفية احملافظة على صحتهم و صحة جمتمعهم ككل تبقى  - )2

  .مسؤوليتهم األوىل قبل أن تكون مسؤولية اجلهات احلكومية

  .إتباع اإلرشادات و العادات الصحية السليمة يف كل تصرفا�م -  )3

هم الغرض من إنشاءها و كيفية التعرف على اخلدمات و املنشآت الصحية يف جمتمعهم و تف - )4

  .االنتفاع �ا بطريقة منظمة و جمدية

عدم تبذير اجلهد و املال يف األدوية ألن ازدياد الوعي جيعل ا�تمع يتعامل بشكل فعال مع  -  )5

  ).57ص،1976سالمة �اء الدين، (حسب ما ذكره  املشكالت الصحية
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  : أهمية انتشار الوعي الصحي  ـ6

يعمل خرباء التوعية الصحية ليزيدوا وعي الناس حول خمتلف اجلوانب اليت تشمل الصحة العاطفية و      

الصحة البدنية و الروحية و الصحة العقلية و من األسباب اليت تؤثر على الصحة العادات السيئة اليت 

و الطعام و إدمان التدخني يسلكها معظم الناس مثل االستيقاظ يف وقت متأخر، وتناول الوجبات السريعة 

  .أو ما شابه ذلك من املمنوعات

الذين  أولئكيف عملهم باملقارنة مع  إنتاجية األكثروعيا بصحتهم هم  األكثر أنالصحية تكشف  األخبار

   .األخبارليس هلم علم �ذه 

ك ضخم يف الصحية اليومية تقدم احدث املعلومات يف مجيع ا�االت وهذا ما جيعل الفرد بن األخبار

  .خاصة مع وجود وسائل اتصال حديثة باخلصوص االنرتنت  واألفكاراملعلومات والنصائح والتجارب 

فالوعي الصحي يعترب احد املؤشرات  األمم وتأخرويعترب الوعي الصحي مقياس حقيقي مدى تقدم 

  الرئيسية اليت يعتمد عليها الباحثون والدارسون يف تصنيف ا�تمعات 

  ) 1ص  ، 1996 ،عبد الرمحن ( 

  : التوعية الصحية أساليب ـ7

انه ميكن إلدارة حتقيق أساليب التوعية الصحية وفق عدة أساليب نذكر )  4ص ،1998 ،الشريف ( ذكر

  :منها 

  وتزويدها بالتوجيهات واإلرشادات استخدام جمالت يف تقدمي املعلومات والنصائح الصحية  - 1
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  .اإلذاعة التلفيزيون يف نشر الوعياالستفادة من  - 2

  .املنشورات واملطويات الدورية يف املناسبات الصحية املختلفة  - 3

تنظيم محالت صحية �دف إىل حتسني املعرفة والقيم املتعلقة بأي مسالة صحية كحملة مكافحة  - 4

  اخل ...اإلصابات الرياضية  ،التغذية  ،املنشطات  ،املخدرات  ،التدخني 

  .معلومات عن صحة الالعبني  مجع - 5

  .إعداد جملة شهرية أو نصف سنوية  تتناول مواضيع صحية خمتلفة - 6

أشرطة الفيديو  ،اجلرائد  ،زيادة على هذا فيمكن االستفادة من املعلومات املتجددة عرب تصفح االنرتنت 

  . اخل ...أو أقراص

  : المؤسسات المسؤولة عن التوعية الصحية  ـ8

   : األسرة  1ـ8

، لكون الطفل البشري يعد  تنشئة سليمة األطفالعلى الوالدين اكتساب ثقافة صحية متكنهم من تنشئة 

أطول الكائنات احلية طفولة و أكثرها عجزا ، مما يتيح للفرد إمكانيات ضخمة للتعلم  و التكيف  

  ) . 232، ص  1996اخلطيب وآخرون ، (

  :خالل  دور األسرة يف غرس السلوك الصحي يكون من

توفري البيئة الصحية داخل املنزل ووقاية الطفل من األمراض و األخطار احمليطة به جتعلها مهمة تربوية  - 1

  .يتعود عليها الطفل وتصبح سلوك 
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توفري الوسائل والظروف التثقيف الصحي من كتب وجمالت صحية و القيام برحالت يزود باملعلومات - 2

  .الصحية املتنوعة 

  .ولياء على تساؤالت األبناء الصحية دون حرج حىت ال يلجا إىل أطراف أخرى إجابة األ - 3

تبين العادات الغذائية الصحية السليمة متوازنة مع النمو الطبيعي للطفل وتنبيه الطفل من العادات - 4

 . الغذائية الضارة 

  :المسجد  2ـ8

الناس باالستجابة للقواعد الصحية  إقناعالذي يستعمل يف املساجد من  الوعضي لألسلوبميكن  

  :من خالل ذلك عمل صاحل  أنباعتبار 

اخلطب واملواعظ ، الدروس اليت تقام يف املساجد كاالعتناء بالنظافة يف املنزل ، الطرقات ، آداب  - 1

  .اخل...األكل ، الشرب 

املخذرات ، األمراض اجلنسية نشر الكتب و املقاالت اليت تتكلم عن التدخني ، اخلمر ، املسكرات ، ـ 2

 .اخل...

   :مؤسسات التعليمية ال 3ـ8

وهي تعد املؤسسة الثانية بعد األسرة  تتحمل مسؤولية التوعية الصحية باعتبارها حمضنا للرتبية على القيم

 . وتساهم يف رفع مستوى الفرد مبعارف وحقائق صحية  بواسطة املناهج واألنشطة املدرسية املختلفة 

  ) 215، ص  1994متويل وآخرون ،  (ويرى 
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  :دور المدرسة في نشر الوعي الصحي يظهر من خالل  

  .إكساب الفرد االجتاهات الصحية السليمة يف التعامل مع املشكالت الصحية  - 1

  .تزويد املتعلم باملعرفة الصحية الفردية عن األمراض املختلفة  - 2

  .األخطار و األمراض تزويد املتعلم القواعد الصحية للوقاية من  - 3

  اخل...تكوين بعض العادات كالنظافة ، الغذاء الصحي ، االستذكار - 4

  .الكشف الدوري  وعزل احلاالت املرضية  - 5

  .إلقاء حماضرات ونشر كتيبات  - 6

  

  

 

   : اإلعالممؤسسات  4ـ8

اإلعالم جاءت وسائل  ويف دراسةمسؤوليا�ا بناء ثقافة صحية وفك العزلة عن الشعوب  أهممن 

 .اجلماهريية يف املرتبة األوىل كمصدر للمعلومات عن مرض االيدز ، يليها األطباء مث املعلمون

 .دور وسائل اإلعالم هو مؤثر جدا خصوصا االنرتنت ، التلفاز ، اإلذاعة ، الصحافة ، برامج متنوعة 

  :على مستويني بني الوعي الصحي و اإلعالم  تتجسد العالقة 
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يف قضايا صحية ويف توظيف املؤسسات  اإلعالمويتجلى يف توظيف وسائل  :تعاوني مستوى  -ا 

  .لتعريفي برباجمها  اإلعالمالصحية ووسائل 

وتواصلية وخضوع املنتوج  إعالميةويتجلى يف تبين املؤسسات الصحية ملخططات  :مستوى وظيفي  -ب 

  .والدينية  األخالقيةللقيم الصحية  اإلعالمي

   :الصحية  التربية ـ 9

  )2004األمني ، ( لقد عرفها 

بأ�ا �يئة خربات تربوية متعددة �دف إىل تأثري الطيب  على عادات الفرد وسوكه واجتاهاته ومعارفه ، مما 

  .يساعد على رفع املستوى الصحي لنفسه وللمجتمع الذي بعيش فيه 

مجة احلقائق الصحية املعروفة إىل أمناط فقد عرفها بعملية تربوية  تسعى إىل تر )  2001سالمة  ، ( أما  

 .   سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد وا�تمع وذلك باستعمال أساليب تربوية حديثة 

  بصحتهم يتعلق فيما اجتاها�م و األفراد سلوك تعديل

 الرتبوية الطرق قيطر  عن أو الصحية اإلرشادات و املناسبة الصحية باملعلومات تزويدهم طريق عن وذلك  

  .الصحيحة

  :أهداف التربية الصحية  9-1

 . �ا االهتمام و الصحية أحواهلم حتسني حنو مسئوليتهم األفراد يدرك أن -   1

 التدخني مثل . السليم الصحي السلوك إىل األفراد وسلوكيات وعادات اجتاهات تعديل  2-

 . واملرض الصحة حنو جديدة مفاهيم األفراد إكساب  3-
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 . صحتهم على احلفاظ يف تساعدهم وطرق مبفاهيم األفراد تزويد  4-

 ) العالج من خري الوقاية ( العامة الوقاية طرق نشر يف املسامهة  5-

 . بالصحة املتعلقة واحلقائق املعلومات تبسيط  6-

 القصوى االستفادة على وتشجعهم املتاحة الصحية باخلدمات الناس باخلدمات تعريف الناس تعريف  7-

  .اخلدمات هذه من
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 :خالصة

 في الرئیسیة األداة و ، الفعالة الوسیلة یعتبران الصحي الوعي و الصحیة التربیة

 فروعھا أحد و العامة الصحة مجاالت ألنھما من صحة المجتمع مستوى تحسین

 ان دون والمفاھیم واالتجاھات والممارسات الصحیة، تالعادا، بھدف تغییر  الرئیسیة

 الناس تحریك طریق عن للمجتمع السعادة تحقیق ھو و أال لھما األسمى الھدف ننسى

 و النفسیة و البدنیة السالمة تحقیق و النواحي جمیع من أحوالھم تحسین على للعمل

 .االجتماعیة و العقلیة

 لترسیخ الریاضیین بین الصحي الوعي نشر في رسالة  على تقدیم الحرص یتعین ولذا

 تعویدھم و غرسھ و الصحي الوعي بث في فعاال دورا تلعب ألنھاالعادات الصحیة 

  الشخصیة و العامة بالنظافة االلتزام  على و الصحي السلوك على
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  كرة السلة على الكراسي المتحركة: الثانيالفصل 

  تمـهيد

  اإلعاقة 1

  مفھوم اإلعاقة 1ـ 1

  أسباب اإلعاقة 2ـ 1

  اإلعاقة الحركیة 3ـ 1

  أسباب اإلعاقة الحركیة 4ـ 1

  الكراسي المتحركةالتصنيف الطبي لكرة السلة على  2

  التصنيف 2-1

  أهلية المتنافسين 2-2

  التنافس في الصنف 2-3

  تحديد اإلعاقة 2-4

  نموذج التصنيف 2-5

  تصنيف الالعبين والحد األدنى لإلعاقة 3

  التصنيف الوظيفي 4

  االحتياجات الخاصة بالمعوقين 5

  احتياجات صحية وتوجيه 5-1
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  احتياجات اجتماعية5-2

  مهنية  احتياجات 5-3

  أهداف التربية البدنية للمعوقين 6

  إصابات العبي كرة السلة للمعوقين 7

  الكرسي المتحرك 8

  .أبعاد الملعب 9

  .....هيكلة وأهداف اإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة 10

 خالصة 12
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تعتبر لعبة كرة السلة اللعبة الشعبیة الثانیة في العالم وقد زاد اإلقبال علیھا  :تمھید

كثیرا في السنوات األخیرة مما یبشر بتقدمھا وازدھارھا ،حیث ظھرت ھذه اللعبة 

في سیر انجلیفي احدي مدن والیة ماساتشوستس بالوالیات  1891بشكلھا البدائي عام 

  .ور سمیث وعمل علي تجدیدھاالمتحدة األمریكیة ،حیث درس الدكت

وعلیھ فان كرة السلة ھي كأي لعبة من األلعاب لھا مبادئھا األساسیة المتعدد والتي 

وقد اتفق المجتمع علي .تعتمد في إتقانھا علي إتباع األسلوب السلیم في طرق التدریب 

أن نجاح أي فریق وتقدمھ بتوقف إلي حد كبیر علي مدي إتقان أفراده للمبادئ 

ساسیة للعبة ،وھي لعبة جماعیة ،ولكن كل عمل جماعي ھو نتیجة مجھودات فردیة األ

،ویتوقف نجاحھ علي التعاون المثمر بین المجھودات التي یتوقف مدي فعالیتھا علي 

مجلة التربیة الجدیدة، .( اإلتقان الصحیح لعدد من المھارات نسمیھا المبادئ األساسیة 

1994(  

في سیرانجفیلد إحدى مدن  1891رة السلة في البدایة سنة ظھرت ك:تاریخ كرة السلة 

والیة ماساتشوستس األمریكیة حیث انتشرت اللعبة في ھذا البلد مما عمل على تحدید 

دقائق للراحة،حیث كان لجمعیة الشباب  10دقیقة بینھا 20أشواط كل منھا ب 3

  .ھذه اللعبةالمسیحیین وفروعھا في جمیع أنحاء العالم الفضل الكبیر في نشر 

أقیمت في تورینو بإیطالیا أول بطولة جامعیة في لعبة كرة السلة،وتم 1933في عام 

عقد اجتماع في مدینة لوزان السویسریة لتشكیل لجنة دولیة یكون عملھا توحید 

  .القوانین

من قبل العبي كرة 1936ابتكرت عام:كرة السلة على الكراسي المتحركة للمقعدین

الیات المتحدة الذین أصیبوا بعاھات بعد الحربین العالمیتین سلة سابقین من الو

إبراھیم ، (ألف شخص  20دولة عبر العالم من قبل  75،تمارس اللعبة في أكثر من 

  ). 11، ص  2002
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،في في ستوك ماندفیل1945بدأت ریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة عام 

إنجلترا وازدادت انتشارا حیث مارسھا العبو إنجلترا والوالیات المتحدة األمریكیة 

واألرجنتین وفرنسا من الذین تعوقوا جراء مشاركتھم في الحربین العالمیتین،وقد 

ازدادت انتشارا،ویستمتع بمشاھدتھا أالف األصحاء في معظم دول العالم ،وتعتبر 

الفائدة البدنیة والنفسیة، أدى نجاح الممارسة  ریاضة حركیة وعلى قدر كبیر من

 العالجیة للمعوقین وانتشارھا لبدء حركة ریاضیة عالمیة للمعوقین بالشلل النصفي في 

أقیم أول احتفال رسمي لتلك الحركة في مستشفى ستوك ماندفیل 1948یولیو28

تطورت تلك العبا فقط،بعد ذلك زاد عدد المشاركین وأنواع المسابقات و 16بمشاركة 

معوقا من عدة دول أما اآلن ھذه  58بإشتراك 1952األلعاب لتصبح ألعاب دولیة عام 

  .دولة75اللعبة تمارس في أكثر من

یعد اإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمقعدین ھو الجھة الوحیدة 

 50األن ویضم ،1993والمسؤولة عن السلة بالكراسي المتحركة بعد أن استقل عام

  .عام من تبعیتھ 20عضوا بعد

في مركز 1982أما في العراق فقد تم تأسیس اإلتحاد العراقي المركزي للمعوقین عام 

للتأھیل،حیث شكل أول فریق لكرة السلة على الكراسي المتحركة،وحالیا یقود اإلتحاد 

ھ عام العراقي المركزي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ھذه اللعبة بعد انبثاق

  ).16-15، ص  2008فرج و عبد الحسین، .(2003

وعموما فإن القواعد الدولیة لممارسة كرة السلة للمعاقین تخضع للقواعد التي وضعھا 

  ).48، ص  1997ریاض ، .(اإلتحاد الدولي لریاضة المعاقین

تعد ریاضة المعوقین إحدى الریاضات الخاصة المھمة في الوقت الحاضر أما لھا و 

ر كبیر وفاعل في إعادة تأھیل المعوقین وتحفیزھم لتحقیق اإلنجازات الریاضیة من دو

  .في البطوالت والدورات الریاضیة المختلفة
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إن لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة،ریاضة حركیة على قدر كبیر من الفائدة 

عضلي الوضیفة والنفسیة وتشترك أجھزة الجسم جمیعا في أدائھا ،لذا تتطلب توافق 

عصبي كبیر للسیطرة على الكرة و التحكم في حركة ومناورة الكرسي المتحرك 

كذالك تتطلب ھذه اللعبة السرعة والقوة ومرونة لألطراف العلویة من اجل أداء كافة 

  .المھارات األساسیة وتنفیذ الواجبات الخططیة بصور جیدة 

المتحركة وكذا المھارات  رة السلة على الكراسيكوفي ھذا الفصل سنتطرق إلى بدایة 

األساسیة وفائدة التربیة الریاضة بالنسبة للمعاقین و المتطلبات الضروریة للمعاق 

أي تسلیط الضوء على مختلف . حركیا باإلضافة إلى موصفات الكرسي المتحرك 

  .جوانب ممارسة كرة السلة على الكراسي المتحركة وخاصة في الجزائر
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  :اإلعاقة -1

  :مفھوم اإلعاقة 1ـ 1

  :لإلعاقة مفاھیم متعددة ومن ھذه التعارف

، 1993جمال الدین، (تعني إعاقة الشيء،یعوقھ عوقا،والتعویق یعني المنع:اإلعاقة لغة

  )28ص 

الطرف المعاق لشخص معین والناجم عن ضعف أو عجز یحول دون :أو اإلعاقة ھي

  ). 42-41، ص1995سعد علي و أبو اللیل،(قیامھ بدوره الطبیعي

العبئ الذي یفرض على الفرد یجانب إنتاج غیر :كما عرفھا سمیث وتیزورث أنھا

مناسب على بسبب االنحراف و البیئة ویشمل ھذا اإلنتاج المظاھر العاطفیة 

  ). 28، ص 2001عبده و حالوة، (واالجتماعیة المختلفة

الشخص  أو ھي الضرر أو ذلك النقص أو القصور أو العلة التي تؤثر على قدرات

  ) 28، ص 2000عبید، .(فیصبح معوقا

أن أصل اإلعاقة یعود إلى إعاقة عضویة وتختلف عن باقي )تاردیو( ویالحظ 

  (basquin malejene,1982 , p105) .اإلعاقات

إلى اإلعاقة بلفظ العاھة أو العجز أو اإلعاقة وتتعدد اإلعاقة )زھران(ویشیر الدكتور 

،  1997العیساوي ، .(اك الجسمیة والسمعیة واللغویةبتعدد الجوانب التي تصیبھا فھن

  )43ص 

شخص منقوص جسمیا نتیجة إلصابة :أما قاموس علم النفس فیعرف اإلعاقة على أنھا

  (henrie pierron , p 193).حسیة أو حركیة
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وانطالقا مما سبق فان اإلعاقة ھي عبارة عن صعوبة تصیب الفرد المعین عنھا 

  ) 40، ص 1999عبید، . (لفرد من قیامھ بأعمالھ الطبیعیةاختالف أو عجز ،یمنع ا

  :أسباب اإلعاقة 2 -1

  :تنقسم أسباب اإلعاقة إلى سببین ھما

  :األسباب الوراثیة 1-2-1

تتم وراثة العجز عن طریق جینات سائدة تنتقل إلى الطفل من والدیھ 

بالشذوذ یسمى  وأجداده،واحتماالت ظھورھا في زواج األقارب أكثر،كما أن ھناك ما

الوراثي،بمعنى أن الطفل قد یصاب باإلعاقة التي یعاني منھا والده،ولكن بسبب 

انفصال خصائص وراثیة شاذة تؤدي إلى اضطرابات في التمثیل الغذائي في خالیا 

  )35-33، ص 2000علي محمد، (الجسم

  :ومن األسباب الوراثیة أیضا

  .أسباب تحدث أثناء الوالدة-

  .الوالدة ووضع المشیمةوضع الجنین أثناء -

  .عملیة الوالدة-

  .والدة التوائم-

  .اإلعاقة من عدم وجود مناعة ضد األمراض-

  :تنقسم إلى ثالثة أقسام:األسباب البیئیة 1-2-2

مثل تعرض الجنین للعدوى الفیروسیة أو البكتیریة كالجدري :قبل الوالدة أسباب ما/أ

والزھري أو االستعمال السیئ لألدویة  والتھابات الكبد الوبائي والحصبة األلمانیة

  .والتدخین وإدمان المخدرات
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كالوالدة العسرة التي تعرض الطفل لإلصابة في الجھاز :أسباب أثناء الوالدة/ب

العصبي وسوء التغذیة واإلصابة بالكساح وضعف البصر،كما أن الوالدة الطویلة أو 

  ).131، ص 1982ي، المرزوق. (الجافة تؤدي إلى اضطرابات في خالیا المخ

  :بعد الوالدة أسباب ما/ج

  .تعرض الطفل للحوادث أو إصابات الرأس أو األورام و األمراض الخبیثة -

  .تسمم الطفل ببعض المواد الكیمیائیة أو استنشاق الغازات السامة  -

اإلضرار التي تصیب الجھاز العصبي المركزي و التي ال تظھر إال بعد أشھر أو  -

والدة ،وترجع ھذه االضطرابات إلي ما قبل الوالدة أو أثنائھا أو ما بعدھا سنوات من ال

 ) 74، ص 2001سلیمان ، ( 

  :اإلعاقة الحركیة 3ـ 1

  :معني اإلعاقة الحركیة 1-3-1

اإلعاقة الحركیة ھي فقدان القدرة علي القیام ببعض األعمال حیث تختصر علي التنقل 

العلویة ،وھذا العجز و القصور یمكن إن یكون فقط بل تشمل أیضا وظائف األطراف 

راجع إلصابة ،أو عجز أو تشوه خلقي ،وھي تشیر أیضا إلي ضعف أو نقص القدرة 

علي التحكم في العضالت اإلرادیة ،و یكون ناتج عن اضطرابات أو عجز أو خلل في 

  .الجھاز العصبي 

فرد من القیام بوظائف ولقد عرفت اإلعاقات الحركیة أیضا بأنھا عائق جسدي یمنع ال

  ) 86، ص  2000البوالیز ، .(حركیة بشكل طبیعي نتیجة أمراض أو إصابة

ویعرفھا البعض األخر بأنھا حالة تخل بالعجز لوظیفة أعضاء الجسم سواء كانت 

  أعضاء متصلة بالحركة  كاألطراف أو أعضاء متصلة بالحیاة كالقلب أو الرئتین
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  :مفھوم المعوق الحركي  1-3-2

و الشخص الذي یعاق من تأدیة األعمال التي یؤدیھا األشخاص العادیون ،مما یؤثر ھ

علي مستوي أدائھم بدرجات متفاوتة ،ویستلزم مساعدة خاصة ألداء األنشطة الحركیة 

الیومیة كالمشلولین بشلل األطراف ،الشلل السفلي ،الشلل النصفي الطولي ،الشلل 

، 2001سلیمان ، .( باألمراض المستعصیة  الرباعي ،مبتوري األطراف والمقعدین

  ) 84 ص

كما تذكر الدراسة حول ترقیة المعوقین في البالد العربیة بان المعوق حركیا ما یمیزه 

في كل الحاالت ،إنما ھو صعوبة التحرك أو استحالتھ ویعرف الفون المعوق حركیا 

 ) . 118، ص  1982بن جعفر، (انھ فرد یشكو من اضطراب دائم للجھاز الحركي :

  :أسباب اإلعاقة الحركیة 4 -1

  :یمكن تلخیصھا فیما یلي 

  :أسباب خلقیة/أ

یولد بھا الطفل ،وتكون غالبا نتیجة  لخلل في الجھاز العصبي أو قصر في نمو احد 

  .أعضاء الجسم

  :أسباب نتیجة اإلصابة/ب

تسبب قد تكون اإلصابة نتیجة لحادث معین ،أو إصابة الطفل بأحد األمراض التي 

خلال في الجھاز العصبي المركزي ،أو إصابة احد األوعیة الدمویة في المخ ویكون 

  ).59، ض 2001شرف ، (نتیجتھا شلال تاما في جسم الطفل 
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  :التصنیف الطبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ـ 2

ن قبل إجراء أیة بطولة دولیة یتم تعیین فریق تصنیف كرة السلة،ویتكون من مصنفی

كما یجب االحتفاظ بسجل عن تقدیرات التصنیفات لجمیع العبي كرة السلة الدولیین 

  .وان تكون ھذه اللجنة الھیئة الوحیدة التي تصدر بطاقات تصنیف الالعبین الدولیین

تقوم الھیئة اإلداریة بتوفیر ماال یقل عن طبیب واحد لكل خمسة أعضاء كحد أقصى 

لمسؤول الطبي الذي یكون عضوا في الھیئة ویكون رئیس المجموعة مرتبطا با

، ص  2002إبراھیم ، .(اإلداریة لإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

38 .(  

یعتمد على نظام القدرة الوظیفیة على أداء مھام أساسیة لمدة اللعبة :التصنیف 2-1

د الفنیة لكرة بمعزل عن مستوى المھارة حیث أن قواعد التصنیف ھي جزء من القواع

  .السلة،ویتم النظر إلى الالعبین الذین یخضعون للتصنیف أن لھم مكانة متساویة

إن الریاضي المؤھل للمشاركة في ھذه اللعبة للمقعدین بسبب :أھلیة المتنافسین 2-2

عوق وظیفي لدیھ جراء إعاقة دائمة یكون مشلوال بالتصنیف حیث یتم تحدید المعاق 

ة من الریاضات،وبواسطة معاییر خاصة على االعتماد على بأدنى حد في كل ریاض

  .عناصر وظیفیة

قد یتنافس الریاضي في ھذه اللعبة للمقعدین في صنف :التنافس في الصنف 2-3

یحتوي على ریاضیین معاقین بدرجة أقل إذا لم یحدد بخالف ذلك في قواعد 

الریاضي البقاء في وفي تلك الحاالت یتعین على  )كل على حدى( الریاضات المعینة

  .نفس الصنف طوال فترة المنافسة

یتم اللجوء إلى اختبارات مختلفة اعتمادا على حالة اإلعاقة ونوع :تحدید اإلعاقة 2-4

  .الریاضة لدى الریاضي
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یكون لكل ریاضة من الریاضات سجل بأسماء المصنفین :نموذج التصنیف 2-5

نة التنفیذیة لمجلس ریاضات اللجنة المؤھلین على أن ترسل طلبات التصنیف إلى اللج

  ) 42- 41، ص 2002،  إبراھیم. (األولمبیة الدولیة أللعاب المعاقین

عام  لالعبینتم تبني نظام التصنیف :تصنیف الالعبین والحد األدنى لإلعاقة ـ 3

حیث تم تصحیحھ إلعطاء الالعبین فرص متكافئة للمنافسة،إلعطاء الالعبین 1984

اتھ الجسدیة،التوازن وقدراتھ على المناورة بالكرسي ،تم تعریف نقاط حسب درجة قدر

الحد األدنى من اإلعاقة بحث التأكد من عدم ممارسة كرة السلة على الكراسي 

  .المتحركة إال من قبل ھؤالء الالعبین الذین ال یتمكنوا أبدا من اللعب بحالة الوقوف

العبین ذوي اإلعاقات الدائمة كرة السلة على الكراسي المتحركة ھي لعبة جماعیة ل

لألجزاء السفلیة،یتم العمل بنظام التصنیف لتوفیر تصنیف لكل العب تبعا لحركة 

وكل  4.5-4-3.5- 3- 2.5-2-1.5-1:الجذع خالل أداء مھارات كرة السلة وھي الفئات

التصنیف لالعبین الخمسة  درجاتالعب ینال درجة مساویة لتصنیفھ إن مجموع 

نقطة في المباریات 14ینا نقاط الفریق الذي یجب أن ال یزید عن داخل الملعب تعط

  .االولمبیة،كأس العالم

إن الفریق البادئ بالعب وكل التشكیالت لالعبین الحقا وجمیع التبدیالت یجب أن ال 

نقطة،في كل األحوال في بعض األحیان تقیم المناطق 14یزید مجموع نقاط الفریق عن

كرة السلة على الكراسي المتحركة مباریات ضمن المنطقة التابعة لإلتحاد الدولي ل

نقطة،وینال كل العب  14بحیث یسمح فیھا أن یكون مجموع نقاط الفریق زائدا عن 

بطاقة تصنیف حیث یجب علیھ استخدامھا خالل مشاركة فریقھ،وھي توضع كال من 

ربطة درحة تصنیف الالعب وأي تعدیالت لوضعیات الجلوس واستخدام الالعب لأل

  .واألدوات المساعدة وأجھزة وغیرھا
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إن اختالف طبیعة األداء العضلي لالعبي كرة السلة على  :التصنیف الوظیفي ـ 4

الكراسي المتحركة بشكل واضح في حركات الجذع المتفاوتة،خالل أداء الفعالیات 

فیقوم المصنفون بمراقبة أداء ...المختلفة مثال كالتصویب،التمریر،دفع الكرسي

العبین خالل المباریات ویقوم بإعطاء الالعبین تصنیفا معینا بناءا على مالحظاتھم ال

لذلك فإن مالحظة حركة الجذع والتوازن خالل اللعب یشكل األساس لتحدید تصنیف 

  .الالعب وذلك أفضل من التشخیص الطبي أو فحص وظائف العضالت سریریا

والت كرة السلة على الكراسي لقد تم بدء العمل بنظام التصنیف منذ بدأت البط

فھو یضمن أن یلعب كل من لدیھم  حركات محدودة أو معدومة  1940المتحركة عام 

في األطراف السفلیة أو الجذع،وإن الخطط اإلستراتیجیة والمھارات للفریق ھي 

  .في البطوالت ولیس الحركات الجسمانیة لالعبین النجاحالعوامل التي تحدد 

نظام التصنیف الالعبین الوظیفي لإلتحاد الدولي لكرة السلة على عندما تم تقدیم 

كان ھناك مبدئیا أربعة فئات ومنذ ذلك الوقت بدأ عمل  1985الكراسي المتحركة عام

تعدیالت على ھذا النظام فعندما ال یتالءم الالعب بشكل واضح مع سمات معینة أو 

-1.5صنیفات التي سبق ذكرھا،وھينقطة مما أوجد الت1.5الفئة التي تلیھا یتم إعطاؤه

إلعطاء فئة معینة من الالعبین ذوي الحد األدنى من  4.5إضافة الفئة  2.5-3.5

  ). 43- 41، ص  2002إبراھیم ، .(اإلعاقة فرصة اللعب والمنافسة المتساویة

  .فحص كافة عضالت الجسم لتحدید مستوى اإلصابة-أ

  .فحص اإلحساس - ب

  .ضالت أو تیبس في المفاصل وجود بتر أو تصلب في الع -ج

  .استخدام أجھزة مساعدة -د



كرة السلة على الكراسي المتحركة                                               الثانيالفصل   

40 
 

كما یشمل الفحص دراسة توازن الالعب أثناء جلوسھ على الكرسي المتحرك كما 

یتضمن مراقبة الالعب أثناء المباریات كدلیل عملي على قدراتھ الحركیة إذا لم یمكن 

  .ھناك إعطاء رأي قاطع بالنسبة لفئة الطبیة 

  :دم یقترح التقسیم التالي وبناءا على ما تق

ال یتمتع الالعب بأي توازن في الجذع وال یستطیع تحریك جذعھ في  :الفئة األولى 

أي اتجاه دون اإلمساك بالكرسي وھذه الفئة تشمل إصابات الجذع الشوكي حتى 

  القطعة الصدریة الثامنة

الجلوس یستطیع الالعب تحریك جذعھ بصورة جزئیة فھو یستطیع : الفئة الثانیة

عمودیا،ولكنھ یحتاج إلى اإلمساك بالكرسي بید واحدة على األقل لتحریك الجذع إلى 

األمام أو إلى الجانبین وھذه الفئة تشمل إصابات النخاع الشوكي من القطعة الصدریة 

  .التاسعة وحتى القطعة القطنیة الثانیة

باإلمساك بالكرسي یكون توازن الالعب ممتاز وال یحتاج للمساعدة : الفئة الثالثة

المتحرك بإحدى یدیھ إثناء الجلوس العمودي أو تحریك الجذع لألمام،ولكن یفقد 

  .توازنھ عند الحركة للجانبین

  .ھذه اإلصابة تشمل اإلصابات من القطعة القطنیة الثالثة حتى الخامسة

 یتمتع الالعب بتوازن ممتاز أثناء الجلوس وحریة تحریك الجذع في: الفئة الرابعة

كافة االتجاھات وھذه الفئة تشمل اإلصابات بالقطاعات العصبیة العجزیة األولى 

  .والثانیة

ویتم تشكیل الفریق في نظام التقسیم ھذا بحیث ال یزید مجموع نقاطھ في أي وقت 

  :نقطة تبعا لما یلي12خالل المباراة عن 

  .نقطة واحدة:الفئة األولى  -
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  .نقطتان:الفئة الثانیة  -

  .ثالث نقاط:لثالثة  الفئة ا-

  ).103-101، ص  2006محمود ، .(أربع نقاط:الفئة الرابعة -

  :ویمكن تقسیم ھذه االحتیاجات بدورھا إلى ما یلي: االحتیاجات الخاصة بالمعوقین ـ 5

  :احتیاجات صحیة وتوجیھ 5-1

احتیاجات بدنیة مثل استعادة اللیاقة البدنیة من الرعایة البدنیة وھي تشمل كل -أ

لخدمات و األنشطة التي تحسن الحالة الصحیة للمعوق وتتضمن العالج ، و أجھزة ا

تعویضیة تقویم األعضاء ، أي مساعدات و تجھیزات أخرى تساعد المعوق على 

  . alfred, & knute, 1982, p 5)   استعادة و اكتساب  استقاللیة البدنیة

و المساعدة على التكیف وتمنیة احتیاجات إرشادیة مثل االھتمام بالعوامل النفسیة - ب

  .الشخصیة 

احتیاجات تعلیمیة مثل إفساح فرص التعلیم المتكافئ لمن ھم في سن التعلیم مع -ج

  .االھتمام بتعلیم الكبار

ولخلق .طرق تعلیمیة وتربویة منظمة وفعالة لمقابلة تلك االحتیاجات ىفھم یحتاجون إل

  .وتدعیم القیم العلمیة

مجاالت التدریب تبعا للمستوي المھاري ویقصد اإلعداد المھني تدریبیة مثل فتح  -د

  .للعمل المناسب للمعوق والمحافظة علي القیم االقتصادیة

  :وتتمثل في : احتیاجات اجتماعیة  2 -5

  .عالقیة مثل توثیق صالت المعوق بمجتمعھ وتعدیل نظرة المجتمع إلیھ-أ
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والمادیة واستثمارات االنتقال واالتصال تدعیمھ مثل الخدمات المساعدة التربویة - ب

  .واإلعفاءات الضریبیة والجمركیة ،وكلھا تدعم القیم االجتماعیة المختلفة 

  .ثقافیة مثل توفیر األدوات والوسائل الثقافیة ومجاالت المعرفة  -ج

  :احتیاجات مھنیة 3 -5

تھیئة سبل التوجھ المھني المبكر واالستمرار فیھ لحین االنتھاء من العملیة التأھیلیة -أ

  .،التي تصون القیم المھنیة وتؤمن إستمراریتھا 

التشریعیة مثل إصدار تشریعات في المحیط تشغیل المعوقین وتوفیر فرص العمل - ب

  ) 262-261 ص ، 2005عبده، .(التي تناسبھم 

إن السیاسة العامة للتربیة تتطلب أن یقدم األطفال :البدنیة للمعوقین  أھداف التربیةـ 6

المعاقین برنامج للتربیة الریاضیة ،وكان قد عرف بأن تركیز التربیة الریاضیة كان 

منصبا علي تطویر اللیاقة البدنیة و الحركیة ،تطویر طرق حركیة أساسیة مھاریة، 

  ،)ترویحیة(ة و حیاتیة وكذالك تطویر مھارات ریاضیة فردیة وفرقی

لھذا فقد تم التأكید علي أن تتضمن التربیة الریاضیة فرص جدیدة وعدیدة لألطفال 

  :المعاقین وكما یلي

تدریس المھارات الحركیة لكافة األطفال المعاقین الذي سوف یستخدمون ھذه -1

  .المھارات في محیط ترویحي ضمن المجتمع 

  .م الحصول علیھا في وسائل تعلیمیة في المجتمعتدریس المعاقین المھارات التي ت-2

المساعدة في تطویر المھارات  الحركیة األساسیة ،مثل المشي بالنسبة لألشخاص  -3

  .المصابین بالبتور مثال
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تطویر متطلبات بدنیة ولیاقة حركیة للمعوقین بشدة ،وبھذا ربما یستطیعون تطویر  -4

  ).االكتساء(وارتداء المالبس مھارات مساعدة ذاتیة لھم ،مثل اإلطعام 

یجب أن تكون المشاركة مباشرة وذات معني وشمولیة مع األشخاص الشدیدي  -5

  .العوق والذین یكون ھدف برنامج التربیة الریاضیة لھم ھو الحركة

ویتضح من ھذا ان برنامج التربیة الریاضیة ھو شیئ حیوي لكل شخص معوق 

یاضیة تظھر العالقة المباشرة مع العوق الشدید التربیة الر ى،وغالبا فإن الحاجة إل

،وغالبا ما یكون األشخاص الشدیدي العوق مثل التخلف العقلي الحاد برنامجا تربویا 

إن .لتطویر المھارات االنتقالیة ،مھارات العنایة الذاتیة وكذلك االتصال مع اآلخرین 

لالنتقال و المتطلبات  تخصص التربیة الریاضیة بحاجة إلى تطویر المھارات األساسیة

البدنیة و الحركیة بالنسبة للمھارات الخاصة بالعنایة الذاتیة ، إذ أن ھؤالء األشخاص 

العاجزین فكریا أو عقلیا غالبا ما یعتمدون علي المھارات الترویحیة الحركیة للترفیھ 

  ) 28-28، ص  2002كمونة ، . ( عنھم 

  :إصابات العبي كرة السلة للمعوقین ـ 7

إن ھذا المرض یعد غایة في األھمیة بالنسبة للعاملین في مجال : شلل األطفال -أ

) أي انتقال فیروس المرض إلى اآلخرین(المعوقین إذا یعد من األمراض المعدیة

ویرجع انتشاره إلى عوامل بیئة كثیرة منھا حرارة الجو ونسبة الرطوبة و انتشار 

الطفل بھذا المرض بأخذ ھذه األسباب وقد یصاب . الذباب وقوة الجرثومة المرضیة

%) 75(منفردة أو مجتمعة وقد عرف بمرض شلل األطفال اآلن معظم المصابین بھ 

كما یوجد في . ویوجد فیروس المرض في الغشاء المخاطي المبطن للعلق. من األطفال

البراز، وغالبا ما ینتشر عن طریق الجھاز الھضمي ومنھ ینتشر إلى الجھاز 

فرج و عبد . .(مكن تصنیف مرض شلل األطفال إلى ثالثة أصنافالھضمي، وی

  ).20-18، ص  2008الحسین، 
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إصابة عضالت البلع - . إصابة عضالت التنفس و البطن-. إصابة عضالت الجسم-

  .والحنجرة

النخاع الشوكي حلقة الوصل بین الدماغ وأعضاء الجسم  : إصابة النخاع الشوكي -ب

ت الحسیة إلى الدماغ وكذلك ینقل المعلومات الحركیة إلى األخرى،فھو ینقل المعلوما

العضالت والجلد، لذلك فھو المسؤول عن بعض العملیات الحسیة والحركیة یساھم في 

  .الحفاظ على العملیات الجسمیة المختلفة

ویعني إزالة أو عدم نمو األطراف أو أجزاء منھا وقد یكون والدیا أو : البتور -ج

  .مكتسبا

ویحدث ھذا بحیث ل یمكن مالحظتھا عند الطفل إلى بعد  :ر العضليالضمو -د

سنوات، وفي البدایة یتكرر سقوط الطفل على األرض ثم تتطور إلى ) 5أو4(مرور

فقدان القدرة على المشي كما تفقد العضالت الكبرى مقدرتھا تدریجیا إلى العضالت 

  .الصغرى

  :أنواع عدةیعد ضمور العضالت ضمن اإلعتداالت العضلیة وھي 

  .وراثیة -1

  .حیویة لھا عالقة بالعملیات الحیویة في الجسم -2

  .التھابیة مترافقة مع بعض االلتھابات -3

  .نتیجة استعمال بعض األدویة -4

یجب أن یكون ضمن مقاییس معینة لیضمن الالعب األمان  :الكرسي المتحرك ـ 8

عجالت،اثنتان كبیرتان في مؤخرة 4أو3أن یكون للكرسي  والمنافسة العادلة،ویجب

  .الكرسي وواحدة أو اثنتان صغیرتان في المقدمة
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كحد أقصى،ویمون لھا ممسك واحد للید )سم60(یجب أن یكون قطر العجالت الخلفیة

عن األرض،ویجب أن ال )سم35(على كل عجلة،ویكون أقصى ارتفاع لمقعد الكرسي

سم عن األرض عندما تكون العجالت األمامیة 11ن عن یزید ارتفاع مسند القدمی

الصغیرة في وضعھا إلى األمام،ویجب أن یكون الجزء السفلي من مسند القدمین 

  .مصمم بشكل یمنع إتالف أرضیة الملعب

یجب االنتباه إلى الكرسي المتحرك بصورة خاصة كونھ :مواصفات الكرسي المتحرك

ات أدناه یبعد الكرسي المتحرك من المشاركة في جزءا من الالعب وأن مخالفة التعلیم

  .اللعب

یستعمل حزام مصنوع من القماش أو الجلد وخال من العالقات المعدنیة ال یقل عن  -1

  .سم،یرتبط ھذا الحزام حول القضیب المعدني 8

یسمح باستخدام وسادة واحدة فوق مقعد الكرسي المتحرك على أن یكون بنفس  -2

  .وال یصاحبھا ألواح أو أي وسادة صلبة أخرى)سم10(یزید عنحجمھ وبارتفاع ال 

والتي یجب أن تكون في الوضعیة )سنادات القدم(یجب استعمال متكات األرجل  -3

الصحیحة طوال فترة المباراة،یجب أن یكون البعد من األرض إلى أعلى نقطة في 

األرجل والجھة كما أن المسافة بین الجھة الخارجیة لمتكات )سم11(متكات األرجل 

  ).77-76، ص  2008فرج و عبد الحسین، ). (سم2(الداخلیة للقضیب الت زید عن 

یسمح بوضع قالب أو بلوك على متكات األرجل بشرط أن ال یتجاوز النھایة  -4

األمامیة لمتكات األرجل كما یجب أن یكون القالب مصنوعا من مادة ناعمة غیر 

  .معدنیة ویكون على ھیئة قالب متین

یسمح بوضع قضیب تدحرج أسفل متكات األرجل لغرض الحمایة من االصطدام  -5

  .باألرض كما أن غرضھ حمایة الالعب
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  ).سم  53( االرتفاع األقصى لمتكات األیادي عن األرض -6

أن یكون ھناك أربع دوالیب في الكرسي المتحرك اثنان كبیرتان خلفیتان واثنان  -7

  ).سم70(ة الكبیرة ال یتجاوزأمامیتان صغیرتان،وقطر العجل

تكون متكات األرجل محمیة من جھتھا السفلى وأن العجالت المصغرة ال تستخدم  -8

  .لھذه الغایة

  .ال یسمح باستخدام مقود قیادة،فرامل،ناقل الحركة على الكرسي المتحرك -9

و یمكن استخدام األربطة والواقیات لالعبین لتساعدھم على االلتصاق بالكرسي أ - 10

  .لربط الرجلین معا ،كما یكمن لبس األعضاء الصناعیة والمساعدات

یجب أن تعكس بطاقة التصنیف استخدام األعضاء الصناعیة والمساعدات من  - 11

  .قبل الالعب ویجب أن تظھر كل التعدیالت على وضع جلوس الالعب على الكرسي

أو ناقل السرعة،ویقوم یمنع استخدام اإلطارات السوداء،أدوات القیادة،الفرامل  - 12

  .الحكام بفحص الكرسي

  :أبعاد الملعب ـ  9

  .الملعب عبارة عن مسطح صلب مستطیل الشكل خال من الموانع -1

  ).م15(وعرضھ)م28(طول الملعب  -2

ویجب أن تكون )م7(یجب أن ال یقل ارتفاع السقف أو أي عائق أخر متدل عن  -3

اإلضاءة بحیث ال تؤثر عن رؤیة اإلضاءة كافیة ومتناسقة وأن توضع وحدات 

  ) 79-78، ص 2008فرج، وعبد الحسین ، .(الالعبین
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  :ھیكلة وأھداف اإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ـ  10

  :لإلتحاد الدولي مھمتان ھما:األھداف 1- 10

  .تطویر المنافسات الدولیة لكرة السلة على الكراسي المتحركة للدول وتنظیمھا -أ

  .إیجاد قواعد اللعب ألعداد الدول المتزایدة - ب

ویتم اجتماع عالمي كل أربع سنوات حیث یتزامن مع بطولة العالم للكأس 

الذھبي،حیث یقوم الممثلون بانتخاب قیادة منظمة والمصادقة على التشریعات األساسیة 

  .لتطویر اللعبة

جنبا لجنب مع اإلتحاد  ویعمل اإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

.( الدولي لكرة السلة لتشجیع كرة السلة العادیة ،وكرة السلة على الكراسي المتحركة

    ).8منشورات اإلتحاد الدولي، د س ، ص 

  :الھیئة التنظیمیة للمناطق 2- 10

إن اإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة محكوم من قبل أمانة 

شمال أمریكا، وسط أمریكا،جنوب :مناطق جغرافیة)8(العالم إلى اإلتحاد،وتم تقسیم 

أمریكا،أوروبا،الشرق األوسط،أسیا ، إفریقیا،أوقیانوسیا،ویعتبر رؤساء المناطق 

أعضاء في اللجنة التنفیذیة لإلتحاد الدولي لكرة السلة بالكراسي المتحركة ویقومون 

،  1999- 1998ل، وحمیدان، فیص.(بإدارة وتنظیم شؤون المنطقة بشكل یومي منتظم

  ). 46ص 
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  :خالصة

لم تعد كرة السلة حكرا على األسویاء،بل تطورت وأصبح بإمكان المعاقین ممارستھا 

واالستمتاع بھا غبر كافة أنحاء العالم،وھي في تطور مستمر بفضل تكاتف الجھود 

ا مالیین ،وازدادت شعبیة اللعبة،حیث أصبحت لھا قاعدة شعبیة واسعة وأصبح یتابعھ

األسویاء لما فیھا من متعة ومھارات ساھمت في تقدیم ھذه اللعبة وتمثیلھا التمثیل 

 .األحسن



 



الثاني                                                                                           مدخل الباب  
 

  

  :مدخــل

تم تقسیم ھذا الباب إلى فصلین، حیث سیتضمن الفصل األول منھجیة البحث       

وإجراءاتھ المیدانیة من حیث المنھج المتبع، ومجتمع وعینة البحث، مع التطرق إلى الدراسة 

االستطالعیة واألسس العلمیة ألداة البحث والمتمثلة في االستبیان، زیادة على التجربة 

لق بھا، أما الفصل الثاني فسیخصص لمناقشة نتائج المتحصل علیھا بعد الرئیسیة وكل ما یتع

معالجتھا إحصائیا وتحلیلھا، ثم مقارنتھا بالفرضیات، والخروج بأھم االستنتاجات وفي 

 .   األخیر تقدیم بعض االقتراحات والتوصیات
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  الميدانية هإجراءاتمنهجية البحث و : األولالفصل 

  تمھید

  منھجیة البحث و إجراءاتھ المیدانیة - 1

  منـھج البحث   1– 1

  ـ  مجتمع وعینة البحث 2- 1

  مجتمع البحث 2-1- 1

  عینة البحث المسحي   2-2- 1

  مجتمع البحث التجریبي 2-3- 1

  عینة البحث التجریبي  2-4- 1

  مجاالت البحث  3- 1

  المجال البشري 3-1- 1

  المجال المكاني 3-2- 1

  المجال الزماني 3-3- 1

  الضبط اإلجرائي لمتغیرات البحث  4- 1

  أدوات البحث   5- 1

  التحقق من األسس العلمیة لالستبیان 6ـ1

  خطوات تطبیق االستبیان 7- 1

  تصمیم وتنفیذ البرنامج اإلرشادي لتنمیة الوعي الصحي لعینة الدراسة 8- 1

  ئل اإلحصائیةالوسا 9- 1

  صعوبات الدراسة  10- 1

  خالصة
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  :تمھید 

تعتبر اإلجراءات المنھجیة للدراسة الحجر األساس إلنجاز الدراسة المیدانیة بحیث    

أنھ من أجل تحقیق بحث علمي فالبد من منھج متبع و مجموعة من الخطوات التي 

على أساسھا نستطیع الوصول إلى المعرفة، و بالتالي من أجل تحقیق أھداف الدراسة 

أھم الخطوات و اإلجراءات المنھجیة المتعلقة الحالیة سوف نستعرض في ھذا الفصل 

  . بالدراسة المیدانیة

  :منھجیة البحث و إجراءاتھ المیدانیة -

  :منـھج البحث  - 1-1- 1

یرى بوداود عبد الیمین أن المنھج ھو الطریقة التي تؤدي إلى الغرض          

لسلسة من األفكار الصحیح تنظیم الفن :" المطلوب ویعرف أحد العلماء المنھج بأنھ 

إما من أجل الكشف عن حقیقة مجھولة لدینا أو من أجل البرھنة على حقیقة ال یعرفھا 

   .)26، صفحة 2010الیمین، ("اآلخرون

باختالف المواضیع والمشكالت  ومما ھو متفق علیھ، أن منھج البحث یختلف      

أھدافھ یجعل النتائج المتوصل و تحقیق  لمشكلة البحث ،المنھج مة ءمالفالمطروحة، 

   . إلیھا أكثر مصداقیة وقربا من الواقع

المنھج الوصفي ، والمنھج التجریبي ، ،في ھذه الدراسة منھجین  الطالبانولقد استخدم 

فالمسح عبارة عن دراسة عامة . خاص بھ المجال الكل واحد منھما أستخدم في 

یعرف سامي محمد ملحم ھذا و ن ، لظاھرة موجودة في جماعة معینة وفي مكان معیی

أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاھرة أو مشكلة :" المنھج بأنھ 

وتصویرھا كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاھرة أو  محددة

، صفحة 2006ملحم، (المشكلة وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاعھا للدراسة الدقیقة 

من المناھج األساسیة في البحوث واحد و لقد استخدم المنھج المسحي باعتباره .)370

دف من الدراسة المسحیة ھو جمع المعلومات والبیانات حیث كان الھ الوصفیة ،

 للبحث ككل،بالنسبة الدراسة المسحیة ب أھمیة القیاموتمكن وتصنیفھا والتعبیر عنھا ، 

ستطالعیة حول موضوع مھم مثل اال اتدراسالاالكتفاء ببیانات مجرد في كون أن 
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ال من فئات المجتمع الریاضي  مھمةخاصة و موضوع الوعي الصحي و في فئة 

تعبر فعال عن واقع الوعي الصحي لدى بالوصول إلى نظرة عمیقة ودقیقة یسمح 

ب توجیھات السید المشرف تم العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة وبالتالي وحس

االعتماد على دراسة مسحیة قائمة بذاتھا حیث یقدم الطالبان المبررات التالیة لھذا 

  : جراءاإل

  حول الظاھرة المدروسة البیانات و كبر قدر من المعلومات أمع جیعتبر

بطریقة مباشرة و من طرف الطالبان أفضل من االعتماد الكلي على نتائج 

  .أو مجرد بیانات من دراسة استطالعیةالدراسات المشابھة و األدبیات السابقة 

  الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد الحقا في تخطیط

 .لبرنامج اإلرشاديلفاعلیة ا ةالتجریبیوتنفیذ الدراسة 

  سس العلمیة لالستبیانالتحقق من األإعادة. 

 قیاس مستوى الوعي الصحي لدي العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة. 

  للدراسة  الثانیةالتحقق و لو بشكل أولي من الفرضیة. 

  تحدید عناصر و محتوى مواضیع البرنامج اإلرشادي المقترح في ضوء أوجھ

  .القصور في الوعي الصحي المجودة فعال لدى عینة الدراسة 

 التجریبي الذي أستخدم فیھ فھو المنھج الثاني المستخدم في ھذه الدراسة أما المنھج 

بیة للعینة التجریالصحي ، حیث تم قیاس مستوى الوعي أسلوب المجموعة الواحدة 

 الصحيأو تطبیق البرنامج اإلرشادي و تم قیاس الوعي قبل إدخال المتغیر التجریبي 

البعدي ناتج عن  ، لیكون الفرق بین القیاسین القبلي و االنتھاء من تطبیق البرنامجبعد 

  )149، صفحة 2010الیمین، (المتغیر التجریبي 

المنھج التجریبي لمعرفة اثر البرنامج اإلرشادي المقترح في  الطالبانولقد استخدم 

  . العبي كرة السلة على الكراسي المتحركةلدى  الصحيتنمیة مستوى الوعي 

  :مجتمع وعینة البحث  2- 1

  :مجتمع البحث 2-1- 1
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من المعاقین  العبي كرة السلة على الكراسي المتحركةالبحث كل مثل مجتمع        

حركیا الممارسین للریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة القسم الوطني األول 

  ".الجزائر" الجھة الغربیة و الوسطى للبالدفي والیات 

   : المسحي  عینة البحث 2-2- 1

العبي القسم األول لكرة ي من أ األصلمجتمع من المسحي عینة البحث  أخذت       

ة بطریق اختیارھمتم  ، المتحركة  بالجھة الغربیة و الوسطى للبالد السلة على الكراسي

الجنس حیث من  قة المقصودةیو بالطر عشوائیة من حیث السن و المستوى الدراسي

حیث یرى  ).%50(ل العینة من المجتمع األصتمثیل حیث بلغت نسبة  ،و الفریق 

كوتري أن العینة المثلى ھي التي تستوفي متطلبات الكفاءة و التمثیل والموثوقیة 

ختیار في الھذه الطریقة الطالبان و قد لجئ   (Kothari, 2004, p. 56)والمرونة  

بتوزیعھ على مناطق جغرافیة مترامیة حیث تمیز عینة نظرا لطبیعة مجتمع الدراسة ال

بسیطة األطراف حول البالد و بمسافات معتبرة مما یجعل العمل على عینة عشوائیة 

و كذلك من صعب جدا من ناحیة الوقت المتاح للدراسة و من ناحیة التكلفة المالیة 

، كما یرى محمد حیث القدرة على جمع أفراد العینة لتلقي دروس البرنامج اإلرشادي 

على إظھار الخصائص ذات األھمیة راتول بأن ھذا النوع من االختیار یساعد 

من  ریاضي  40من  تكونت ھذه العینةحیث ، )20، صفحة 2009راتول، (طالبانل

  :النحو التالي  و كانت علىفقط   الذكور

  يوضع تفاصيل عينة البحث)  01( الجدول رقم 

  النسبة   عدد أفراد العينة  الفريق أو النادي 

  25  10  سعيدة - نادي مولودية الحساسنة

  25  10  وهران -نادي االبتسامة 

  25  10  المسيلة -نادي الحضنة 

  25  10  المسيلة -االنتصار نادي 

  100  40  المجموع
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  :مجتمع البحث التجریبي 3- 1-2

  .مجتمع البحث التجریبي ھو نفس المجتمع في الدراسة المسحیة      

  :عینة البحث التجریبي  2-4- 1

نادي "العبین من فریق واحد و ھو  10عینة الدراسة التجریبیة من  تتكون      

الذین تم قیاس  كل الالعبینبطریقة مقصودة وھم تم اختیارھم  "مولودیة الحساسنة

 ھحیث أعتمد ھذا القیاس على أن ، الدراسة المسحیةالوعي الصحي لدیھم خالل  

و لقد لجأ الطالبان ، بعدما تم تحلیل نتائجھا على حدى  للعینة التجریبیة االختبار القبلي

  :التالیة  لألسباب لھذا االختیار

  إي أن األداة " بما أنھ تم التحقق من األسس العلمیة لألداة و خاصة الثبات

 "في نفس الظروف  تكرر استخدامھا مع نفس األفراد وتعطي نفس النتائج إذا 

حیث بلغ معامل ألفاكرونباخ لثبات االستبیان  )199، صفحة 1995حسنین، (

)   =0.789( . و بشكل منفصل من السید المشرف قاما  بتوجیھفإن الطالبان و

أفراد المختارین في الدراسة التجریبیة من فریغ و تحلیل بیانات عشر عادة تإب

و تم استنتاج مستوى الوعي الصحي في  .البیانات الخام للدراسة المسحیة 

وھذا  ضوء ھذا التحلیل و أعتمد على أنھ القیاس القبلى في البحث التجریبي

على نفس األفراد عدیدة القیاس مرات عملیة إلجراء ساھم في تفادي تكرار ا

  .بحكم التعود على مفرداتھ نمما سیقلل من مصداقیة االستبیا خالل الدراسة

  یقع بالقرب من مقر الذي أجریت الدراسة على العبیھ مكان تدریبات النادي

 یقتصدمما یسھل تنفیذ البرنامج اإلرشادي و . سكن الطالبان و في نفس الوالیة 

  . في المال و الجھد و الوقت

  للمشاركة في البرنامج بحكم العالقة الالعبین في ھذا النادي تحمس ورغبة

نسبة ( . الطیبة للطالبان بمعظم الالعبین و كذلك الطاقم االداري و الفني للفریق

على اقتراح الخضوع لدروس في الالعبین في ھذا الفریق وافقوا من % 100

 .)الصحة
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  توفر كل الظروف المساعدة على حسن سیر البرنامج من تسھیالت إداریة ، و

صبورة ، جھاز عرض الشرائح ( قاعة دراسة مجھزة ، و الوسائل التعلیمیة 

  ).  ومكبر الصوت

  :مجاالت البحث  3- 1

المعاقین حركیا الالعبین أجرى البحث على مجموعة من :المجال البشري 3-1- 1

  . رة السلة على الكراسي المتحركةالممارسین للریاضة ك

بعض في والیات الجھة الغربیة و أجریت الدراسة في : المجال المكاني 3-2- 1

  .الوسطى للبالد

  :المجال الزماني 3-3- 1

إلى  2016في ھذه الدراسة منذ شھر جوان  شرع الطالبان: راسة النظریة الد -

 .2017غایة شھر جانفي 

 :وھي كما یلي مرحلتینتمت ھذه الدراسة على : الدراسة المیدانیة -

وھي إجراء تجربة استطالعیة في الفترة الزمنیة الممتدة بین : المرحلة األولى 

لجمع المعلومات الخاصة بمجتمع وذلك . 2016دیسمبر  15إلى  2016أكتوبر 10:

 .تحكیمھ دلمعرفة وتذلیل الصعوبات التي تظھر في االستبیان بعكذلك  الدراسة ،و

وتحكیم  تصمیم االنتھاء من  و ،قق من األسس العلمیة لالستبیان تم التحوكذلك 

  .البرنامج اإلرشادي

توزیع إجراء الدراسة المسحیة من خالل في ھذه المرحلة تم  :ةنیالمرحلة الثا

وبعد . 2017 مارس 11إلى  07ھ خالل الفترة الممتدة من االستبیان وجمع

إلى  13البرنامج اإلرشادي في الفترة الممتدة من ذلك تم الشروع في تطبیق 

 04حیث تم إجراء االختبار البعدي في یوم الثالثاء  . 2017 مارس 30

  .2017أفریل 

 :الضبط اإلجرائي لمتغیرات البحث  4- 1

إن أي موضوع من المواضیع الخاضعة للدراسة یتوفر على متغیرین أولھما     

  .متغیر مستقل واآلخر متغیر تابع
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 :المتغیر المستقل  - أ

بالتغییر لتحقق من عالقتھ  الباحثالعامل الذي یتناولھ إن المتغیر المستقل ھو      

وفي دراستنا المتغیر المستقل  )129، صفحة 2010الیمین، (بالمتغیر التابع 

  ".المقترحالبرنامج اإلرشادي "ھو

 :المتغیر التابع  - ب

مستوي  "ھذه الدراسة المتغیر التابع ھو ھو نتیجة المتغیر المستقل وفي         

 ".لدى العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة الصحيالوعي 

  :المتغیرات المشوشة   -ج

ھي جمیع المتغیرات التي من شأنھا التأثیر على نتائج البحث وقصد ضبطھا       

  : بمجموعة من اإلجراءات، والمتمثلة في  انوالتحكم فیھا قام الطالب

  .لموضوعیة و الجدیة أثناء توزیع وجمع االستبیان با التزام الطالبان -

في حالة أفراد العینة الذین یجدون صعوبة في القراءة استعملت معھم طریقة المقابلة  -

  .باالستبیان 

  . الغذائیةالصحیة و الرغبة في اكتساب الثقافة  انالتي توسم فیھا الطالب ةاختیار العین -

توزیع وجمع االستبیان في االختبار البعدي على العینة على ان إشراف الطالب -

   .البرنامج اإلرشاديصص بیة و تنفیذ كل حالتجری

غیاب أفراد  فردیة حیث خصصت ھذه الجلسات كإجراء  لضبط متغیر الالجلسات  -

  . المقررةعن مواعید الحصص العینة 

    .الظروف خالل االختبارین القبلي و البعديتوحید  -

   : البحث أدوات 5- 1

بغرض جمع المعلومات و البیانات وتمثلت  على أدوات مافي دراستھ الطالباناعتمد 

  :في ما یلي

تمت عملیة سرد المعطیات والمعارف النظریة  :و المراجعالمصادر  - 1

لى صیغة علمیة تخدم ول إالمرتبطة بالموضوع والتي تتماشى و أھداف البحث للوص

على  االستنادكذلك إلیجاد توضیحات لألمور الغامضة ، ومن خالل ، والعمل 
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 و كذلكالمراجع العلمیة باللغة العربیة واللغات األجنبیة من كتب ومجالت ومعاجم 

  . مواقع من االنترنت

تم إجراء عدة مقابالت مع مجموعة من الدكاترة و : المقابلة الشخصیة - 2

، خاصة متخصصون منھم في  بمستغانم  األساتذة من معھد التربیة البدنیة والریاضیة

كل مجریات  قصد االستفادة من أرائھم وتوجیھاتھم في.النشاط الحركي المكیف 

 إجراءكذلك تم و . ) 03 مرق الملحق(البحث وتصمیمھ وفق المنھج العلمي الصحیح

الممارسین السابقین لریاضة كرة السلة على الكراسي عدة مقابالت مع مجموعة من 

و مجموعة من .رائھم حول موضوع الدراسة أالمتحركة و المدربین الستقصاء 

الذین یملكون خبرة في ومن العاملین بشكل میداني مع النوادي الریاضیة، األطباء 

مت بعدة معلومات ھامة ساھ الطالبانالطب الریاضي ، حیث زودوا التغذیة و مجال 

كل ذلك ساھم في مساعدة  .كشف مختلف جوانبھافي تحدید معالم مشكلة البحث و 

  .لدراسةاإلرشادي لفي یناء و تصمیم االستبیان و البرنامج  الطالبان

  :االستبیان   - 3

یعتبر االستبیان أداة مالئمة للحصول على معلومات وبیانات وحقائق مرتبطة          

یطلب اإلجابة عنھا من قبل عدد  أو العبارت من األسئلة بواقع معیین ویقدم بشكل عدد

حیث قام . )144، صفحة 1984رابح، (نةاالستبامن األفراد المعنیین بموضوع 

االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة التي لھا  بعدبإعداد االستبیان  الطالبان

باإلطالع على وكذلك  .عالقة مباشرة بموضوع ومشكلة البحث ،و محاولة توظیفھا

التي  األبعادالغذائي و الصحي بشكل عام بھدف التعرف على  الوعيعدد من مقاییس 

، واالستفادة منھا اھر وقیاس مثل ھذا النوع من المتغیرات أو الظ وجودھا في یشترط

األمر الذي . و طرق تقییم إجابات المبحوثین الحالي  االستبیانصیاغة عبارات  في

الصحي  الوعيمستوى عن ھم المحاور التي تعبر ألالتوصل  إلىفي النھایة ساعد 

، حیث استطاع  العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة و ھملھذه الفئة الخاصة 

و التي تكونت في صورتھا األولیة من  .بیانالمادة الخام لالست الطالبان أن یشكال

محورین األول لوصف بعض البیانات العامة ألفراد عینة البحث و التي لھا عالقة 
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عبارة یشمل  70بمتغیر الدراسة و المحور الثاني جاء على شكل مقیاس متكون من 

مجموعة و  السید المشرف وبعد عرض االستبیان بصورتھ األولیة على. ثالث أبعاد 

تم إجراء . ) 03الملحق رقم ( كمحكمینمن األساتذة الخبراء المختصین في المجال 

كان من أھمھا تقلیص عدد العبارات  قدمة ،المتوجیھات البعض التعدیالت بناءا على 

 بعض المصطلحات العلمیةأو تبسیط وإعادة صیاغة . عبارة  62عبارة إلى  70من 

  .عینة الدراسة ألفراد بما یتناسب مع المستوى التعلیمي و الثقافي   للعبارات

و الذي كانت محاوره ستبیان لال نھائيشكل إلى  تم التوصل ما سبقو من خالل 

  :اآلتيك

  البیانات العامة : األولالمحور 

عدد سنوات الممارسة ،  السن ، اسم النادي ، علىحیث اشتمل ھذا المحور     

مصدر الحصول على المعلومات و اإلرشادات الخاصة أول  و، المستوى الدراسي 

و كذلك رأي أفراد العینة في المشاركة في دروس  التغذیة الریاضیةبالصحة و 

  .لتحسین مستوى الوعي الصحي لدیھم 

  :قیاس مستوى الوعي الصحي لدى أفراد عینة البحث  :المحور الثاني 

تم صیاغة عبارات ھذا المحور في صورة عبارات خبریة بحیث تدور حول     

كرة السلة على السلوك الصحي و الغذائي لالعب و بالوعي موضوعات ترتبط 

عبارة ) 62( وبلغ مجموع عدد العبارات . )المعاق حركیا(الكراسي المتحركة 

حیث یقیس البعد األول الوعي الصحي لالعب في حیاتھ  وزعت على ثالث أبعاد

یقس البعد الثاني الوعي الصحي  ممارستھ الریاضیة ، و أوقات الیومیة أو خارج

ھ لكرة السلة على الكراسي المتحركة سوءا في حالة المنافسة أو لالعب أثناء ممارست

حیث یقوم  في حالة التدریب ، ویقس البعد الثالث و األخیر الوعي الغذائي لالعب ،

عدد من  عبارة حسب ما ینطبق علیھ باختیار واحد منالالمبحوث بتحدید رأیھ في 

و تكون االستبیان من مجموعة من ، )  أبدا –نا أحیا –  دائما(بدائل االستجابات 

  :التاليحسب الجدول العبارات اإلیجابیة و مجموعة أخرى من العبارات السلبیة 
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  يوضع أبعاد االستبيان و عباراته اإليجابية و السلبية)  02( رقمالجدول 

  البعد

عد
 الب

ت
ارا

لعب
د ا

عد
  

  العبارات السالبة  العبارات املوجبة

عدد 

 العبارات 

  املوجبة

أرقام العبارات املوجبة 

  على ورقة االستبيان

عدد 

العبارات 

  السالبة

أرقام العبارات السلبية 

  على ورقة االستبيان

الوعي  :لالبعد األو 

الصحي خارج أوقات 

  التدريب و المنافسة

17  8  01/02/06/11/14/  

41/44/49  

9  04/05/12/16/17/  

19/22/28/53  

الوعي :البعد الثاين

الصحي أثناء التدريب و 

  المنافسة

22  8  03/07/08/09/10/

13/47/48  

14  15/18/20/21/23  

/25/26/27/39/43

/45/55/54/56  

الوعي :البعد الثالث

  الغذائي

23  13  29/31/32/33/35/

36/37/42/46/50/

51/52/59  

10  24/30/34/38/40/

57/58/60/61/62  

  33  29  62  المجموع

  

 )62(و ستون  اثنانھو عبارات العدد كل ھو واضح في الجدول أعاله فإن  ماوك

تدل على سلوك أو فھم صحیح من الناحیة  (عبارة إیجابیة  )29(منھا  ،عبارة 

) تدل على سلوك أو فھم خاطئ من الناحیة الصحیة(عبارة سلبیة ) 33(و ،) الصحیة 

علیھا باختیار إحدى  المبحوثیجیب ،اد كما سلف ذكره بعموزعة على ثالث أ

 الطالباندرج أولقد ،  حسب ما ینطبق علیھ)  أبدا(،  )أحیانا(، ) دائما(اإلجابات 

لتقلیص ھامش تخمین أو تقدیم لمستجوبین المتاحة لفي اختیارات "  أحیانا"عبارة 

الصحي  األمر الذي سیقدم تفسیر غیر ممثل للمستوى الفعلي لوعيإجابة عشوائیة 

وتم تصمیم االستبیان على  . )101، صفحة 2009اللھیبي، ( أو الالعب لریاضيل

للتقدیرات المتجمعة باعتبارھا أكثر الطرق شیوعا في البحوث " لیكرت"طریقة 
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حیث یكون سلم الدرجات حسب االحتماالت  (Likert, 1932, p. 44)التربویة 

  :الواردة كمایلي

 یمنح ثالث نقاط على عبارة إیجابیة  "دائما"اختیار اإلجابة ب 

 على عبارة سلبیة یمنح نقطة واحدة" دائما"اختیار اإلجابة ب 

 على عبارة إیجابیة یمنح نقطة واحدة" أبدا"اختیار اإلجابة ب 

 سلبیة یمنح  ثالث نقاطعلى عبارة " أبدا"اختیار اإلجابة ب 

  یمنح نقطتان " أحیانا"اختیار اإلجابة ب. 

حیث  0.66اي  2/3حددت طول الفترة المستخدمة على مقیاس لیكرث الثالثي ب  

انھ تكون اإلجابة على أحد ثالث االختیارات بعد استبدالھا بما یتناسب مع خصوصیة 

ھكذا أصبح طول "  غیر موافق" أبدا و"  محاید" أحیاناو " موافق" دائما:البحث ھي 

  :الخالیا كالتالي 

  یقابلھ غیر موافق  1.66إلى  1المتوسط المرجح من.  

  محاید یقابلھ  2.33إلى  1.67المتوسط المرجح من. 

  یقابلھ موافق 3.00إلى  2.34المتوسط المرجح من. 

بقسمة ھذا األخیر على  المرجح وتم حساب الوزن النسبي أو النسبة المئویة للمتوسط

ستنتاج درجة مستوى الوعي الصحي حیث و اأكبر درجة و ضرب الحاصل في مائة 

  :قسم إلى ثالث مستویات كمایلي

  56(یقابلھ الحصول على نسبة أقل من  منخفضمستوى وعي صحي% (. 

 یقابلھ الحصول على نسبة بین  مستوى وعي صحي یحتاج إلى تحسین

 ).%77.9(و ) 56%(

  فأكبر ) %77(یقابلھ الحصول على نسبة من  جیدمستوى وعي صحي. 

 المستویاتو تسمیة أن الطالبان اعتمدا ھذه الطریقة لتصحیح استبیان وتجدر االشارة 

تحسین  إلىمستوى وعي صحي یحتاج "عبارة  حیث جاءتالمختلفة للوعي الصحي 

الوعي الصحي مستوى ألننا نتكلم عن  "مستوى وعي صحي متوسط" ولیس  "

كأحد أھم العوامل المساھمة في الصحة العامة للفرد خاصة إذا كان من ذوي 
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وعبارة یحتاج إلى تحسین تقدم انطباع أفضل ،) معاق حركیا(االحتیاجات الخاصة 

  . مقارنة مع عبارة متوسط بالنسبة للمبحوث و كذلك بالنسبة للباحث 

  :العلمیة لالستبیان األسسالتحقق من  6ـ1

وقد تمثلت  ،على عینة مماثلة  سس بتطبیق االستبیانالتحقق من ھذه األتم إجراء      

مع العبي ھذا نظم الطالبان لقاء حیث في العبي فریق وداد بوفاریك من العاصمة 

مباراتھم الرسمیة  قبل یوم عن موعدبأحد فنادق والیة سعیدة  مخالل وجودھ الفریق

قد بلغ  و  مولودیة الحساسنةالمحلي بالوالیة و ھو فریق فریق المع في البطولة 

 ، بحیث كان الھدف من التجربة ھو دراسة األسس العلمیة لألداة والعبا  12عددھم 

االستبیان على ھذه العینة  الطالبانحیث طبق  .ھي الثبات والصدق و الموضوعیة 

بغرض حساب الثبات و الصدق من  SPSSوتم جمع البیانات وتفریغھا في برنامج 

   .كرونباخ -معامل ألفا

نتائجھ فیما لو طبق  یقصد بثبات االختبار مدى دقة و استقرار: الثبات  - 1

 على عینة من

 . )152، صفحة 1993الحفیظ، (األفراد في مناسبتین مختلفتین 

ویعتبر االختبار ثابتا إذا كان یعطي نفس النتائج  باستمرار إذا ما تكرر على نفس 

  . )199، صفحة 1995حسنین، (المفحوصین وتحت نفس الشروط

"  االختبار تطبیق ھي طریق  إحدى طرق حساب الثبات االختبار و الطالباناستخدم 

Alpha-cronbach"،  أساسوعلى . للتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار 

ومذكورة على عینة مشابھة لعینة البحث  بإجراء االختبار الطالبانالطریقة قام ھذه 

 .العبین یملكون نفس خصائص العینة المستھدفة في الدراسة والتي تكونت من سابقا ،

حسب الجدول رقم  ) 0.790( الوعي الصحي الستبیان  الثبات وجاءت قیمة  معامل 

)03 ( :  
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یوضح قیمة معامل الثبات لالستبیان ) 03( رقم جدول   

Alpha de 

Cronbach 

 عدد العبارات

0,790 62 

 ) 03(رقم كما ھو مبین في الجدول ) كرو نباخ ألفا(بالنظر إلى جدول اختبار        

و ھي درجـــة جیدة )    =0.789(أعاله المستخرج من البرنامج فقد بلغت قیمــة 

      .، و ھذا ما یفسر ثبات االستبیان )0.6(كونھــا أعلــى من النسبــة المقبولة 

  :الصدق  - 2

یعتبر االختبار أو المقیاس صادق عندما یقیس بدقة كافة الظاھرة التي صمم لقیاسھا    

وبخصوص صدق االستبیان تم إیجاده بطریقتین . )199، صفحة 1995حسنین، (

  :ھما 

تم ذلك من خالل عرض االستبیان بصورتھ األولیة على مجموعة  :صدق المحتوى 

لتخصص وذوي خبرة في مجال الطب الریاضي بشكل ابلھم عالقة  ،من المحكمین

 فيبعض األساتذة المتخصصین ، و كذلك  عملوا كأساتذة  لمقیاس التغذیة  وأعام 

علوم وتقنیات األنشطة  عھدبمونشاط الحركي المكیف  مجال البحث العلمي ومناھجھ

إلبداء الرأي حول مدى مالئمة محتوى االستبیان من حیث .  البدنیة والریاضیة

للمحاور  ، ومدى مناسبة العبارات  وضوح فقراتھ ومضمونھ وصیاغتھ اللغویة

. مناسباإضافة أو حذف ما یرونھ  ناتھ ،وطریقة تفسیر بیا.واألبعاد التي تندرج تحتھا 

  .وبعد اطالعنا على أراء المحكمین تم التحقق من صدق المحتوى لالستبیان

األداة ،و للوقوف على مدى التجانس جل التأكد من صدق أمن  : البنائيالصدق 

الذي تقع فیھ بحساب  للبعدالداخلي لالستبیان تم التأكد من مدى انتماء كل عبارة 

، حیث الذي تنتمي إلیھ  بعدمعامل االرتباط بین درجة كل عبارة و الدرجة الكلیة لل

  : حسب الجدول التاليجاء 
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  أبعادهااالرتباط بيرسون للعبارات مع  تيبين معامال ) 04(رقم الجدول 

  الثالث البعد  الثاني البعد  األول البعد

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

01  0,28 03  0,51 24  0,44 

02  0,80 07  0,54 29  0,51 

04  0,57 08  0,62 30  0,54 

05  0,69 09  0,66 31  0,69 

06  0,81 10  0,66 32  0,46 

11  0,73 13  0,85 33  0,66 

12  0,24 15  0,89 34  0,85 

14  0,82 18  0,65 35  0,82 

16  0,65 20  0,87 36  0,23 

17  0,43 21  0,79 37  0,87 

19  0,65 23  0,91 38  0,89 

22  0,69 25  0,83 40  0,91 

28  0,44 26  0,85 42  0,91 

41  0,41 27  0,88 46  0,88 

44  0,53 39  0,70 50  0,75 

49  0,47 43  0,77 51  0,80 

53  0,42 45  0,69 52  0,77 

   47  0,81 57  0,69 

   48  0,73 58  0,81 

   55  0,64 59  0,73 

   54  0,62 60  0,64 

   56  0,65 61  0,62 

        62  0,85  

معامل ارتباط 

المحور مع 

الدرجة الكلية 

  لالستبيان

0.87  0.91  0.89  

  

أعاله أن جمیع معامالت االرتباط بین عبارات  )04(رقم  ویتضح من الجدول

، حیث تراوحت ) 0.05(دالة عند مستوى الداللة  بعادھااالستبیان مع الدرجة الكلیة أل
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 قوي مما یدل على االتساق الداخلي) . 0.91(و ) 0.23( قیم ھذه المعامالت بین

  .وبتالي على صدقھ لالستبیان

تتوفر في االختبار ،والموضوعیة  أنمن العوامل الھامة التي یجب ھي : الموضوعیة

توجیھ للمفحوص لإلجابة ي ألآلراء وعدم وجود تعصب التعني التحرر من التمییز و

على عدم التدخل أو اإلیحاء بأي شكل من  انالطالب، ومن أجل ذلك حرص بطریقة ما

وھي نفس التعلیمات التي أعطیت للسواعد .  أفراد العینةاألشكال لتأثیر على إجابات 

عن  یعبرما  اوھذ وبالتالي فإن النتائج تعبر عن أراء  أصحابھا وواقعھم ،. البحث

  .الموضوعیة في إجراءات الدراسة 

  : خطوات تطبیق االستبیان 7- 1

نسخ العدد و التأكد من تحقق أسسھ العلمیة ثم بعد عملیة ضبط و إعداد االستبیان 

  :الكافي حسب العینة تم إجراء الخطوات التالیة 

ر ومبرؤساء و مدربي الفرق المستھدفة و االتفاق على كل األاالتصال  -

 .الطالبان و الالعبین  ،التنظیمیة بما یریح الطرفین 

ین من خالل معرفة قاعات و ماكن وجود الالعبأالجدول الزمني و  التحدید -

 .رزنامة المنافسات الرسمیة التدریب و أوقات

 .توزیع أوراق االستبیان على افراد العینة  -

 .وتحلیلھا  بیاناتجمع االست -

  :لعینة الدراسة الصحيوتنفیذ البرنامج اإلرشادي لتنمیة الوعي  تصمیم 8- 1

الصحي لالعبي كرة السلة على البرنامج اإلرشادي لتنمیة الوعي  الطالبانأعد     

  :يوھو یشمل ما یل )01 الملحق رقم ( الكراسي المتحركة

  : اسم البرنامج 

السلة على  برنامج أرشادي للرفع من مستوى الوعي الصحي لدى العبي كرة

  .الكراسي المتحركة
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  :الھدف األساسي للبرنامج

یھدف البرنامج أساسا إلى رفع مستوى الوعي والفھم الحیاة الصحیة لدى العبي كرة 

  . السلة على الكراسي المتحركة

  :األھداف الفرعیة للبرنامج

أھم المعلومات والمعارف  العبي كرة السلة على الكراسي المتحركةإكساب  - 1

ة بالتغذیة الریاضیة الصحیحة ،ومدى تأثیرھا على  االنجاز الریاضي الخاص

 .خاصة وعلى صحة بشكل عام

أھم المعلومات والمعارف  العبي كرة السلة على الكراسي المتحركةإكساب  - 2

الخاصة بالمنشطات و المكمالت الغذائیة التجاریة ،ومدى تأثیرھا على  

 .االنجاز الریاضي خاصة وعلى صحة بشكل عام

الصحیة السلیمة خالل أوقات  األسالیبتعریف الریاضي بالممارسات و   - 3

 .الممارسة الریاضة في التدریب و المنافسة

تعریف الریاضي بالممارسات و األسالیب الصحیة السلیمة في حیاتھ الیومیة أو  - 4

 .خارج أوقات الممارسة الریاضیة

صحیحة ومناسبة ذیتھ إعطاء  الریاضي أھم اإلرشادات والنصائح لجعل تغ - 5

 .تھ كریاضي اخاصة بنمط حی

 .حوصلة و نقاش عام حول كل ما تم تقدیمھ في الحصص البرنامج السابقة - 6

  :الفئة المستھدفة

 .العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة  -

  :مدة البرنامج

 .دقیقة 30ست محاضرات مدة كل محاضرة  -

  :طریقة التقییم 

  كرة السلة على الكراسي المتحركة العبيقیاس مستوى الوعي الصحي على  -

 .قبل تطبیق البرنامج
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العبي كرة السلة على توزع استمارة قیاس مستوى الوعي الصحي على  -

 .بعد تطبیق البرنامج  الكراسي المتحركة

رض البرنامج على عدد من أعضاء ھیئة التدریس ذوي ع : صدق المحكمین

مجال النشاط الحركي المكیف و الطب الریاضي و التغذیة الریاضیة االختصاص فـي 

،و كذلك و الریاضة و الصحة بمعھد التربیة البدنیة و الریاضیة بجامعة مستغانم 

لمعرفة آرائھم في األھداف  .بعض األطباء العامون العاملین في المجال الریاضي 

ضوحھا وترابطھا ومالئمتھا في ، ومدى و والمحتـوي التعلیمـي والوسـائل التعلیمیة

رقم  ملحق(وتحقیق أھـداف الدراسـة وقـد تـم إجـراء التعدیالت المطلوبة من قبلھم ، 

   . یوضح أسماء والدرجة العلمیة لمحكمي البرنامج )03

ویسمى ھذا النوع بالصدق المنطقي ، ویحسب ھذا بفحص محتوى  :صدق المحتوى

ن لمعرفة مدى تمثیلھا للسلوك الذي یقیسھ االختبار ، والتأكد م أھدافھاالختبار وتحلیل 

و ھذا ما تم تحقق منھ بالفعل في اإلجراء  ُتغطي جمیـع جوانـب الموضوع األھدافأن 

  .السابق

  :الوسائل اإلحصائیة 9- 1

للبرنامج تم إجراء  لدراسة المیدانیة والتطبیق العمليبعد الحصول على البیانات من ا

التحالیل اإلحصائیة باستخدام الحزمة اإلحصائیة للبیانات الوصفیة على البرنامج 

وذلك لحساب كال من المتوسط الحسابي و االنحراف  SPSS.20اإلحصائي 

المعیاري ، التكرارات والنسب المئویة لعرض البیانات الخاصة ببعض متغیرات 

البعدیة  لالختبارات القبلیة و" ت"بیرسون و اختبار  الدراسة ، وكذلك معامل االرتباط

  .لتطبیق البرنامج اإلرشادي 

  :صعوبات الدراسة  10- 1

قلت الدراسات المشابھة على البیئة الجزائریة حیث وفي حدود إمكانیات  -

ي دراسة تتناول موضوع التغذیة أالوصول إلیھ لم توجد  او ما استطاع الطالبان

 .  العبي كرة السلة على الكراسي المتحركةعند  الصحيوالوعي 
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صعوبة كبیرة في االتصال بأطباء متخصصین في التغذیة  الطالبانوجد  -

المشرف إلى وبتوجیھ من طرف السید  الطالبانوالتغذیة الریاضیة مما اضطر 

و تربیة  ن و بعض أساتذة مقیاس التغذیة في معھد البیولوجیااالستعانة بأطباء عامی

 .البدنیة بجامعة مستغانم 
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  : خالصة  

إلتمام ھذا الدراسة  اتبعناھاقمنا في ھذا الفصل بعرض مختلف اإلجراءات التي 

المیدانیة والتي من خاللھا نستطیع التوصل إلى نتائج تؤكد لنا مدى صحة أو خطا 

  .الفرضیات التي تقوم على أساسھا ھذه الدراسة  

وتعتبر ھذه اإلجراءات ضروریة في كل دراسة ألنھ من دونھا ال یمكن التوصل 

ة التي یفھي تمثل االستراتیجإلى اإلجابة على التساؤل العام  والتساؤالت الفرعیة 

  .الدراسةكل عملیة من عملیات  على ضوئھاتسیر 

 



عرض وتحلیل نتائج البحث                                                                  الثانيالفصل   
 

70 
 

 

 

  عرض وتحليل نتائج البحث: الثانيالفصل 

 .ـ عرض وتحلیل نتائج الدراسة المسحیة  1- 2

 المعلومات العامة : عرض و تحلیل نتائج المحور األول من االستبیان 1ـ 1- 2

  النوادي الریاضیة ألفراد عینة البحث   1ـ1-1- 2

  توزیع أفراد عینة البحث حسب متغیر السن  2ــ1-1- 2

توزیع افراد العینة حسب عدد سنوات ممارستھم لریاضة كرة السلة على الكراسي  3ـ1-1- 2

  المتحركة

  توزیع أفراد العینة البحث حسب مستواھم التعلیمي 4ـ1-1- 2

 أول و أھم مصدر للمعلومات الخاصة بالصحة و التغذیة لدى أفراد عینة البحث 5ـ1-1- 2

  عرض و تحلیل نتائج المحور الثاني من االستبیان  2ـ1- 2

  ـ  الدراسة التجریبیة  2- 2

  ـ  قیاس الوعي الصحي لعینة البحث بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي2-1- 2

للفروق بین المتوسطات القیاسین القبلي و البعدي) ت(ـ  حساب اختبار  2-2- 2  

 استنتاجات عامة

 اقتراحات
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  .عرض وتحلیل نتائج الدراسة المسحیة : أوال

ما ھو مستوى الوعي الصحي لدى العبي :" كان الذي ول للدراسةلإلجابة على التساؤل األ

وزع االستبیان على عینة البحث والتي كان قوامھا  "كرة السلة على الكراسي المتحركة ؟

العبا لكرة السلة على الكراسي المتحركة فئة المعاقین حركیا ، الذین ینشطون ضمن ) 40(

القسم الوطني األول للبطولة الوطنیة في ھذا التخصص ، كلھم من الذكور وتم ترمیز وإدخال 

أھم النتائج على الجتھا وتحلیلھا للحصول لمع  SPSSالبیانات الخام في البرنامج اإلحصائي 

الجداول و األشكال  عرضھا و مناقشتھا بواسطة  والمرتبطة بأسئلة و فرضیات الدراسة 

  :البیانیة التالیة

 المعلومات العامة :االستبیان عرض و تحلیل نتائج المحور األول من - 1

  :النوادي الریاضیة ألفراد عینة البحث 1 ـ1

أفراد عينة البحث حسب نواديهميوضح توزيع  ) 05(رقم الجدول   

 اسم النادي التكرار النسبة املئوية

 سعيدة- احلساسنة  شباب نادي مولودية 10 25,0

 وهران -االبتسامة  نادي 10 25,0

 املسيلة  -االنتصار الرياضي النادي 10 25,0

 املسيلة  - احلضنة  الرايضي النادي 10 25,0

 ا�موع 40 100,0

التكرارت و النسب المئویة ألفراد العینة موزعین حسب الفرق التي یتضح من الجدول أعاله 

تساوي حیث بلغ في كل الینتمون إلیھا و التي بلغ عددھا أربع فرق توزع أفراد العینة علیھا ب

  .من الحجم الكلي للعینة  %25أي بنسبة  العبین  10نادي 

 مما إذا كان مستوى الوعي الصحي یختلف بشكل دال بین الفرق األربعة وجدنا من و للتأكد

ال أنھ األربع  بین المجموعاتالوعي الصحي  متوسطاتللفروق في  خالل التحلیل اإلحصائي

و منھ نستنتج ، الختبار لیفیني للتجانس )0.5(معنویة عند مستوى إحصائیا توجد فروق دالة 

  .تقریبا و ھو منخفض لدیھا نفس المستوى من الوعي الصحي  األربعةأن الفرق 
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  :فراد عینة البحث حسب متغیر السن أتوزیع  2ـ1

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر)  06(الجدول رقم   

 الفئات العمرية التكرار النسبة املئوية

سنة24إىل   21من  4 10,0  

سنة28إىل 25من  16 40,0  

سنة32إىل  29 من 13 32,5  

سنة35إىل  33من  4 10,0  

سنة 35أكرب من  3 7,5  

 ا�موع 40 100

ع أفراد عینة البحث حسب متغیر العمر الزمني ،كان أكبر عدد من یبخصوص توز     

ثم تلیھا . %40إي بنسبة  العبا 16و المقدر بـ  سنة28و  25بین الالعبین تتراوح أعمارھم 

العبا بھذه المرحلة من العمر بنسبة  13حیث كان ) سنة32إلى  29من (المرحلة العمریة 

من العمر كان سنة  25العمریة التي لم یتعدى أفرادھا  ةأما المرحل %32.5وصلت إلى 

إلى  33من (و  التي تساوت مع الفئة العمریة  %10 العبین بنسبة تقدر ب 4 عددھم

بـ  سنة  35ة التي تزید أعمار أفرادھا عن الفئة العمریلتأتي في األخیر  القیم ، سبنف) سنة35

  .%7.5بأقل نسبة ھي العبین 03
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عدم  بین السن و مستوى الوعي الصحيلمعامل االرتباط التحلیل اإلحصائي كما أتضح من 

ال یتأثر مستوى الوعي الصحي بعامل وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین المتغیرین ،إي أن 

 مع العدید من الدراسات السابقة في نفس الموضوع نذكر منھا دراسةالسن و تتفق ھذه النتیجة 

  . )131، صفحة 2009اللھیبي، (نادیة اللھیبي 

توزیع افراد العینة حسب عدد سنوات ممارستھم لریاضة كرة السلة على الكراسي  3ـ 1

  :المتحركة

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الممارسة )07( رقم الجدول   

 عدد سنوات املمارسة التكرار النسبة املئوية

سنوات 5أقل من  7 17,5  

سنوات 10إىل  5من  25 62,5  

سنة15إىل 11من  5 12,5  

سنة20إىل  16من  3 7,5  

 ا�موع 40 100
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أفراد عینة البحث حسب عدد سنوات خبرتھم بممارسة لعبة كرة السلة على  بالنسبة لتوزیع     

العبا تتراوح خبرتھم من خمس إلى عشر سنوات بنسبة قدرت  25نجد أن الكراسي المتحركة 

من أفراد العینة یملكون خبرة ممارسة أقل من  7إي  %17.5ثم تلیھا نسبة  ، %62.5ب 

العبین من أصحاب خبرة تتراوح بین  5بواقع  %12.5ھا نسبة  دخمس سنوات، وتأتي بع

 العبین 03 فكان عددھم سنة  16أصحاب الخبرة الطویلة إي ألكثر من أما ، سنة  15و 11

  . %7.5 بنسبة

  
وجود عالقة ارتباطیة بین سنوات الخبرة للتحقق من مدى  اإلحصائيالتحلیل ومن خالل 

الصحي لالعبین وجدنا أنھ ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین متغیر  ومستوى الوعي

عدد سنوات الممارسة و مستوى الوعي الصحي ، حیث أن سنوات الممارسة قد تسھم في رفع 

خبرات الالعب المھاریة و التكتیكیة و لكن ال تساعده في اكتساب الوعي الصحي و تطویره 

في ھذا الصدد أن عملیة تثقیف و توعیة الریاضي بنمط حیاة اطي أمر هللا أحمد البسحیث یرى 

تدخل في نوع من أنواع اإلعداد الشامل للریاضي و ھو اإلعداد صحي عملیة مقصودة 

تدریب الریاضي و ھي تبدأ من للتخطیط الو یجب أن تنال االھتمام الكافي في النظري 
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  . )8، صفحة 1998البساطي، ( المراحل السنیة الصغرى إلى أعلى المستویات

  :توزیع أفراد عینة البحث حسب مستواھم التعلمي 4ـ 1

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي)  08(الجدول رقم   

 املستوى الدراسي  التكرار النسبة املئوية

 أمي 2 5,0

 إبتدائي 10 25,0

 متوسط 22 55,0

 ثانوي 3 7,5

 جامعي 3 7,5

 ا�موع 40 100,0

و مستوى .%05توزع أفراد العینة بین خمس مستویات تعلیمیة ھي أمي بنسبة قدرت ب 

و مستوى . %55 ومستوى تعلیم متوسط قدررت نسبتھم ب. %25إبتدائي قدرت نستھم ب 

 . %07.5تعلیم جامعي قدرت نسبتھم ب  ومستوى. %07.5تعلیم ثانوي قدرت نسبتھم ب 

 فاقتبنسبة  العبا 28بـ  و أعلى أالالعبین یماكون مستوى تعلیمي متوسط أغلبیة  كانحیث 

  .من الحجم الكلي للعینة  70%

  
  

،قمنا قة بین المستوى الدراسي و مستوى الوعي الصحي لدى أفراد العینة لبحث العالو 
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قویة بین المتغیرین ارتباطیة إیجابیة وجود عالقة یتضح ابحساب معامل االرتباط بیرسون و 

، و ھذا ) 0.001(عند مستوى معنویة  )0.62= ر(بیرسون  عامل االرتباطبلغت قیمة محیث 

یتأثر بالمستوى التعلیمي عینة البحث د افرأل مستوى الوعي الصحيیدل و بشكل جلي أن 

ھذه الدراسة عدم  تسویقات حیث وجد و ھي عكس النتیجة التي توصلت إلیھا دراسة، ملدیھ

  )2012محمد، (  .رتباط مستوى الثقافة الصحیة بالمستوى التعلیميا

  :الصحة و التغذیة لدى أفراد عینة البحثبأھم مصدر للمعلومات الخاصة أول و  5ـ 1

مصدر للمعلومات الصحية و الغذائية ألفراد عينة  يوضح توزيع أهم)  09(الجدول رقم 

 البحث

 مصدر املعلومة الصحية و الغذائية التكرار النسبة املئوية

 العائلة 3 7,5

 املدرب 15 37,5

 االصدقاء 3 7,5

نتنرت اال 5 12,5  

 الصيديل أو طبيب عام 1 2,5

 اجلرائد و ا�الت 2 5,0

 التلفيزون واالذاعة 5 12,5

 االشهار التجاري 6 15,0

 ا�موع 40 100,0

  

نالحظ من الجدول أن مصادر المعلومات والنصائح الخاصة بالتغذیة و الصحة تنوعت عند 

الغذائیة لنسبة معتبرة و  الصحیةأفراد عینة البحث حیث احتل المدرب المصدر األول للمعلومة 

أنھم یعتمدون  العبین 6في حین أوضح  ، العبا 15بواقع  %37.5والتي بلغت  الالعبینمن 

 %12.5و االنترنت بنسبة قدرت ،  %15 اإلشھار التجاري في كسب المعلومات بنسبةعلى 

العائلة أو العبین أنھم یستقون المعلومة الصحیة اعتمادا على  3أقر و . العبین  5ما یقابلھا 

 األول  ون فقد مثلت مصدرأما اإلذاعة والتلفزی ، %07.5األصدقاء بنسبة متساویة و ھي 
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اعتمدوا  الالعبینونفس العدد والنسبة من  %12.5بنسبة  العبین خمسل الصحیة معوماتلل

 العب واحد فقط في حین . %05بنسبة  العبین اثنینلـ الجرائد و المجالتلتأتي  االنترنتعلى 

  . %02.5كمصدر أي بنسبة  الطبیب أو الصیدالني اعتمدا على 

 
 

الصحیة و یتضح من الشكل البیاني أعاله أن المدرب یشكل مصدر مھم للمعلومات         

،  سلوكھم الصحي أثناء حیاتھم الیومیةالتي یبحث عنھا الریاضیین لیبنوا على ضوئھا  الغذائیة

وتشیر كثیر من دراسات في ھذا الموضوع أنھ لیس كل المدربین یقومون بتقدیم النصیحة 

بل ھناك مشكل آخر في من یقومون بتقدیم النصیحة وھو مدى أھلیتھم الغذائیة لریاضییھم ،

  . لذلك
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ھل سبق لك أن تلقیت إي دروس أو برامج للرفع من  "النتائج الخاصة بالسؤال 1-6

  "مستوى عیك الصحي ؟

  التغذية الرياضيةبالصحة و  ةمعرفالس أو برامج للرفع من مستوى إي درو  تلقي يبين)  10(الجدول رقم

 )%( النسبة املئوية  التكرار   اإلجابة 

  0  0  نعم 

  100  80  ال

من خالل الجدول السابق نستنتج أن كل أفراد عینة البحث لم یسبق أن تلقوا إي دروس        

یمكن  العبینكانت الغایة من طرح ھذا السؤال ھي التأكد من عدم وجود  والصحیة ،في مجال 

، وبالتالي ستنعكس  وعیھم الصحيأن یكونوا قد شاركوا في محاضرات للرفع من مستوى 

نتائجھم سلبا على النتائج الكلیة للعینة البحث وال تقدم تعبیرا صحیحا عن واقع الظاھرة 

  . المدروسة 
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  :تائج المحور الثاني من االستبیان عرض و تحلیل ن -2

ما ھو : "و الذي كان للبحث  األوللإلجابة عن التساؤل  :قیاس مستوى الوعي الصحي  

استخدمت "  لدى العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة ؟ مستوى الوعي الصحي

والدرجة الكلیة الصحي الوعي  استبیانالمتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لكل عبارة في 

و سوف نستعرض و بالتفصیل من خالل الجداول  .تبین ذلك )11 (للوعي ونتائج الجدول 

  :أدناه النتائج الخاصة بكل عبارة من عبارات االستبیان 
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  يبين نتائج إجابات عينة البحث على عبارات االستبيان )11( الجدول رقم 

التكرار و   العبارات  

  النسبة

المتوسط الحسابي   أبدا  أحيانا  دائما

  االحنراف املعياريو 

الوزن 

  النسبي

مستوى 

  الوعي

  8  17  15  ت أهتم بالنوم و الراحة لساعات كافية أثناء اليوم  1
  تاج حتسنيحي 72,8 0,75 2,17

%  37  42  20  

 00  8  32  ت أهتم باالستحمام بعد املنافسة و التدريب   2
  يدج 93,3 0,41 2,80

%  80  20  00  

أراعي اختيار املالبس املناسبة لدرجة حرارة اجلو   3

 أثاء التدريب و املنافسة 

  05  29  06  ت
  تاج حتسنيحي 67,5 0,53 2,03

%  15  72.5  12.5  

ليس لتسوس األسنان أي ضرر على صحة   4

 الرياضي

  05  07  28  ت
  منخفض 47,5 0,71 1,43

%  70  17.5  12.5  

أهتم بتقليم أظافر رجلي و يداي كلما تطلب   5

 أمر ذلك 

  08  24  08  ت
  تاج حتسنيحي 66,7 0,64 2,00

%  20  60  20  

أهتم بإجراء كشف طيب عام كل ستة أشهر على   6

 األقل يف السنة

  28  08  04  ت
 منخفض 46,7 0,67 1,40

%  10  20  70  

أهتم مبعرفة الشروط الصحية لوضعية اجللوس   7

 على الكرسي املتحرك أثاء التدريب و املنافسة

  24  13  03  ت
 منخفض 49,2 0,64 1,48

%  7.5  32.5  60  

أهتم بالشروط الصحية و األمنية للحركة   8

 بالكرسي املتحرك أثناء املمارسة

  18  15  07  ت
  تاج حتسنيحي  57,5  0,75  1,73

%  17.5  37.5  45  

أهتم بطريقة التعامل مع الكرة بشكل صحيح   09

 أثناء اللعب 

  11  15  14  ت
 حيتاج حتسني 69,2 0,80 2,08

%  35  37.5  27.5  

أحاول تفادي تعريض نفسي أو خصم للخطر   10

 أثناء اللعب

  14  16  10  ت
 حيتاج حتسني  63,3  0,78  1,90

%  25  40  35  

  02  14  24  ت أراقب وزين باستمرار خالل املوسم الرياضي   11
 منخفض 48,3 0,60 1,45

%  60  35  05  

أجد مشكل يف مراجعة الطبيب عند ظهور أي   12

 مؤشر يضر بصحيت 

  08  08  28  ت
 منخفض  53,3  0,81  1,60

%  60  20  20  

  07  20  13  ت اهتم باإلمحاء اجليد قبل املنافسة و التدريب  13
 حيتاج حتسني 71,7 0,70 2,15

%  13  50  17.5  

أواظب على التدريبات حفاظا على صحيت و   14

 ليس من أجل األداء فقط

  18  13  09  ت
 حيتاج حتسني  59,2  0,80  1,78

%  22.5  32.5  45  
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  على عبارات االستبيانالبحث يبني نتائج إجابات عينة  )11( رقم جدول تابع لل

التكرار   العبارات  

و 

  النسبة

المتوسط الحسابي   أبدا  أحيانا  دائما

  االحنراف املعياريو 

الوزن 

  النسبي

مستوى 

  الوعي

  02  24  17  ت أشرتك يف املنافسات اهلامة حىت و لو كنت مصابا  15
 حيتاج حتسني 56,7 0,56 1,70

%  35  60  05  

  10  13 17  ت ال يوجد إي تأثري سليب واضح للتدخني عل الصحة  16
 حيتاج حتسني 60,8 0,68 1,83

%  42.5  32.5  25  

يساعدين على ) شاي/قهوة(تعاطي املواد املنبهة مثل   17

 االسرتخاء و االسرتجاع بعد املنافسة الشاقة

  04  15  21  ت
  منخفض 52,5 0,88 1,58

%  52.5  37.7  10  

" دوائية أو غذائية " أمانع استعمال أي وسيلة  ال  18

 من أجل حتسني أدائي أثناء املنافسة

  12  05  20  ت
  تاج حتسنيحي 60,0 0,80 1,80

%  50  20  30  

ال أعرف كيف أختلص من القلق و التوتر الناتج عن   19

 املنافسة 

  08  10  22  ت
 منخفض 55,0 0,68 1,65

%  55  25  20  

أستطيع أن أعتمد على مواد تعزز من مستوى األداء   20

 دون احلاجة إىل التدريب الشاق

  04  15  21  ت
 منخفض 52,5 0,71 1,58

%  52.5  37.5  10  

املرض اخلفيف ال مينعين من املشاركة يف املنافسات   21

 اهلامة

  05  12  23  ت
 منخفض 51,7 0,81 1,55

%  57.5  30  12.5  

أعتقد أنه ليس للمواد املخدرة و الكحول إي تأثري    22

 واضح و مباشر على الصحة

  15  14  11  ت
  تاج حتسنيحي  63,3    1,90

%  27.5  35  37.5  

23  
  ال استخدم أدوات الوقاية أثناء املنافسة

  10  20  13  ت
 منخفض 51,6 0,68 1,55

%  20  50  30  

  أي مانع صحي لتناول مشروبات الطاقة ال أجد  24

  

  03  11  26  ت
 منخفض  47,5  0,64  1,43

%  65  27.5  07.5  

عندما أحس باإلجهاد أستعني مبشروبات الطاقة   25

 إلعادة تنشيط جسمي

  03  19  18  ت
 منخفض 54,2 0,63 1,63

%  45  47.5  7.5  

يهمين احلصول على إي فكرة عن املخاطر  ال  26

 الصحية للتناول املنشطات من طرف الرياضي

  12  14  14  ت
  تاج حتسنيحي  68,3  0,81  2,05

%  35  35  30  

أعتمد كثريا على بعض املواد اليت ال أعرف مكونا�ا   27

 �رد أن زمالئي الالعبني يستعملو�ا

  03  12  25  ت
 منخفض 48,3 0,64 1,45

%  62.5  30.5  7.5  

أثناء إصابيت أعتمد على خربيت أو خربة زمالئي   28

 لالختيار العالج دون الرجوع إىل الطبيب

  02  13  25  ت
 منخفض  47,5  0,59  1,43

%  62.5  32.5  05  
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  على عبارات االستبيانالبحث يبني نتائج إجابات عينة  )11( جدول رقم تابع لل

 التكرار  العبارات  

و 

  النسبة

المتوسط الحسابي   أبدا  أحيانا  دائما

  و االحنراف املعياري

الوزن 

  النسبي

مستوى 

  الوعي

التغذية املتوازنة تساهم يف احلماية من اإلصابات   29

 الرياضية

  15  07  18  ت
2,08 0,92 69,2 

تاج حي

  37.5  17.5  45  %  حتسني

أقرب وجبة كاملة جيب أن تكون قبل أقل من   30

 من وقت بداية املنافس  ساعة

  18  09  13  ت
1,88 0,88 62,6 

تاج حي

  45  22.5  32.5  %  حتسني

31  
األداءمستوى ثر التغذية على تؤ   

  17  20  03  ت
 منخفض 55,0 0,62 1,65

%  7.5  50  42.5  

حلوم األمساك مصدر لبعض األمالح املعدنية   32

 املفيدة جلسم الرياضي

  23  12  05  ت
 منخفض 51,7 0,71 1,55

%  12.5  30  57.5  

نوع  4إىل 2جيب على الرياضي أن يستهلك من  33

 من الفاكهة يف اليوم

  30  06  04  ت
 منخفض 45,0 0,66 1,35

%  10  15  75  

34  
  استهالك الفيتامينات بكثرة يفيد الرياضي

  02  11  27  ت
 منخفض 45,8 0,59 1,38

%  67.5  27.5  05  

د يف تغذيةفقر الدم من نقص احلديينتج مرض   35  1,60  17  22  01  ت 
 

0,55 
 

53,3 
 

 منخفض
%  02.5  55  42.5  

تعترب الفصولياء، والعدس واملكسرات  من مصادر   36

 الربوتني

  20  06  14  ت
1,85  0,92  61,7  

تاج حي

  50  15  35  %  حتسني

 اخلضر و الفواكه من مصادر للفيتامينات  37

 

  02  14  24  ت
  يدج 85,0 0,60 2,55

%  60  35  05  

  02  09  29  ت الفيتامينات مصدر جيد للطاقة  38
 منخفض  44,2  0,57  1,33

%  72.5  22.5  05  

 البدين شعور الرياضي بالعطش مطوال أثناء ا�هود  39

 ال يضر بصحته

  01  19  20  ت
 منخفض 50,8 0,55 1,53

%  50  47.5  2.5  

حيتاج الرياضي إىل اإلكثار من تناول الربوتينات   40

 القوةفقط للحصول 

  08  15  14  ت
1,85  0,74  61,7  

تاج حي

  20  45  35  %  حتسني

أنتبه على تاريخ صالحية األغذية املعلبة اليت   41

 أتناوهلا

 1,85  10  26  04  ت

  

0,58 

  

61,7 

  

تاج حي

  25  65  10  %  حتسني

  17  20  3  ت قبل الوجبات الرئيسية" الصلطة"أتناول طبق من   42
  منخفض  55,0  0,62  1,65

%  7.5  50  42.5  
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  يبني نتائج إجابات عينة البحث على عبارات االستبيان )11( تابع للجدول رقم 

التكرار   العبارات  

و 

  النسبة

و  المتوسط الحسابي  أبدا  أحيانا  دائما

  االحنراف املعياري

الوزن 

  النسبي

 مستوى

  الوعي

  04  21  15  ت ال أشرب املاء أثناء املنافسة ألين أرى أنه يعرقل أدائي   43
1,73 0,64 57,5 

حيتاج 

  10  52.5  37.5  % حتسني

44   

 أقوم بتنظيف يداي قبل األكل

  11  11  18  ت
2,18 0,84 72,5 

حيتاج 

  27.5  27.5  45  % حتسني

يف بعض األحيان من أمل يف املعدة أثناء التدريب  أعاين  45

  أو أثناء املنافسة

  12  20  08  ت
1,90 0,71 63,3 

حيتاج 

  30  50  20  % حتسني

  12  13  15  ت  يف كثري من أوقات أختلى على وجبة العشاء  46
2,08 0,83 69,2 

حيتاج 

  30  32  37.5  % حتسني

بعد التدريب الشاق واملطول مباشرة  األول ما أقوم به  47

  هي شرب املاء 

 1,38  14  15  11  ت

 

0,80 

 

45,8 

 
 منخفض

%  27.5  37.5  35  

ألتزم باملراقبة الدقيقة لتغذييت أثناء السفر للمشاركة يف   48

  املنافسات

  30  05  05  ت
1,38 

0,70 

 
 منخفض 45,8

%  12.5  12.5  75  

دوريا كشف طيب على جهازي اهلضمي مرة  أجري  49

 على األقل يف كل سنة

  26  13  01  ت
 منخفض 45,8 0,54 1,38

%  2.5  32.5  65  

وجبة (متعود على تناول وجبة خفيفة أثناء الصباح  50

 )خفيفة على الساعة العاشرة

  26  13  01  ت
  منخفض  45,8  0,54  1,38

%  2.5  32.5  65  

مثل وجبة (متعود على تناول وجبة خفيفة أثناء املساء   51

 )خفيفة الساعة اخلامسة مساءا

  00  25  15  ت
  جيد 79,2 0,49 2,38

%  37.5  62.5    

  14  21  05  ت أقوم بتخطيط وتنظيم مواعيد وجبايت الغذائية جيدا  52
1,78  0,66  59,2  

حيتاج 

  35  52.5  12.5  %  حتسني

" مثل أقراص الفيتامني "أستعني باملكمالت الغذائية   53

 من دون استشارة طبية

  03  14  23  ت
 منخفض 50,0  0,64 1,50

%  57.5  35  7.5  

أأجل تناول وجبة الغداء لضيق الوقت أو لتزامنها مع   54

 وقت التدريب

  25  10  05  ت
 منخفض  51,7  0,72  1,55

%  12.5  25  62.5  

ال ختتلف تغذييت قبل التدريب عن تغذييت يف العادة   55

 قبل املنافسة

  00  14  26  ت
 منخفض 45,0 0,48 1,35

%  65  35  00  

  06  07  27  ت أشرب املاء فقط إذا أحسست بالعطش  56
 منخفض  50,0  0,75  1,50

%  67.5  17.5  15  
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  االستبيان على عباراتالبحث يبني نتائج إجابات عينة  )11( جدول رقم تابع لل

التكرار   العبارات  

و 

  النسبة

المتوسط الحسابي   أبدا  أحيانا  دائما

  و االحنراف املعياري

الوزن 

  النسبي

مستوى 

  الوعي

ال ختلو مائدة طعامي من املشروبات   57

 الغازية 

 2,08  00  12  28  ت

 

0,46 

 

69,2 

 
تاج حي

  00  30  70  %  حتسني

على شهييت يف حتديد كمية ما جيب  أعتمد  58

 علي أن أتناوله كرياضي

 42,5 0,60 1,28  03  05  32  ت

 منخفض
%  80  12.5  05  

أتناول نوع من الفواكه مبعدل مرة واحدة   59

 على األقل  يوميا

 1,38  12  25  03  ت

 

0,58 

 

45,8 

 منخفض 
%  7.5  62.5  30  

املطبوخة أتفادى كثريا تناول اخلضر   60

 املوجودة يف وجبايت الغذائية

  48,3  0,55  1,45  01  14  25  ت

 منخفض
%  62.5  35  2.5  

أتناول وجبايت يف البيت يف معظم األوقات   61

 أمام شاشة التلفاز

 1,38  00  06  34  ت

  

0,36 

  

45,8 

 منخفض  
%  85  15  00  

أثناء اختيار األطعمة اليت  األولوية عندي  62

 أتناوهلا يف مذاقها ال يف حمتويا�ا

  47,5  0,67  1,43  04  17  19  ت

  منخفض
%  47.5  42.5  10  

 1,62   مستوى الوعي الصحي العام  

  

0,67 

  

54,00 

  

  منخفض

الوعي الصحي لدى العبي كرة السلة على  مستوىأن  ) 11 (یتضح من الجدول رقم       

حیث تراوحت ) 51، 37، 02(للعبارات ذات األرقام  جیداالكراسي المتحركة ، كان 

 مستوىال، و جاء في %)93,3-%79,2(النسبة المئویة لإلجابة في ھذه العبارات بین 

 05، 03، 01:( كانت أرقامھا  في الجدول كالتالي عبارة  24یحتاج إلى تحسین  الذي

،08 ،09 ،10 ،13 ،14 ،15 ،16 ،18 ،22 ،26 ،29 ، 30 ،36 ،40،41 ،43 

-%60,5(حیث تراوحت النسبة المئویة لالستجابة علیھا بین  ) 57، 52، 46، 45، 44،

،  الخمسة و الثالثون المتبقیة و جاء مستوى الوعي  منخفضا في العبارات،  %)72,3

وفي األخیر جاء  .%)55,6-%42,7(حیث تراوحت النسبة المئویة لالستجابة علیھا بین 

بانحراف  )1,62( المتوسط الكلي للعینة في استبیان قیاس مستوى الوعي الصحي یساوي 
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و ھي النسبة التي تعني أن مستوى %)54,0( بلغتیة ئوو بنسبة م) 0,67 (معیاري قدره 

  . الدراسة منخفضالوعي الصحي لعینة 

  :أمكننا استخالص اجلدول التايل السابق من اجلدول 

 عبارات حسب المتحركة الكراسي على السلة كرة العبي لدى الصحي الوعي مستوى )12(  رقم اجلدول 

  االستبيان

  %النسبة املئوية   عدد العبارات  عبارات االستبيان

 56,5  35  منخفضالصحي بها ال وعيمستوى  كانالعبارات التي  

  38,7  24  تحسين إلى يحتاج الصحي بها وعيمستوى  كانالعبارات التي  

  04,8  03  جيد الصحي بها وعيجاء مستوى  كانالعبارات  

  100  62  المجموع

نجد أن عدد العبارات التي استجابة لھا أفراد العینة بشكل  ) 12( رقم إذا الحظنا الجدول 

جدا ،فلم یتعدى عددھا  ثالث عبارات بنسبة مئویة صحیح من المنظور الصحي كانت قلیلة 

عبارة بنسبة  24في حین بلغ عدد العبارات ذات االستجابة المتوسطة % .5لم تتجاوز 

عبارات  62عبارة من  35،وحصلت غالبیة العبارات و مقدر عددھا ب % 38,7قدرھا 

  .على استجابة منخفضة 
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یؤثر الوعي الوعي الصحي ألفراد عینة البحث منخفض حیث  من خالل الرسم البیاني نرى ان

بسلوك  مستوى ھذا الوعي كلما تحسـنت معارفھفكلما ارتفع  الصحي لالعب على صحتھ

أن مستوى الوعي وقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي .السلیم في حیاتھ الیومیة كریاضي 

  .بیان من عبارات االست% 95لدى عینة الدراسة كان منخفضا في 

 أبعاد حسب المتحركة الكراسي على السلة كرة العبي لدى الصحي الوعي مستوى )13(  رقم اجلدول 

  االستبيان

  أبعاد االستبيان

  مستويات الوعي الصحي

  جيد وعي  حتسني إىل حيتاج وعي  منخفض وعي

النسبة   التكرار

 %املئوية 

النسبة املئوية   التكرار

% 

النسبة املئوية   التكرار

% 

الوعي الصحي خارج 

  أوقات الممارسة الرياضية
17  42,50  23  57,50  00  00  

 اثناء الصحي الوعي

  المنافسة و التدريب
21  52,5  18  45,00  01  2,50  

  00  00  37,5  15  62,50  25  الغذائي الوعي

بالنسبة إذا نظرنا إلى مستوى الوعي الصحي لدى عینة البحث حسب أبعاد االستبیان فإنھ    

 17للبعد األول و ھو الوعي الصحي خارج أوقات الممارسة الریاضیة كان منخفضا لدى 

 57,50% بلغت بنسبة العب 26و یحتاج إلى تحسین ل  42,50%، بنسبة قدرھا  العبا

أما .من أفراد العینة على مستوى وعي صحي جید في ھذا البعد  العب،ولم یحصل إي 

فحصلنا على العب واحد كان وعیھ    المنافسة و التدریب اثناء الصحي الوعيبالنسبة لبعد 

و  45,00%العبا كان وعیھم یحتاج إلى تحسین بنسبة  18،و  2,50%جیدا بنسبة قدرھا 

أما بالنسبة لنتائج البعد . 42,50%العبا في ھذا البعد منخفضا بنسبة قدرھا  21جاء وعي 

فلم یحصل إي العب على مستوى وعي جید ،بینما حصل الغذائي  الوعي الثالث و ھو بعد

العبا على مستوى منخفض من الوعي بلغت  26أغلبیة الالعبین و المقدر عددھم ب 

  .و حصل بقیة الالعبین على مستوى یحتاج إلى تحسین  62,5%نسبتھم 
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من خالل ما سبق نستنج أن عینة البحث في شكلھا العام حصلت على مستوى وعي صحي      

،و كان بعد منخفض أو یحتاج إلى تحسین ، وھذا یشمل األبعاد الثالثة الواردة في االستبیان 

وجاءت ھذه ، لدى الالعبین قید الدراسةالوعي الغذائي أكثر جوانب الوعي الصحي قصورا 

عن ذلك یعبر و  . )1996حسین، ( خلصت إلیھ دراسة عالء الدین حسین النتیجة متفقة مع ما

نقص واضح في معرفة الكثیر من المعلومات الغذائیة المھمة جدا في تكوین نظرة علمیة 

وما تقدمھ لھ من تنوع مصادرھا و فوائدھا ،  لالعبصحیحة  لألطعمة المختلفة المتاحة 

ویشیر جون بول أن كم المعلومات العلمیة المتوفرة لدینا عن أطعمة معینة یؤثر على اختیارنا 

وعلیھ فأن توفر المعلومة الغذائیة الصحیحة حول . ومدى تفضیلنا لھا عن غیرھا من األطعمة

 .الصحیح لتغذیتھ أكثر توازنا ومالئمة لنشاطھ ،یوفر لھ االختیار الالعباألطعمة المختلفة لدى 

(BLANC, 2002, p. 10) .  
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  40=ن      املسحيفراد عينة البحث أمستوى الوعي الصحي لدى  )14(  رقم اجلدول 

  النسبة املئوية  التكرار  مستوى الوعي الصحي

  %00  00  وعي صحي جيد 

  52,5%  21  وعي صحي يحتاج إلى تحسين 

  47,5%  19  وعي صحي منخفض 

  0,67 ± 1,62  االحنراف املعياري ±المتوسط الحسابي 

  54,00%  النسبة المئوية الكلية الموزونة للمتوسط

ارتفاع نسبة الالعبین الذین وعھم الصحي یحتاج إلى تحسین  )14(رقم كما یالحظ من جدول 

و ھي تمثل الالعبین الذین جاء  47,5%نسبة ثم تلیھا ،العبا  21بواقع  52,5%حیث بلغت  

العبا ،في حین لم یحصل إي العب على  19مستوى الوعي الصحي لدیھم منخفض وعددھم 

ومن نفس خالل الجدول یظھر المتوسط الحسابي العام و الوزن . مستوى وعیي صحي جید

±  1,62الصحي حیث قدرا على التوالي  ب  النسبي القابل لھ لمستوى وعي أفراد العینة 

  .و ھي نسبة تمثل المستوى المنخفض من الوعي الصحي  54,00%و  0,67

 
من خالل الجدول والشكل البیاني السابقین نستنتج أن مستوى الوعي الصحي للعینة البحث  

المسحي منخفض ،وھي النفس النتائج التي خلصت إلیھ العدید من الدراسات المشابھة ،كدراسة 

  . )2009یحیى، ( ودراسة سعد یحي ، )2001سلیمان، (العلي محمد و آخرون 
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   :الدراسة التجریبیة : ثانیا 

لإلجابة على التساؤل الثاني للبحث و التحقق من مدى فاعلیة البرنامج اإلرشادي في الرفع من 

مستوى الوعي الصحي لالعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة ،أتبع الطالبان الخطوات 

  :التالیة 

التحقق إحصائیا من أن متوسطات أفراد الفریق الذي خضع للبرنامج اإلرشادي  - 1

 .ال تختلف عن متوسطات الفرق الثالث األخرى ) 10=ن(وعددھم عشر العبین 

اعتماد المتوسطات المخرجة من قیاس الوعي الصحي في الدراسة المسحیة على  - 2

 .أنھ االختبار القبلي 

التفاق على اجتمع الطالبان  بالمدرب و الالعبین لبعد االتفاق مع إدارة الفریق  - 3

قبل تطبیق دروس و محاضرات البرنامج اإلرشادي المقترح و االمور التنظیمیة 

بواقع (وضع جدول زمني لسیر حصص و اللقاءات بین الطالبان و الالعبین  

، حتى ال یؤثر تطبیق البرنامج على السیر الحسن لعمل ) حصتین في األسبوع 

  .المدرب 

بعد ) تخطیطا ،وتنفیذا ،وتقویما (التأكد من حسن إعداد البرنامج اإلرشادي تم  - 4

مراجعة و تدقیق من طرف السید المشرف  و عدد من المختصین في المجال ، 

 .لكي یقوم الطالبان بتطبیقھ على عینة الدراسة

تم تطبیق كل حصص البرنامج اإلرشادي في قاعة ملحقة بالصالة المخصصة  - 5

تتوفر فیھا كل الشروط البیداغوجیة الالزمة ، وتم ذلك باستخدام .لتدریبات الفریق 

 ،و جھاز العرض  TOSHIBAجھاز الكمبیوتر محمول من نوع 

EPSON وكذلك المطویات ،و موقع على شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك،

FACE BOOK ، لم  وقد انتھى جمیع الالعبین من دراسة البرنامج في مدة

 . تعدى ثالث أسابیع على التواليت

إعادة قیاس الوعیى الصحي لعینة الدراسة بعد خضوع أفرادھا لمحاضرات و  - 6

وتفریغ البیانات ،  .دروس البرنامج اإلرشادي و تعتبر ھذه العملیة االختبار البعدي 
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حصول على النتائج و تحلیلھا باألسالیب االحصائیة للإحصائیا  تھا معالجو 

 .المناسبة

للفروق بین المتوسطات لمجموعتین غیر مستقلتین من أجل ) ت(م اختبار ااستخد - 7

 .إثبات فاعلیة البرنامج اإلرشادي في الرفع مستوى الوعي الصحي 

التحقق من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أفراد العینة في الفرق  :أوال 

شادي أو بعبارة أدق التحقق من التجانس الذي االربعة قید الدراسة قبل تطبیق البرنامج اإلر

أن تكون التباینات أو االنحرافات المعیاریة للمجموعات المسحوبة منھا العینة "یقصد بھ 

لدراسة التجانس ھو اختبار لفیني أو  SPSS،واالختبار الذي یوفره لنا برنامج  "متساویة

levene’s Test  .  ) ،حیث تجدر اإلشارة إلى أن الفرضیة . )119، صفحة 2007أمین

ذه الحالة ترجح وجود التجانس بین المجموعات ،ومن خالل إدخال البیانات الصفریة في ھ

 :المطلوبة في البرنامج اإلحصائي  حصلنا على الجدول التالي

الصحي  قبل تطبيق يبين قيمة اختبار التجانس في متوسطات الوعي ) 15(الجدول رقم 

 البرنامج المقترح

درجة  مستوى الداللة

2احلرية   

درجة 

1احلرية   

 Levene قيمة اختبار ليفيين للتجانس

0,277 36 3 1,340 

 

و ھي أكبر من  %27إي ) 0.27(تساوي  P.Valueأن قیمة )   15(یوضح الجدول رقم 

،وبالتالي فإننا نقبل الفرضیة الصفریة القائلة بأن متوسطات الفرق  %05مستوى المعنویة 

  .األربعة متساویة إي أنھ ھناك تجانس 
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  .خضوعھا للبرنامج اإلرشادي  قبلقیاس الوعي الصحي للعینة التجریبیة  :ثانیا

  10=نالتجريبية قبل تطبيق لربنامج      فراد عينة البحث أمستوى الوعي الصحي لدى  )16(  رقم اجلدول 

  النسبة املئوية  التكرار  مستوى الوعي الصحي

  %00  00  وعي صحي جيد 

  %40  04  وعي صحي يحتاج إلى تحسين 

  %60  06  وعي صحي منخفض 

  0,13 ± 1,62  االحنراف املعياري ±المتوسط الحسابي 

  54,14%  النسبة المئوية الكلية الموزونة للمتوسط

أفراد من العینة كان مستوى الوعي لدیھم منخفض  06یتضح أن  )16(رقم من خالل الجدول 

العبین كان مستواھم في الوعي الصحي یحتاج إلى تحسین بنسبة  04،و  %60بنسبة بلغت 

ونجد من خالل الجدول كذلك .،ولم نحصل على إي العب كان وعیھ الصحي جید  40%

بانحراف  1,62: المتوسط الكلى إلجابات العینة على استبیان قیاس الوعي الصحي  و ھو

 54,14%: ،لتأتي النسبة الكلیة لمستوى الوعي الصحي التي بلغت 0,13: معیاري قدره

  وھي تقابل المستوى المنخفض من الوعي الصحي

  :قیاس الوعي الصحي لعینة البحث بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي :ثالثا

  10=نالتجريبية بعد تطبيق لربنامج      فراد عينة البحث أمستوى الوعي الصحي لدى  ) 17( رقم اجلدول 

  النسبة املئوية  التكرار  مستوى الوعي الصحي

  %80  08  وعي صحي جيد 

  %20  02  وعي صحي يحتاج إلى تحسين 

  %00  00  وعي صحي منخفض 

  0,12 ± 2,46  االحنراف املعياري ±المتوسط الحسابي 

  82,09%  النسبة المئوية الكلية الموزونة للمتوسط
 

یتضح أن العبیین أثنین من العینة جاء مستوى الوعي لدیھم  )17( رقم من خالل الجدول 

بنسبة العبین كان مستواھم في الوعي الصحي جید  08،و  %20یحتاج إلى تحسین بنسبة 
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ونجد من خالل الجدول .،ولم نحصل على إي العب كان وعیھ الصحي منخفض  %80بلغت 

كذلك المتوسط الكلى إلجابات العینة على استبیان قیاس الوعي الصحي  بعد تطبیق البرنامج و 

،لتأتي النسبة الكلیة لمستوى الوعي الصحي بعد  0,12: ي قدرهبانحراف معیار 2,46: ھو

  .من الوعي الصحي الجیدوھي تقابل المستوى 82,09%: تطبیق البرنامج اإلرشادي كذلك

  
اني الوارد أعاله أن البرنامج اإلرشادي المقترح كان لھ تأثیر یالشكل البخالل نستنتج من 

الصحى لدى أفراد العینة التجریبیة ،وھذا ما إیجابي واضح على الرفع من مستوى الوعي 

التي تقابل نسبة وعي منخفض إلى   54,14% یتجلى في االرتفاع نسبة الوعي من

    . من الوعي الصحي الجیدمستوى إي  %82,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
القیمة 
الكلیة

االختبار القبلي 49,46 47,31 56,99 51,08 54,30 56,99 59,14 60,75 54,30 51,08 54,14

االختبار البعدي 87,63 76,88 81,18 81,18 83,33 85,48 81,72 87,63 81,72 74,19 82,10
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يوضع مستويات الوعي الصحي لدى أفراد عينة البحث ) 08( الشكل البياني رقم

اإلرشادي قبل و بعد تطبيق البرنامج



عرض وتحلیل نتائج البحث                                                                  الثانيالفصل   
 

93 
 

للفروق بین المتوسطات القیاسین القبلي و البعدي من أجل إثبات ) ت(حساب اختبار : رابعا

تنمیة مستوى الوعي الصحي لدى العبي كرة السلة على الكراسي فاعلیة البرنامج في 

  :المتحركة

عينة  الالعبينللفرق بين متوسطي درجات ) ت(قيمة ) 18 (رقم جدول 

  )10= ن( البعدي لالختبار في التطبيقين القبلي والتجريبية  الدراسة

  

 التطبيق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

  المعياري

درجة 

 الحرية
  )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة

  0,40 0,137 1,6230 قبلي
9 19,75  0,001 

 0,41 0,127 2,4640 بعدي

 

  :یتضح مایلي )18( رقم من خالل الجدول 

في القیاس القبلي منخفض التجریبي عینة البحث  لالعبي الصحيمستوى الوعي  -

،وھذه القیمة تقل عن نصف الدرجة  )1,6230(حیث لم یتعد متوسط درجاتھم 

أن مستوى مما یبین ،) 0,137(النھائیة للمقیاس ،وذلك بانحراف معیاري قدره 

  . الوعي الصحي قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي كان منخفض

البعدي مرتفع حیث بلغ مستوى الوعي الصحي لالعبي عینة البحث في القیاس  -

من الدرجة ) 82,09%(تساوي نسبة ،وھذه القیمة) 2,4640(متوسط درجاتھم 

من الناحیة مناسب الجید و الالنھائیة للمقیاس ،وتمثل ھذه النسبة مستوى وعي 

 .العینةلالعبي  الصحیة

بین متوسطي درجات ) 0,001(ھناك فرق دال إحصائیا عند مستوى معنویة  -

لصالح التطبیق  )الدرجة الكلیة(الوعي الصحي  الستبیانالبعدي  التطبیقین القبلي و

وھي أكبر بكثیر من ) 19,75(المحسوبة تساوي " ت"البعدي حیث كانت قیمة 

، األمر الذي یشیر إلى أن ھذه )ت(في حالة الحساب الیدوي لقیمة  قیمتھا الجدولیة

 ). اإلرشادي المقترحالبرنامج (الفروق ترجع إلى تأثیر المعالجة التجریبیة 
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  :االستنتاجات العامة

  : ل عرض وتحلیل النتائج أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالیةمن خال

السن و مستوى الوعي الصحي ،إي أن عامل بین  ال توجد عالقة دالة إحصائیا -

  .لدى افراد عینة الدراسة  ال یتأثر بعامل السنمستوى الوعي الصحي 

و مستوى ات الممارسة ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین متغیر عدد سنو -

 .الوعي الصحي

مستوى الوعي الصحي ألفراد عینة البحث و عالقة ارتباطیة إیجابیة قویة بین  توجد -

عند ) 0.62= ر(حیث بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون مستواھم التعلیمي ،

  .) 0.001(مستوى معنویة 

 ھي أھم على التوالياإلنترنت و  ،اإلشھار التجاري ،اإلذاعة و التلفزیون المدرب -

الدراسة بنسبة مئویة تجاوزت فراد العینة أل در للمعلومات الصحیة و الغذائیةامصال

 .منھم  75%

من % 95لدى عینة الدراسة كان منخفضا في  الصحي أن مستوى الوعينستنتج  -

 .عبارات االستبیان 

 . الدراسة أفراد عینة الوعي الصحي قصورا لدى  أبعادبعد الوعي الغذائي أكثر جاء  -

 .مستوى الوعي الصحي للعینة البحث المسحي منخفض  -

مستوى الوعي الصحي لالعبي عینة البحث التجریبي في القیاس القبلي منخفض   -

،وھذه القیمة تقل عن نصف الدرجة ) 1,6230(حیث لم یتعد متوسط درجاتھم 

،مما یبین أن مستوى الوعي الصحي قبل تطبیق  )1,66(وھي النھائیة للمقیاس 

 .البرنامج اإلرشادي كان منخفض 

حیث بلغ متوسط  جیدمستوى الوعي الصحي لالعبي عینة البحث في القیاس البعدي  -

من الدرجة النھائیة ) 82,09%( ،وھذه القیمة تساوي نسبة) 2,4640(درجاتھم 

 . مناسب من الناحیة الصحیةالجید و ال،وتمثل ھذه النسبة مستوى وعي  لالستبیان

بین متوسطي درجات ) 0,001(إحصائیا عند مستوى معنویة  ھناك فرق دال -

لصالح التطبیق ) الدرجة الكلیة(الوعي الصحي  الستبیانالتطبیقین القبلي و البعدي 



عرض وتحلیل نتائج البحث                                                                  الثانيالفصل   
 

95 
 

وھي أكبر بكثیر من ) 19,75(المحسوبة تساوي " ت"البعدي حیث كانت قیمة 

األمر الذي یشیر إلى أن ھذه  ،)ت(قیمتھا الجدولیة في حالة الحساب الیدوي لقیمة 

البرنامج وھي في حالة بحثنا ھذا الفروق ترجع إلى تأثیر المعالجة التجریبیة 

 . اإلرشادي المقترح

 :بالفرضیات النتائج مقابلة

 بمقارنتھا قمنا النتائج، مناقشة و عرض خالل من علیھا المتحصل االستنتاجات ضوء على   

 :كالتالي النتائج كانت و بفرضیات البحث

  :األولى الفرضیة

مستوى الوعي الصحي لدى العبي كرة السلة على "   أنھ انفیھا الطالب افترض التي و     

 " الكراسي المتحركة منخفض

االستبیان على عینة البحث والتي كان بتوزیع  انالطالب قام  الفرضیة ھذه صحة إلثبات و      

العبا لكرة السلة على الكراسي المتحركة فئة المعاقین حركیا ، الذین ینشطون ) 40(قوامھا 

والتي أظھرت أن النسبة العامة ضمن القسم الوطني األول للبطولة الوطنیة في ھذا التخصص 

فض ، وبالتالي نقول منخ صحيإي مستوي وعي ) %54.04( كانت  الستجابة عینة البحث

  . للبحث قد تحققت األولىأن الفرضي 

   :الثانیة الفرضیة

المقترح أن یرفع من  یستطیع البرنامج اإلرشادي :"مایلي  انوالتي افترض فیھا الطالب      

 "العبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة فئة المعاقین حركیا مستوى الوعي الصحي ل

، وبعد  الحصول على نتائج  العبین 10لقد تم  تنفیذ البرنامج اإلرشادي على عینة متكونة من 

،  أظھرت نتائج ھذا االختبار  ) ستیوذنت" ت("الخام ومعالجتھا إحصائیا باستعمال اختبار 

البعدي وھذا ما یدل  االختباروجود فروق دالة إحصائیا بین المتوسطات الحسابیة و لصالح 

  .لعینة البحث الصحياعلیة البرنامج اإلرشادي المقترح في رفع مستوى الوعي على ف

  

  :الفرضیة العامة

الصحي لدى العبي كرة السلة على یؤثر البرنامج اإلرشادي إیجابا في تنمیة الوعي  "    
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ومن خالل تحقق الفرضیات الفرعیة للدراسة السیما " الكراسي المتحركة فئة المعاقین حركیا 

  .فإننا نخلص إلى تحقق الفرض العام لدراسة  الثانیةالفرضیة 
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  :   اقترحات

  :بالتوصیات اآلتیة انفي ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا یوصي الطالب

  الصحیة لفئة الریاضیین من ذوي االحتیاجات الخاصة بشكل عام االھتمام بالحالة

السلیم في النوادي الریاضیة  الصحي و الغذائيومحاولة إیجاد السبل لتعزیز السلوك ،

دور إیجابي لكل من یستطیع التأثیر في الممارسات والمعلومات العن طریق تفعیل 

 .للریاضي خاصة دور المدرب  الصحیة

  استعمال البرنامج اإلرشادي المقترح كوسیلة تعلیمة مدروسة و مجربة من طرف

 . املین في المیدان الریاضي الخاص بفئة ذوي االحتیاجات الخاصةالع

  البحث و االطالع من اجل الحصول على ثقافة على المعاقین حركیا تحفیز الریاضیین

 .صحیة 

  إعطاء المزید من األھمیة لموضوع التغذیة في الدورات التكوینیة للمربیین و عاملین

  .في الجانب الریاضي

  اب فرق األلع الریاضیین المعاقین فيلدى  الصحيبھة في الوعي إجراء دراسات مشا

  .والفعالیات الریاضیة المختلفة

  إجراء بحوث ودراسات في التغذیة و الوعي الغذائي لدى اإلناث الریاضیات. 

  الصحي السلیماستعمال  اإلعالم الریاضي بمختلف وسائلھ لنشر الوعي .  
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  :خالصة عامة

إحدى الریاضات المھمة في الوقت كرة السلة على الكراسي المتحركة تعد ریاضة     

ما لھا من دور كبیر وفاعل في إعادة تأھیل المعوقین وتحفیزھم لتحقیق لالحاضر 

ویعد موضوع  .اإلنجازات الریاضیة في البطوالت والدورات الریاضیة المختلفة

الحالة الصحیة و الوعي الصحي لھذه الفئة المھمة في المجتمع من المواضیع التي لم 

الدراسة ،و التي كان من أھم  ھذه جاءت األساس ھذا على و.تحضى باالھتمام الكافي 

ال عبي كرة السلة على الكراسي لدى  الصحي على مستوى الوعي   أھدافھا التعرف

 مقترح من طرف الطالبان إضافة إلى التأكد من فاعلیة برنامج  إرشادي ، المتحركة

جملة  انولتحقق من ھذه األھداف افترض الطالب  ، الصحي لھذه الفئةالوعي في تنمیة 

لعینة البحث منخفض، وأن  الصحيمن الفرضیات كان أھمھا أن مستوى الوعي 

ال عبي كرة السلة على ى لد الصحي الوعي البرنامج اإلرشادي یستطیع أن ینمي 

ومن ھنا تم تقسیم ھذا البحث إلى بابین أولھما للدراسة النظریة، . الكراسي المتحركة

والثاني للدراسة المیدانیة حیث تم التطرق في الباب األول إلى جمع المادة الخبریة 

وجاء في ھذا الباب عرض الخلفیة النظریة التي تدعم، وتعزز موضوع البحث 

التطرق إلى الصحة ، الفصل األول في  الطالبانحاول  حیث. بحث لموضوع ال

الوعي الصحي ، عناصر الوعي الصحي ، أھداف نشر الوعي الصحي ، أھمیة 

و خصص الفصل الثاني الوعي الصحي ، المؤسسات المسؤولة عن الوعي الصحي ،

 و من خاللھ كرة السلة على الكراسي المتحركةمن الدراسة النظریة لموضوع 

 ثم نتطرق إلى اإلعاقة الحركیة،وخصوصا مفھوم المن حیث  اإلعاقةنعرض 

تصنیف الالعبین والحد ،و كذلك  كرة السلة على الكراسي المتحركةل التصنیف الطبي

  ،لنختم بأھم اللوائح و القوانین المنظمة لھذه اللعبة األدنى لإلعاقة

أما الباب الثاني والذي احتوى على الدراسة المیدانیة فقد قسم ھو اآلخر إلى    

فصلین، احتوى الفصل األول على منھجیة البحث، وإجراءاتھ المیدانیة  حیث استخدم 
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السائد  الصحيالمنھج المسحي لجمع المعلومات حول العینة ومستوى الوعي  انالطالب

تأكد من فاعلیة البرنامج اإلرشادي ، و التطرق عند أفرادھا، والمنھج التجریبي ل

وكل ما تعلق بأدوات الدراسة حیث تم إثبات األسس العلمیة . وعینتھلمجتمع البحث 

لألداة وھي االستبیان الذي أستخدم في الدراسة المسحیة وتم كذلك عرض كیفیة 

الفصل الثاني  تصمیم وتنفیذ البرنامج إرشادي الذي استخدم في الدراسة التجریبیة، أما

ففیھ تم عرض ومناقشة النتائج المتوصل إلیھا ، ومقارنة النتائج بالفرضیات، ومن 

السائد عند عینتي  الصحيأن مستوى الوعي  انخالل ھذه األخیرة استنتج الطالب

الدراسة قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي منخفض ، وأن البرنامج اإلرشادي استطاع 

 الیخرج ال عبي كرة السلة على الكراسي المتحركة ،لدى  الصحي الوعي تنمیة 

ال عبي كرة السلة على الكراسي لدى الصحیة توصیات من أھمھا االھتمام بالحالة ب

السلیم في النوادي الریاضیة  الصحيومحاولة إیجاد السبل لتعزیز السلوك  المتحركة

  الصحيالدور اإلیجابي لكل من یستطیع التأثیر في الوعي  عن طریق التوعیة و تفعیل

بمجموعة من المصادر والمراجع  انوقد استعان الطالبللریاضي خاصة دور المدرب، 

وكذلك بعض المواقع المختصة على  مرجع باللغتین العربیة واألجنبیة 65بلغ عددھا 

  .االنترنت 
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  .المفھوم الطبي لإلعاقة،تونس ،1982بن جعفر، شاذلي  ـ  12

الكتات : فیزیولوجیا الریاضة و األداء البدني). 2000. (بھاء الدین سالمة ـ  13

 .دار الفكر العربي: مصر .الدم

مناھج البحث العلمي في علوم وتقنیات النشاط ). 2010. (بوداود عبد الیمین ـ  14

  .الجامعیةدیوان المطبوعات : الجزائر. البدني الریاضي 

: الجزائر. مناھج البحث في علوم التربیة و علم النفس). 1984. (تركي رابح ـ  15

 .المؤسسة الوطنیة للكتاب

أثر إعاقة الطفل على األسرة، مجلة ): 1996(جمال الخطب ومنى الحدیدى  ـ  16

  كلیة التربیة، جامعة المنصورة

  العرب،مطبعة بوالق،الطبعة األولى،،لسان 1993جمال الدین ، ابن المنظور ـ  17

برنامج الوسائط المتعددة على بعض المفاھیم الصحیة  .(2006) .ز .ا ,حاتم ـ  18

كلیة التربیة  :-فلسطین  -غزة  .والوعي الصحي للطلبة الصف السادس في العلوم 

 .الجامعة االسالمیة

القیاس والتقویم في التربیة البدنیة  )1995: (حسانین، محمد صبحي ـ  19

  . ، دار الفكر العربي، القاھرة1، ج 3والریاضیة، ط 

 نظریة القانون الریاضي). 2005. (راشد الشعالي احمد ولي العزاوي خلیفةـ  20

 ،االردن  -عمان  -اربد .المراقب الصحي في االردن .(2006) .ا ,ریاض ـ  21

  .دار ادم للنشر 

دار الفكر  :-مصر  -القاھرة  .المنشطات والریاضة .(1998) . ,ریاض ـ  22

 .العربي 



والمراجع                                                                                   المصادر  

102 
 

، ریاضة المعوقین األسس الطبیة والریاضیة، دار الفكر 1997ریاض، أسامة  ـ  23

  العربي

،التربیة البدنیة والریاضیة لذوي 1995سعد علي ،طھ و أبو اللیل أحمد  ـ  24

  .االحتیاجات الخاصة، مكتبة الفالح

مصر  -القاھرة  .بیولوجیا الریاضة واالداء الحركي  .(1996) .ا .ب ,سالمة ـ  25

  .دار الفكر العربي :-

 :-مصر  -القاھرة  .بیولوجیا الریاضة واالداء الحركي  .(1992) .ب .سالمة ـ  26

  .دار الفكر العربي

المفھوم ،التصنیف ،  –، اإلعاقات البدنیة 2001سلیمان، عبد الرحمان سید  ـ  27

  الطبعة األولي –األسالیب العالجیة ،مكتبة زھراء الشرق 

التثقیف ). 2010. (سونیا صالح المراسي و أشرف عبد العزیز عبد الحمید ـ  28

  .دار الفكر ناشرون وموزعون: األردن-عمان. الغذائي 

، التربیة الریاضیة لألطفال األسویاء ومتحدي 2001الحمیدشرف، عبد  ـ  29

  .اإلعاقة،مركز الكتاب للنشر

ذات السالسل  :الكویت .مبادئ التربیة الصحیة .(1999) .ن .ل ,عبدالرزاق ـ  30

  .1للطباعة والنشر والتوزیع ط

، رعایة المعاقین سمعیا 2001،بدر الدین كمال و حالوة محمد السید  عبده ـ  31

  .وحركیا،المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة

، اإلعاقة في محیط الخدمة، المكتب الجامعي 2005عبده، بدر الدین كمال  ـ  32

  .الحدیث، اإلسكندریة



والمراجع                                                                                   المصادر  

103 
 

ء، الطبعة ، اإلعاقة الحسیة الحركیة، دار صفا1999عبید ،ماجدة السید  ـ 33

  .األولى، عمان

، مقدمة في تأھیل المعاقین،دار الصفاء للنشر 2000عبید، ماجدة السید  ـ  34

  .والتوزیع،الطبعة األولى عمان

، اإلعاقات الحركیة بین التشخیص والتأھیل 2008علي محمد ، السید فھمي  ـ  35

  .وبحوث التدخل رؤیة نفسیة،دار الجامعة الجدیدة

دار الوفاء  :-مصر  -االسكندریة  .الصحة الریاضیة .(2006) .ا .ع ,علیوة ـ  36

  .للطباعة والنشر 

، المھارات األساسیة والقانون 2008فرج ،جمال صبري و عبد الحسین نعیم  ـ  37

  .الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، دار دجلة، الطبعة األولى،عمان

الریاضیة للمعاقین، دار الثقافة للنشر  ، مبادئ التربیة2002كمونة، فریق  ـ  38

  .والتوزیع و الدر العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان، األردن

، دار 4مناھج  البحث في التربیة وعلم النفس، ط.2006.محمد السامي ملحم  ـ  39

  .المسیرة عمان

دیوان : الجزائر. االحصاء الوصفي الطبعة الثالثة). 2009. (محمد راتول ـ 40

  .المطبوعات الجامعیة

القیاس والتقویم في التربیة البدنیة و ). 1995. (محمد صبحي حسنین ـ  41

  .دار الفكر العربي: القاھرة. 2ط-1ج-الریاضیة 

، سلسلة األلعاب الریاضیة للمعاقین 2006محمود ، محمد رفعت حسن  ـ  42

بة المصریة للطباعة المكت- ،لعبة كرة السلة على الكراسي ذات العجالت12العدد

  .والنشر والتوزیع،لوران اإلسكندریة



والمراجع                                                                                   المصادر  

104 
 

: األردن .1التدریب، ط: المفاھیم: كرة القدم). 2001. (محمود صالح غازي ـ  43

  .مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع

دیوان : الجزائر. اإلحصاء والقیاس النفسي). 1993. (مقدم عبد الحفیظ ـ  44

  .عكنونالمطبوعات الجامعیة بن 

فاعلیة برنامج إرشادي لتنمیة الوعي  2009نادیة بنت عبد الرحمان الھیبي  ـ  45

  الغذائي ألمھات ومشرفات أطفال التوحد جامعة أم القرى مكة المكرمة

  :والوثائق والمنشوراتالرسائل و األطروحات  -  2

، دراسة مستوى الوعي الغذائي وعالقتھ 1996حسن عالء الدین محمد عثمان، ـ  1

بأنماط التغذیة لطالب األكادمیة للعلوم والتكنولوجیة، كلیة االقتصاد المنزلي جامعة 

  .المنوفیة

دور الریاضة في –، مذكرة دراسات علیا 1999- 1998فیصل، تركي وحمیدان ـ  2

المعھد العالي للتكنولوجیا )كرة السلة(اقتھمساعدة المعوق حركیا على تقبل إع

  .والریاضة

، واقع الثقافة الصحیة عند المرضى المصابین باألمراض 2012محمد سویقات، ـ  3

  المزمنة بالجزائر، جامعة ورقلة

، فعالیة برنامج كمبیوتري 2009یحي زینب عاطف، خالد سعید، حامد محمد، ـ  4

 .المعرفي وتنمیة الوعي الغذائي والصحيفي الثاقافة الغذائیة على التحصیل 

- األردن- نظرة عامة لألطفال المعوقین من منظور عالمي-مجلة التربیة الجدیدةـ  5

  .1994سنة

منشورات اإلتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة،ترجمة ومراجعة ـ  6

 .ةموس،كرة السلة بالكراسي المتحركوتدقیق عدنان أبو حجاب ولینا أبو ن



والمراجع                                                                                   المصادر  

105 
 

المراجع باللغة األجنبیةـ  3  

1 - alfred h.katg and knute martin-a handbook of servicec 

for the handicapped-greenwood press-london-1982  

2 - basquin malejene handicape et sa famille/apport de la 

psycatrie de lenfant –paris-esf-1982 

3 - BLANC, J.-P. (2002). Dietetique du sportif  7em 2dition, 

Edition amphora ,  paris 

4 - henrie pierron/le vocabolairer de la psychologie- 

5 - Likert, R. (1932). A TECHNIQUE FOR THE 

MEASUREMENT OF ATTITUDES. NEW YORK: NEW 

YORK UNIVERCITY. 

 



والمراجع                                                                                   المصادر  

106 
 

 



 المالحق                                                                                               
 

  

  

  

  :قائمة المالحق

  

  البرنامج اإلرشادي :01الملحق رقم 

  استبیان :02الملحق رقم 

  قائمة المحكمین :03الملحق رقم 

 وثیقة تسھیل المھمة :04الملحق رقم 



البرنامج اإلرشادي                                                                 1حق رقم المل  
 

107 
 

  : اسم البرنامج 

الصحي لدى العبي كرة السلة على برنامج أرشادي للرفع من مستوى الوعي 

  .المتحركة يالكراس

  :الھدف األساسي للبرنامج

الحیاة الصحیة لدى العبي كرة مستوى الوعي والفھم  أساسا إلى رفعیھدف البرنامج 

  . المتحركة يالسلة على الكراس

  :األھداف الفرعیة للبرنامج

إكساب الریاضیین أھم المعلومات والمعارف الخاصة بالتغذیة الریاضیة  - 1

وعلى صحة بشكل االنجاز الریاضي خاصة  حیحة ،ومدى تأثیرھا على الص

 .عام

إكساب الریاضیین أھم المعلومات والمعارف الخاصة بالمنشطات و المكمالت  - 2

وعلى صحة الغذائیة التجاریة ،ومدى تأثیرھا على  االنجاز الریاضي خاصة 

 .بشكل عام

الصحیة السلیمة خالل أوقات  األسالیبتعریف الریاضي بالممارسات و   - 3

 .الممارسة الریاضة في التدریب و المنافسة

تعریف الریاضي بالممارسات و األسالیب الصحیة السلیمة في حیاتھ الیومیة أو  - 4

 .خارج أوقات الممارسة الریاضیة

 بةسصائح لجعل تغذیتھ صحیحة ومناأھم اإلرشادات والنالریاضي  إعطاء  - 5

 .خاصة بنمط حیلتھ كریاضي 

 .حوصلة و نقاش عام حول كل ما تم تقدیمھ في الحصص البرنامج السابقة - 6

  :الفئة المستھدفة

 .العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة  -

  :مدة البرنامج

 .دقیقة 30محاضرات مدة كل محاضرة  ست -

  :طریقة التقییم 

قبل تطبیق  على الریاضیین  الصحيتوزع استمارة قیاس مستوى الوعي  -

 .البرنامج

بعد تطبیق على الریاضیین   الصحيتوزع استمارة قیاس مستوى الوعي  -

 .البرنامج
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الطرق و   محتوى التدخل  األھداف  التسلسل
الوسائل 

  المستعملة

  طرق التقییم  الزمن 

الحصة 
  األولى

  التغذیة
على المستوى تأثیر التغذیة 

  .الریاضي
جھاز عرض 

  الشرائح
  أسئلة موجھة-  د30

الحصة 
  الثانیة

  المنشطات
تأثیر المنشطات على المستوى 

  .الریاضي

جھاز عرض 
  الشرائح 
نشرات 
  إرشادیة

د30  
مراجعة  -

  دوریة
  أسئلة موجھة -

الحصة 
  الثالثة

أسالیب 
صحیة 

أثناء 
  التدریب

صحیة وسلیمة أثناء  طرق
  .التدریب و المنافسة

جھاز عرض 
  الشرائح

المحاضرات 
  التثقیفیة

د30  
مراجعة  -

  دوریة
  أسئلة موجھة -

الحصة 
  الرابعة

أسالیب 
صحیة 

أثناء حیاتھ 
  الیومیة

طرق صحیة وسلیمة في 
  .حیاتھ الیومیة

جھاز عرض 
  الشرائح
نشرات 
  إرشادیة

د30  
مراجعة  -

  دوریة
  أسئلة موجھة -

الحصة 
  الخامسة

نصائح 
  وإرشادات

أن یعرف الریاضي متى 
یحتاج إلى المكمالت الغذائیة 
  .،وما ھي احتیاطات استعمالھا

جھاز عرض 
  الشرائح

د30 مراجعة  - 
  دوریة

  أسئلة موجھة -

الحصة 
  السادسة

حوصلة 
  عامة

أن یعرف بشكل عام طرق 
الراحة وكیف یجعل غذاءه 

صحي ومساعد في رفع 
  ریاضي  مستوى أداءه 

جھاز عرض 
  الشرائح

المحاضرات 
  .التثقیفیة

د30  

  أسئلة موجھة -
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  :البرنامج

  :المحاضرة األولى

عنوان 
  المحاضرة

مراحل 
المحاضر

  ة

دة
لم

ا
  

  الوسائل المستعملة  المحتوى  األھداف التعلیمیة

أھم المعلومات 
والمعارف 

الخاصة بالتغذیة 
الریاضیة 
الصحیحة 

،ومدى تأثیر 
األخیرة ھذه 

على االنجاز 
الریاضي 

خاصة وعلى 
صحة بشكل 

  عام

مرحلة 
  تمھیدیة

0
5

 
ق

قائ
د

  

ترغیب المشاركین وتحفیزھم  -
 .للمشاركة االیجابیة في المحاضرة

تحسیس المشاركین بأھمیة  -
  الموضوع 

الترحیب 
  بالمشاركین

  
 
 

جھاز  -
عرض 
 الشرائح

 
المحاضرة  -

 التثقیفیة
 

 
نشرات  -

 إرشادیة
صندوق  -

الستقبال 
  األسئلة

مرحلة 
  رئیسیة

2
0

 
قة

قی
د

  

أن یكتشف و یفھم الریاضیون أھم  -
المعلومات والمعارف الخاصة 

بالتغذیة الریاضیة الصحیحة 
 .والمتوازنة 

أن یفھم الریاضیون أھم المشاكل  -
الصحیة المترتبة عن نظام غذائي 

 .غیر سلیم
أن یفھم الریاضیون مدى تأثیر  -

التغذیة  على مستوى أدائھم 
  . الریاضي

المحاضرة 
  التثقیفیة

مرحلة 
  ختامیة

0
5

 
ق

قائ
د

  
  .إبداء الرأي و االستفسار -

  حلقة نقاش

  

  :المحاضرة الثانیة

عنوان 
  المحاضرة

مراحل 
دة  المحاضرة
لم

ا
  

  الوسائل المستعملة  المحتوى  األھداف التعلیمیة

  
  
  

المعلومات أھم 
والمعارف 

الخاصة 
بالمنشطات،ومد

ى تأثیر ھذه 
األخیرة على 

االنجاز 
الریاضي 

خاصة وعلى 
صحة بشكل 

  عام
  

مرحلة 
0  تمھیدیة

5
 

ق
قائ

د
  

ترغیب المشاركین وتحفیزھم  -
 .للمشاركة االیجابیة في المحاضرة

تحسیس المشاركین بأھمیة  -
  الموضوع 

الترحیب 
  بالمشاركین

  
 
 

جھاز  -
عرض 
 الشرائح

 
المحاضرة  -

 التثقیفیة
 

 
نشرات  -

 إرشادیة
صندوق  -

الستقبال 
  األسئلة

مرحلة 
  رئیسیة

2
0

 
قة

قی
د

  

أن یكتشف و یفھم الریاضیون أھم  -
المعلومات والمعارف الخاصة 

 .بالمنشطات
أن یفھم الریاضیون أھم المشاكل  -

 .الصحیة المترتبة عنا المنشطات
أن یفھم الریاضیون مدى تأثیر  -

المنشطات  على مستوى أدائھم 
  .  الریاضي

المحاضرة 
  التثقیفیة

مرحلة 
  ختامیة

0
5

 
ق

قائ
د

  

  حلقة نقاش  .إبداء الرأي و االستفسار -
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  :المحاضرة الثالثة

عنوان 
  المحاضرة

مراحل 
دة  المحاضرة

لم
ا

  

  الوسائل المستعملة  المحتوى  األھداف التعلیمیة

تعریف 
الریاضي 

بالممارسات 
واألسالیب 

الصحیة السلیمة 
خالل أوقات 

الممارسة 
الریاضیة في 

التدریب و 
  المنافسة

مرحلة 
  تمھیدیة

0
5

 
ق

قائ
د

  

ترغیب المشاركین وتحفیزھم  -
 .للمشاركة االیجابیة في المحاضرة

تحسیس المشاركین بأھمیة  -
  .الموضوع 

الترحیب 
  بالمشاركین

  
 
 

جھاز  -
عرض 
 الشرائح

 
المحاضرة  -

 التثقیفیة
 

 
نشرات  -

 إرشادیة
صندوق  -

الستقبال 
  األسئلة

مرحلة 
  رئیسیة

2
0

 
قة

قی
د

  

الطرق الصحیة في ممارسة  -
 .الریاضة أثناء التدریب

الطرق الصحیة في ممارسة  -
 .الریاضة أثناء المنافسة

تعریف الریاضي بمبادئ األمن  -
  . والسالمة

المحاضرة 
  التثقیفیة

مرحلة 
  ختامیة

0
5

 
ق

قائ
د

  

  .إبداء الرأي و االستفسار -

  حلقة نقاش

  :المحاضرة الرابعة

عنوان 
  المحاضرة

مراحل 
المحاضر

  ة

دة
لم

ا
  

  الوسائل المستعملة  المحتوى  األھداف التعلیمیة

تعریف 
الریاضي 

بالممارسات 
واألسالیب 

الصحیة السلیمة 
في حیاتھ 
الیومیة أو 

خارج الممارسة 
  الریاضیة

مرحلة 
  تمھیدیة

0
5

 
ق

قائ
د

  

ترغیب المشاركین وتحفیزھم  -
 .للمشاركة االیجابیة في المحاضرة

تحسیس المشاركین بأھمیة  -
  الموضوع 

الترحیب 
  بالمشاركین

  
 
 

جھاز  -
عرض 
 الشرائح

 
المحاضرة  -

 التثقیفیة
 

 
نشرات  -

 إرشادیة

مرحلة 
  رئیسیة

2
0

 
قة

قی
د

  

 الطرق الصحیة السلیمة خارج -
 .أوقات الممارسة الریاضة

إعطاء الریاضي طرق كیفیة  -
 -النوم .(االسترجاع و الراحة

شرب كمیة كافیة من  -االستحمام 
  .)الماء

المحاضرة 
  التثقیفیة
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مرحلة 
  ختامیة

1
0

 
ق

قائ
د

  

  .إبداء الرأي و االستفسار -

  حلقة نقاش

صندوق  -
الستقبال 

  األسئلة

  

  

  :المحاضرة الخامسة

عنوان  
  المحاضرة

مراحل 
المحاضر

  ة

دة
لم

ا
  

  الوسائل المستعملة  المحتوى  األھداف التعلیمیة

إعطاء  
الریاضي أھم 

اإلرشادات 
والنصائح لجعل 
تغذیتھ صحیحة 

  .ومناسبة

مرحلة 
  تمھیدیة

0
5

 
ق

قائ
د

  

ترغیب المشاركین وتحفیزھم  -
 .للمشاركة االیجابیة في المحاضرة

تحسیس المشاركین بأھمیة  -
  الموضوع 

الترحیب 
  بالمشاركین

  
 
 

جھاز  -
عرض 
 الشرائح

 
المحاضرة  -

 التثقیفیة
 

 
نشرات  -

 إرشادیة
صندوق  -

الستقبال 
  األسئلة

مرحلة 
  رئیسیة

2
0

 
قة

قی
د

  

أن یستطیع الریاضي المشارك في  -
البرنامج تخطیط وجباتھ الغذائیة 

بطریقة متوازنة من حیث المحتوى 
 .ومناسبة لنشاطھ الریاضي

من العناصر  أن یعرف مدى  حاجتھ -
: الغذائیة حسب وظائفھا في الجسم 

أغذیة بناء ،أغذیة طاقة ،أغذیة 
 .صیانة ووقایة وكذلك التزود بالماء

أن یعرف الریاضي متى یحتاج إلى  -
المكمالت الغذائیة ،وما ھي 

 .احتیاطات استعمالھا
أن یعرف بشكل عام كیف یجعل     -

غذاءه صحي ومساعد في رفع 
  مستوى أداءه ریاضي  

المحاضرة 
  التثقیفیة

مرحلة 
  ختامیة

0
5

 
ق

قائ
د

  

  .إبداء الرأي و االستفسار -

  حلقة نقاش
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  :المحاضرة السادسة

عنوان 
  المحاضرة

مراحل 
المحاضر

  ة

دة
لم

ا
  

  الوسائل المستعملة  المحتوى  األھداف التعلیمیة

حوصلة ونقاش 
عام حول ما تم 

تقدیمھ في 
حصص 
البرنامج 

  .السابقة

 مرحلة
  تمھیدیة

1
0

 
ق

قائ
د

  

ترغیب المشاركین وتحفیزھم  -
 .للمشاركة االیجابیة في المحاضرة

تحسیس المشاركین بأھمیة  -
  الموضوع 

الترحیب 
  بالمشاركین

  
 
 

جھاز  -
عرض 
 الشرائح

 
المحاضرة  -

 التثقیفیة
 

 
نشرات  -

 إرشادیة
صندوق  -

الستقبال 
  األسئلة

مرحلة 
  رئیسیة

4
0

 
قة

قی
د

  

االنجاز مدى تأثیر التغذیة على  -
 .الریاضي

مدى تأثیر المنشطات على االنجاز   -
 .الریاضي

الطرق الصحیة في ممارسة  -
الریاضة أثناء التدریب و المنافسة و 

 .في حیاتھ الیومیة
أن یعرف بشكل عام طرق الراحة   -

وكیف یجعل غذاءه صحي ومساعد 
  في رفع مستوى أداءه ریاضي  

المحاضرة 
  التثقیفیة

مرحلة 
  ختامیة

1
0

 
ق

قائ
د

  

  .إبداء الرأي و االستفسار -

  حلقة نقاش
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  الشعبیة الدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة عبد الحمید بن بادیس

  مستغانم

  معھد التربیة البدنیة والریاضیة

  

  وبعد....السالم علیكم

  

الوعي الصحي لدى العبي كرة السلة على الكراسي حول   سترفي إطار انجاز مذكرة ما      

أن تمأل ھذه االستمارة ، وأنت مشكور  الالعبعزیزي تفضال ال أمرا ، نرجو منك  المتحركة

على جدیتك والتزامك بكتابتك للمعلومات حسب ما تعرفھ وتعیشھ في واقعك ، ونذكرك أن 

  . فال تتردد في خدمة العلم . استمارة ال تحمل إي إشارة تدل على من مألھا 

  :عنوان الدراسة 

  

  "الصحي لدى العبي كرة السلة على الكراسي المتحركةالوعي  لتنمیة رشادي فاعلیة برنامج إ"

  

  :المشرف  السید                             :                                          لطالب ا

  الكریمسنوسي عبد / أ                                                                    بنور محمد 

  صغّیر عزیز

  

  .فائق الشكر والتقدیر اتقبلو
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 المعلومات العامة :المحور األول 

 .....:.اسم النادي - 1
 .......:السن  - 2
 ..........:عدد سنوات الممارسة - 3
 :المستوى الدراسي - 4

  :              أمي -
    :            إبتدائي -
                  :متوسط -
  :                       ثانوي -
 :جامعي -

مصدر حصولك على المعلومات و النصائح خاصة أول وأھم ما ھو  - 5
حسب ما ینطبق علیك بوضع واحدة فقط إجابة  اختر (  بحیاتك الصحیة ؟

  )في خانة المقابلة لھا)X(عالمة 

    من الصیدلي أو طبیب عام      من العائلة
    من الجرائد والمجالت    من المدرب 
    من اإلذاعة والتلفزیون     من األصدقاء
    اإلشھار التجاري بمختلف وسائلھ    من اإلنترنیت

ھل سبق لك أن تلقیت إي دروس أو برامج للرفع من مستوى وعیك الصحي  -6
  .أمام اإلجابة المناسبة) X(؟ ضع عالمة 

 :ال    :                            نعم  
برنامج تثقیفي لتنمیة  مستوى فھمك للحیاة ھل ترغب في المشاركة في  -7

  :الصحیة

 : ال:                                                            نعم                           

  دائما أحيانا أبدا 

 ـــــــــارةالعبـــ

رقم
ال

  

 01 أهتم بالنوم و الراحة لساعات كافية أثناء اليوم      

 02 أهتم باالستحمام بعد املنافسة و التدريب       

 03 أراعي اختيار املالبس املناسبة لدرجة حرارة اجلو أثاء التدريب و املنافسة       

 04 ليس لتسوس األسنان أي ضرر على صحة الرياضي      

 05 أهتم بتقليم أظافر رجلي و يداي كلما تطلب أمر ذلك       

 06 بإجراء كشف طيب عام كل ستة أشهر على األقل يف السنة أهتم      

 07 أهتم مبعرفة الشروط الصحية لوضعية اجللوس على الكرسي املتحرك أثاء التدريب و املنافسة      
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 08 أهتم بالشروط الصحية و األمنية للحركة بالكرسي املتحرك أثناء املمارسة      

 09 أهتم بطريقة التعامل مع الكرة بشكل صحيح أثناء اللعب       

 10 أحاول تفادي تعريض نفسي أو خصم للخطر أثناء اللعب      

 11 أراقب وزين باستمرار خالل املوسم الرياضي       

 12 مشكل يف مراجعة الطبيب عند ظهور أي مؤشر يضر بصحيت أجد       

 13 و التدريباهتم باإلمحاء اجليد قبل املنافسة       

 14 أواظب على التدريبات حفاظا على صحيت و ليس من أجل األداء فقط      

 15 أشرتك يف املنافسات اهلامة حىت و لو كنت مصابا      

 16 إي تأثري سليب واضح للتدخني عل الصحة يوجدال       

 17 الشاقةتعاطي املواد املنبهة يساعدين على االسرتخاء و االسرتجاع بعد املنافسة       

 18 من أجل حتسني أدائي أثناء املنافسة" دوائية أو غذائية " ال أمانع استعمال أي وسيلة       

 19 ال أعرف كيف أختلص من القلق و التوتر الناتج عن املنافسة       

 20 أستطيع أن أعتمد على مواد تعزز من مستوى األداء دون احلاجة إىل التدريب الشاق       

 21 اخلفيف ال مينعين من املشاركة يف املنافسات اهلامة املرض      

 22 أنه ليس للمواد املخدرة و الكحول إي تأثري  واضح و مباشر على الصحة أعتقد      

 23 استخدم أدوات الوقاية أثناء املنافسة ال      

 24 ال أجد أي مانع صحي لتناول مشروبات الطاقة       

  25  مبشروبات الطاقة إلعادة تنشيط جسميعندما أحس باإلجهاد أستعني       

  26  ال يهمين احلصول على إي فكرة عن املخاطر الصحية للتناول املنشطات من طرف الرياضي       

  27  أعتمد كثريا على بعض املواد اليت ال أعرف مكونا�ا �رد أن زمالئي الالعبني يستعملو�ا      

  28  زمالئي لالختيار العالج املناسب دون الرجوع إىل الطبيب أثناء إصابيت أعتمد على خربيت أو خربة      

  29 التغذية املتوازنة تساهم يف احلماية من اإلصابات الرياضية   

  30  أقرب وجبة كاملة جيب أن تكون قبل أقل من ساعة  من وقت بداية املنافسة      

  31  األداء مستوى ثر التغذية على تؤ       

لبعض األمالح املعدنية املفيدة جلسم الرياضيحلوم األمساك مصدر      32  

نوع من الفاكهة يف اليوم 4إىل 2جيب على الرياضي أن يستهلك من     33  

  34 استهالك الفيتامينات بكثرة يفيد الرياضي   

  35 ينتج مرض فقر الدم من نقص احلديد   

  36  تعترب الفصولياء، والعدس واملكسرات  من مصادر الربوتني      

  37 اخلضر و الفواكه من مصادر للفيتامينات   



   ناستبیا                                                                             2الملحق رقم 
 

116 
 

  38 الفيتامينات مصدر جيد للطاقة   

  39  ال يضر بصحته البدين شعور الرياضي بالعطش مطوال أثناء ا�هود      

  40  حيتاج الرياضي إىل اإلكثار من تناول الربوتينات فقط للحصول لزيادة قوة عضالته      

  41 أنتبه على تاريخ صالحية األغذية املعلبة اليت أتناوهلا   

قبل الوجبات الرئيسية " الصلطة"أتناول طبق من      42  

  43 ال أشرب املاء أثناء املنافسة ألين أرى أنه يعرقل أدائي    

  44 أقوم بتنظيف يداي قبل األكل    

يف بعض األحيان من أمل يف املعدة أثناء التدريب أو أثناء املنافسة أعاين     45  

  46  يف كثري من أوقات أختلى على وجبة العشاء      

  47  األول ما أقوم به بعد التدريب الشاق واملطول مباشرة هي شرب املاء       

  48  ألتزم باملراقبة الدقيقة لتغذييت أثناء السفر للمشاركة يف املنافسات       

  49  أجري دوريا كشف طيب على جهازي اهلضمي مرة على األقل يف كل سنة      

  50  )مثل وجبة خفيفة على الساعة العاشرة(متعود على تناول وجبة خفيفة أثناء الصباح       

  51  )اخلامسة مساءامثل وجبة خفيفة الساعة (املساء  متعود على تناول وجبة خفيفة أثناء      

  52  أقوم بتخطيط وتنظيم مواعيد وجبايت الغذائية       

من دون استشارة " مثل أقراص الفيتامني أو بودرة الربوتني"أستعني باملكمالت الغذائية       

  طبية
53  

  54  أأجل تناول وجبة الغداء لضيق الوقت أو لتزامنها مع وقت التدريب      

  55  العادة ال ختتلف تغذييت قبل التدريب عن تغذييت قبل املنافسة يف   

  56 أشرب املاء فقط إذا أحسست بالعطش   

  57 ال ختلو مائدة طعامي من املشروبات الغازية      

  58 أعتمد على شهييت يف حتديد كمية ما جيب علي أن أتناوله كرياضي    

  59 أتناول نوع من الفواكه مبعدل مرة واحدة على األقل  يوميا     

  60 أتفادى كثريا تناول اخلضر املطبوخة املوجودة يف وجبايت الغذائية   

  61 أتناول وجبايت يف البيت يف معظم األوقات أمام شاشة التلفاز   

أثناء اختيار األطعمة اليت أتناوهلا يف مذاقها ال يف حمتويا�ا  األولوية عندي     62  
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  :قائمة الدكاترة واألساتذة المحكمين

  مكان العمل  التخصص   االسم  الرقم

  جامعة مستغامن  أستاذ مقياس نشاط حركي مكيف  بن زيدان احلسني/ د  01

  جامعة مستغامن  أستاذ مقياس نشاط حركي مكيف  زبشي نور الدين / د  02

  جامعة مستغامن  أستاذ منهاج البحث وعلم الرتبية  زيتوين عبد القادر/ د  03

  جامعة مستغامن  أستاذ مقياس نشاط حركي مكيف  بلقادة / د  04

  نادي مولودية احلساسنة  طبيب عام  عامر اجلياليل/ د  05

  نادي مولودية احلساسنة  طبيب عام  مضمون حممد/ د  06

  نادي مولودية احلساسنة  طبيب عام  بوحلية حممد/ د  07

  عمومي مستشفى  طبيب عام  خثريي أمينة/ د  08

  خاص  صيديل  بسدات امعمر  09

  جامعة مستغامن  أستاذ مساعد تدريب رياضي  ستاويت مجال الدين / أ  10

  جامعة شلف  أستاذ مساعد تدريب رياضي  مرسلي العريب/ أ  11

  جامعة مستغامن  رياضة و صحة) متعاقد(أستاذ مساعد   مزوز غوثي/ أ  12
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  :ملخص البحث

فاعلیة برنامج إرشادي للتنمیة الوعي الصحي لدى "لقد كان  عنوان دراستنا كالتالي  
بناء برنامج إرشادي للتنمیة  وتھدف إلى" العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة

فتمت البدایة بطرح  الوعي الصحي عند العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة
للبرنامج المقترح أثر ایجابي في تنمیة الوعي الصحي لدى  :الفرض العام التالي

وللتأكد من صحة الفرضیة تم إعداد برنامج  العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة
إرشادي للتنمیة الوعي الصحي وتمت االستعانة بالمنھجیین المسحي والتجریبي ذو 

راسي المتحركة بطریقة العبین كرة السلة على الك 10المجموعة الواحدة على عینة 
مقصودة وتم الوصول إلى نتیجة مفادھا توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبار 

ھذه الفروق ترجع إلى تأثیر المعالجة القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي 
 .التجریبیة وھي في حالة بحثنا ھذا البرنامج اإلرشادي المقترح

     االرشادي، الوعي الصحي البرنامج: الكلمات المفتاحیة

Résumé de la recherche: 

 Il était notre titre d'étude comme suit « l'efficacité d'un 
programme pilote pour le développement de la 
sensibilisation à la santé chez les joueurs de basket-ball sur 
chaises roulantes et vise à construire un programme pilote 
pour le développement de la sensibilisation à la santé. 
Chez ces joueurs propagé d'abord , introduit l'hypothèse 
générale suivante: le programme proposé un impact positif 
sur le développement de la sensibilisation à la santé des 
joueurs de basket-ball sur chaises roulantes et pour assurer 
la validité de l'hypothèse a été un programme pilote. la 
préparation a été embauché enquête de méthode de 
groupe expérimental sur un seul échantillon de chaise 
roulante de basket-ball 10 joueurs a été intentionnellement 
atteint à la suite de Qu'il existe des différences statistiques 
significatives entre le pré-test et post en faveur du post-test 
de ces différences sont dues à l'effet du traitement 
expérimental dans le cas des différences que nous avons 
discuté de ce programme indicatif proposé. 

Mots-clés: Programme indicatif, sensibilisation à la santé 
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