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:ملخص
ًمدق م ه الدراس إلى التعرؾ على مستوى الوعً ال حً عند العبً كر السل على الكراس
المتحرك والوهوؾ على قهعلٌ برنهمو إرشهدي لتنمٌ مستوى الوعً ال حً عند م ه الفئ وهد تا
 قهلمنهو. استمداا المنهو الو فً والمنهو التجرٌبً ك واحد منهمه أستمدا قً المجه المهص ب
ًالو فً بهألسلوب المسحً لمعرق مستوى الوعً ال حً عند العبً كر السل على الكراس
) العبه من87 المتحرك والمنهو التجرٌبً قً تطبٌ البرنهمو اإلرشهدي واشتمل عٌن البحث على
العبً القسا األو لكر السل على الكراسً المتحرك بهلجه الؽربٌ و الوسطى للبالد تا امتٌهرما
ًبطرٌق العشوائٌ وهد اقتر البهحثون أن البرنهمو اإلرشهدي ٌإثر إٌجهبه قً تنمٌ الوعً ال ح
ًوهد استمدا االستبٌهن كؤدا للدراس من إعداد البهحثٌن ضا ثالث أبعهد أسهسٌ ومً بعد الوع
ال حً مهرج أوهه التدرٌب و المنهقس والبعد الثهنً الوعً ال حً أثنهء التدرٌب و المنهقس أمه البعد
الثهلث ققد ضا الوعً الؽ ائً واستنتجنه أن مستوى الوعً ال حً للعٌن الدراس منمف وأن البرنهمو
. اإلرشهدي أثر إٌجهبه قً تنمٌ الوعً ال حً عند العبً كر السل على الكراسً المتحرك
)  البرنهمو اإلرشهدي الوعً ال حً كر السل على الكراسً المتحرك: ٌالكلمه المفتهح
Abstract:
This study aimed to identify the level of health awareness in basketball wheelchair and
stand on the effectiveness of the pilot program for the development of the level of health
awareness in this category have been using, the descriptive approach, the experimental
methodology, each one of them for use in the field. The descriptive approach, to find out the
level 3 survey style health awareness when basketball players in wheelchairs and included a
sample search on (40) players from the First Section basketball players in wheelchairs on the
west side and central the country selected random manner researchers had assumed that the
indicative program to positively influence the development of health awareness, the
questionnaire has been used as a tool for the study of the preparation of researchers, which
included three key dimensions of the health awareness outside training times and competition,
the second dimension of health awareness during training and competition as the third
dimension of the inclusion of nutritional awareness that the level of health awareness of the
sample study low indicative program in the development of health awareness affect positively.
Keywords: (induction program, health awareness, basketball wheelchair,)
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 -1مقدمة:
ٌين البع أن التوعٌ ال حٌ عملٌ سهل وبسٌط تهدؾ إلى نشار المعلوماه ال احٌ عان
طرٌ المنشورا ووسهئ اإلعالا ب إنهه من أ عب األمور ألنهه تهدؾ إلى تؽٌٌر السالوك قهلهادؾ
األسهسً للوعً ال حً مو التؤثٌر على السلوكٌه ولٌل ققط نشر المعلومه إ أن المعرق ال تاإدي
بهلضارور إلاى تؽٌار السالوك والادلٌ علاى لاك أن األطباهء ٌعرقاون ضارر التادمٌن ولكان ٌبلاػ نساب
المدمنٌن بٌنها حوالً  )% 37 – 87عود  )2752قهلتوعٌا ال احٌ ماو لاك الجازء الا ي ٌعناى
بتحسٌن السلوك وماو مجموعا مان المبارا المنيما والم امم لتساهٌ التبناً الاالإرادي للسالوكٌه
المعازز ل اح األقاراد والجمهعاه والمجتماع .ال اح مطلاب أسهساً ومادؾ اساتراتٌجً تسااعى دو
العهلا ومنيمهت وأقراده إلى تحقٌق وتعم جهمد على بلوؼ مان اجا حٌاه احٌ سالٌم ٌ .ساها مان
ماللهه اإلنسهن قً جهود التنمٌ الممتلف ل وألسرت ولمجتمع  .وتبرز هضٌ الوعً ال احً واكتساهب
ونشره كؤحد األولوٌه واألمداؾ الرئٌسٌ لتربٌ ال حٌ قً ع ر التقادا التكنولاوجً وال انهعً مماه
ٌتعر قٌ الفرد إلى ممهطر حٌ وبٌئٌ متزاٌد  .عود )2752
وٌ كر أن الشمص الواعً حٌه مو الشمص المثهلً المتمتع بادرجه ومساتوٌه عهلٌا مان ال اح
المتمثل بهلتكهم البدنً العقلً النفسً االجتمهعً وال حً وإن ممهرسا األنشاط الرٌهضاٌ تعما
على الوههٌ من أما األمرا العضوٌ مث السكري وأمرا القلب وأمرا الجههز التنفسً والسامن
والوزن الزائد والتشومه القوامٌ به عتبهر أن الجهنب ال حً ٌشتم على جهنبٌٌن أسهسٌٌن ممه الثقهقا
ال ااحٌ والتااً تشااتم علااى اكتسااهب المعااهرؾ والمعلومااه ال ااحٌ والااوعً ال ااحً الا ي ٌتمثا قااً
ممهرس وتطبٌ تلك المعهرؾ والمعلومه قً الواهع العملً
وبااهلنير إلااى قئ ا المعااههٌن نجااد أنهااا ٌمثلااون نسااب ؼٌاار هلٌلا قااً المجتمااع المحلااً وعلااى المسااتوى
العهلمً حٌث تيهر م ه الفرو بٌنها وبٌن األسوٌهء ب ور واضح ممه ٌتطلاب وضاع بارامو مه ا
تتنهسب مع م هئص وطبٌعتها بهلشك ال ي ٌتنهسب مع درج وشد إعههتها .ومن النشهطه الرٌهضٌ
المحبب ا والممهرس ا ماان هب ا المعااههٌن مااً رٌهضاا كاار الساال علااى الكراسااً المتحرك ا ا الطااهبع
العالجً الترقٌهً والتنهقسً وهد تطاور وأ ابح مان الرٌهضاه المشاوه لماه قٌهاه مان اإل ارار
والعزٌم والتحدي وقً م ا البحث سنقوا بتطبٌ برنهمو إرشهدي مقترح لتنمٌ مستوى الوعً ال حً
لدى المعههٌن الممهرسٌن لرٌهض كر السل على الكراسً المتحرك ؟
.2

اإلشكالٌة:

تحم ا الﺘوعٌ ا الﺼﺤٌ ا أمﻤٍ هﺼوى قً حٌااه األقراد والﻤﺠﺘﻤعه ل ا لك تتعاادد المإسسااه التااً
تش يك سلوكٌه المجتمع وتاإثر علاى عاهداتها ال احٌ حٌاث تعتبار التوعٌا ال احٌ حقاه ً أ اٌالً لكا
أقراد المجتمع ومان أماا المإسساه المعنٌا بهلتوعٌا ال احٌ األسار والمإسسا التعلٌمٌا والمإسسا
اإلعالمٌ ومإسسه المجتمع المدنً واألندٌ الرٌهضاٌ حٌاث ٌشاٌر المباراء علاى وجاود عالها باٌن
السلوك ال حً والمساتوى ال احً للفارد قكلماه ارتفاع المساتوى ال احً للفارد ارتفاع سالوك ال احً
والعكل والمعههٌن قئ تحتهج إل ى برامو تتمهشى مع م هئ اها وسامهتها حٌاث تحتاهج إلاى المزٌاد مان
الرعهٌ ال حٌ وال بر واالمتمها حتى تتحق الفهئد المرجو ومن منه كهن االتجهه نحو االمتمها بها ه
الفئ والتً تعتبر جزء من المجتمع ولهاا حا الحٌاه كؽٌارما وبعاد االطاالع علاى الدراساه والبحاوث
السهبق حو الوعً ال حً والتً تنهولا قاً الؽهلاب المساتوى الدراساً واألندٌا الرٌهضاٌ ماع ؼٌاهب
دراسه حو قئ المعههٌن ومان ماال المقاهبال الشم اٌ ماع بعا المعاههٌن حاو سالوكها ال احً
والوعً ال احً تباٌن أن بعضاها بهما المباهدل األسهساٌ قاً الحفاهي علاى ال اح حٌاث أن الابع
ٌدمن والب ع ال ٌقوا بهلفحو ه الطبٌ والبع األمر ال ٌهتا بهلواجبه الؽ ائٌ األسهسٌ والوجبه
الكهملا وؼٌرمااه ماان الساالوكه ال ااحٌ الساالبٌ وبتااهلً إمكهنٌا تعرضااها اإل ااهبه وحااهال مرضااٌ
ممتلف وم ا مه دقعناه للقٌاها بها ا البحاث علاى شارٌح مهما مان شارائح المجتماع المتمثلا قاً المعاههٌن
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الممهرسٌن للرٌهض كر السل علاى الكراساً المتحركا للتعارؾ علاى مساتوى الاوعً ال احً ووضاع
برنهمو للرقع من مساتوى الاوعً ال احً والحاد مان العاهدا ال احٌ السالبٌ ومشاهكلهه وعلاى ما ا تاا
طرح التسهإ التهلً:
طا ما ٌااإثر البرنااهمو اإلرشااهدي المقتاارح لتنمٌا الااوعً ال ااحً لاادى العبااً كاار الساال علااى الكراسااً
المتحرك ؟

اجراءات البحث:
 -5عٌنة البحث  :تكون عٌن الدراس من  )87العبه ألندٌ الجه الؽربٌ والوسطى للبالد أي
بنسب  )%66من مجتمع الدراس
 -2المنهج المستخدم :اتبع البهحثون المنهو التجرٌبً لطبٌع الدراس
 -3اداة البحث :هها البهحثون بإعداد استبٌهن بعد االطالع على مجموع من الدراساه الساهبق التاً
لهه عاله مبهشر بموضوع ومشكل الدراس  .وك لك بهالطالع على عدد من مقهٌٌل الوعً الؽا ائً و
ال ااحً بشااك عااها لالسااتفهد منهااه قااً ااٌ هؼ عبااهرا االسااتبٌهن الحااهلً و طاار تقٌااٌا إجهبااه
المبحااوثٌن  .األماار الا ي سااهعد قااً النههٌا إلااى التو ا ألمااا المحااهور التااً تعباار عاان مسااتوى الااوعً
ال ااحً لها ه الفئا المه ا و التااً تكونا قااً ااورتهه األولٌا ماان محااورٌن األو لو ااؾ بعا
البٌهنه العهم ألقراد العٌن و التً له ه عالها بمتؽٌار الدراسا و المحاور الثاهنً جاهء علاى شاك مقٌاهل
متكون من  07عباهر ٌشام ثاالث أبعاهد  .وبعاد عار االساتبٌهن ب اورت األولٌا علاى مجموعا مان
كاهن
األسهت المبراء الممت ٌن قً المجه كمحكمٌن الملح رها  . )76تاا إجاراء بعا التعادٌال
ماان أممهااه تقلااٌص عاادد العبااهرا ماان  07عبااهر إلااى  32عبااهر  .وإعااهد ااٌهؼ أو تبسااٌط بعاا
الم طلحه العلمٌ للعبهرا بمه ٌتنهسب مع المستوى التعلٌمً و الثقهقً ألقراد عٌن الدراس .
صدق األداة :هها البهحثون بعر األدا على  )10محكمٌن من أ حهب التم ص والمبر والكفهء
والممت ااٌن قااً مجااه ال ااح والرٌهض ا والتؽ ٌ ا للتحق ا ماان ااد المحتااوى لااسدا وأ اابح أدا
الدراس مكون من  )32عبهر قً ورتهه النههئٌ .
ثبات األداة :للتحق من ثبه األدا عن طرٌ تطبٌ االمتباهر "  "Alpha-cronbachللتؤكاد مان
مدى ده واستقرار نتهئو االمتبهر  .وعلى أسهل م ه الطرٌقا هاها الطهلباهن باإجراء االمتباهر علاى عٌنا
مشهبه لعٌن البحث وم كور سهبقه والتً تكون من العبٌن ٌملكاون نفال م اهئص العٌنا المساتهدق
قً الدراس  .وجهء هٌم معهم الثبه الستبٌهن الوعً ال حً )7.027

-4عرض وتحلٌل النتائج:
نتائج البرنامج االرشادي:
أوال  :التحق من عدا وجود قرو ا دالل إح هئٌ بٌن متوسطه أقراد العٌن قً الفر االربع هٌد
الدراسا هبا تطبٌا البرنااهمو اإلرشااهدي أو بعبااهر أد التحقا ماان التجااهنل الا ي ٌق ااد با "أن تكااون
التبهٌنه أو االنحراقه المعٌهرٌ للمجموعه المسحوب منهه العٌن متسهوٌ " واالمتبهر ال ي ٌوقره لناه
برنااهمو  SPSSلدراسا التجااهنل مااو امتبااهر لفٌنااً أو  . levene’s Testأمااٌن  2770اافح
.)552
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الجدو رها ٌ ) 51بٌن هٌم امتبهر التجهنل قً متوسطه الوعً ال حً هبا تطبٌا
البرنهمو المقترح
هٌم امتبهر لٌفٌنً للتجهنلLevene
1,340

مستوى الدالل

درجااااااااا درجااااااااا
الحرٌ  5الحرٌ 2
,2777
36
3

ٌوضااح الجاادو رهااا  ) 51أن هٌم ا  P.Valueتسااهوي  )7.20إي  %20و مااً أكباار ماان مسااتوى
المعنوٌ  71وبهلتهلً قإننه نقب الفرضٌ ال فرٌ القهئل بؤن متوسطه الفر األربع متساهوٌ إي أنا
منهك تجهنل
ثانٌا :هٌهل الوعً ال حً للعٌن التجرٌبٌ بعد مضوعهه للبرنهمو اإلرشهدي .
الجاادو رهااا  )53مسااتوى الااوعً ال ااحً لاادى أقااراد عٌن ا البحااث التجرٌبٌ ا هب ا تطبٌ ا لبرنااهمو
ن=57
النسب المئوٌ
التكرار
مستو الوعً الصحً
وعً صحً جٌد
%77
77
وعً صحً ٌحتاج إلى تحسٌن
%87
78
وعً صحً منخفض
%37
73
المتوسط الحسابً  ±االنحراؾ المعٌهري 0,13 ± 1,62
النسبة المئوٌة الكلٌة الموزونة للمتوسط %54,14
من مال الجدو رهاا ٌ )53تضاح أن  73أقاراد مان العٌنا كاهن مساتوى الاوعً لادٌها مانمف بنساب
بلؽ ا  %37و  78العبااٌن كااهن مسااتواما قااً الااوعً ال ااحً ٌحتااهج إلااى تحسااٌن بنسااب  %87ولااا
على إي العب كهن وعٌ ال حً جٌد .ونجد مان ماال الجادو كا لك المتوساط الكلاى إلجهباه
نح
العٌن على اساتبٌهن هٌاهل الاوعً ال احً و ماو 1,62 :باهنحراؾ معٌاهري هادره 0,13 :لتاؤتً النساب
الكلٌ لمستوى الوعً ال حً التً بلؽ  %54,14 :ومً تقهب المستوى المنمف من الوعً ال حً
ثالثا :هٌهل الوعً ال حً لعٌن البحث بعد تطبٌ البرنهمو اإلرشهدي:
الجدو رها  ) 50مستوى الوعً ال حً لدى أقاراد عٌنا البحاث التجرٌبٌا بعاد تطبٌا
ن=57
لبرنهمو
النسب المئوٌ
التكرار
مستو الوعً الصحً
وعً صحً جٌد
%47
74
وعً صحً ٌحتاج إلى تحسٌن
%27
72
وعً صحً منخفض
%77
77
المتوس الالالالط الحس الالالالابً  ±االنحاااااراؾ 0,12 ± 2,46
المعٌهري
النس الالالبة المئوٌ الالالة الكلٌ الالالة الموزون الالالة %82,09
للمتوسط

111

من مال الجدو رها ٌ ) 50تضاح أن العباٌن أثناٌن مان العٌنا جاهء مساتوى الاوعً لادٌها ٌحتاهج إلاى
تحسٌن بنسب  %27و  74العبٌن كهن مستواما قً الوعً ال حً جٌد بنسب بلؽ  %47ولا نح
على إي العب كهن وعٌ ال حً منمف .ونجد من مال الجدو ك لك المتوسط الكلى إلجهبه العٌن
على استبٌهن هٌهل الاوعً ال احً بعاد تطبٌا البرناهمو و ماو 2,46 :باهنحراؾ معٌاهري هادره0,12 :
لتؤتً النسب الكلٌ لمستوى الوعً ال حً بعد تطبٌ البرنهمو اإلرشاهدي كا لك%82,09 :وماً تقهبا
المستوى الجٌد من الوعً ال حً.

البحث قبل و بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

النسبة المئوية المقابلة للمتوسط

الشكل البياني رقم ( )08يوضع مستويات الوعي الصحي لدى أفراد عينة

القيمة
الكلية
 49,46 47,31 56,99 51,08 54,30 56,99 59,14 60,75 54,30 51,08 54,14االختبار القبلي
 87,63 76,88 81,18 81,18 83,33 85,48 81,72 87,63 81,72 74,19 82,10االختبار البعدي
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رابعالالا :حسااهب امتبااهر ) للفاارو بااٌن المتوسااطه القٌهسااٌن القبلااً و البعاادي ماان أج ا إثبااه قهعلٌ ا
البرنهمو قً تنمٌ مستوى الوعً ال حً لدى العبً كر السل على الكراسً المتحرك :
جااادو رهاااا  ) 54هٌمااا ) للفااار باااٌن متوساااطً درجاااه الالعباااٌن عٌنااا الدراسااا
التجرٌبٌ قً التطبٌقٌن القبلً و البعدي لالمتبهر ن= )10
المطااااااااؤ
مساااااااااتوى
درجااااااااا
المتوسااااااط االنحااراؾ
)
هٌم
المعٌاااااهر
الدالل
الحرٌ
الحسهبً المعٌهري
التطبٌ
ي
0,40
0,137 1,6230
هبلً
0,001
19,75
9
0,41
0,127 2,4640
بعدي
من مال الجدو رها ٌ )54تضح مهٌلً:
مستوى الوعً ال حً لالعبً عٌن البحث التجرٌبً قً القٌاهل القبلاً مانمف حٌاث لاا ٌتعاد متوساط
درجهتها  ) 1,6230وم ه القٌم تق عن ن ؾ الدرج النههئٌ للمقٌهل و لك بهنحراؾ معٌهري هدره
 ) 0,137ممه ٌبٌن أن مستوى الوعً ال حً هب تطبٌ البرنهمو اإلرشهدي كهن منمف .
مسااتوى الااوعً ال ااحً لالعبااً عٌن ا البحااث قااً القٌااهل البعاادي مرتفااع حٌااث بلااػ متوسااط درجااهتها
 )2,4640وم ه القٌم تسهوي نسب  )%82,09من الدرج النههئٌ للمقٌهل وتمث م ه النسب مستوى
وعً الجٌد و المنهسب من النهحٌ ال حٌ لالعبً العٌن .
منهك قر دا إح هئٌه عند مستوى معنوٌ  )0,001بٌن متوسطً درجه التطبٌقاٌن القبلاً و البعادي
الستبٌهن الوعً ال حً الدرج الكلٌ ) ل هلح التطبٌ البعدي حٌث كهن هٌم " " المحسوب تساهوي
) األمار الا ي ٌشاٌر
 )19,75ومً أكبر بكثٌر من هٌم تهه الجدولٌ قاً حهلا الحساهب الٌادوي لقٌما
إلى أن م ه الفرو ترجع إلى تؤثٌر المعهلج التجرٌبٌ البرنهمو اإلرشهدي المقترح).
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االستنتاجات :
إلى االستنتهجه التهلٌ :
من مال عر وتحلٌ النتهئو أمكن التو
 ال توجااد عاله ا دال ا إح ااهئٌه بااٌن عه م ا الساان و مسااتوى الااوعً ال ااحً إي أن مسااتوى الااوعًال حً ال ٌتؤثر بعهم السن لدى اقراد عٌن الدراس .
 مستوى الوعً ال حً لدى عٌن الدراس كهن منمفضاه قاً  %21مان عباهرا االساتبٌهن .وأن بعادالوعً الؽ ائً أكثر جوانب الوعً ال حً ه ورا لدى أقراد عٌن الدراس .
منهك قر دا إح هئٌه عند مستوى معنوٌ  )0,001بٌن متوسطً درجه التطبٌقٌن القبلً
والبعدي الستبٌهن الوعً ال حً الدرج الكلٌ ) ل هلح التطبٌ البعدي حٌث كهن هٌم " "
)
المحسوب تسهوي  )19,75ومً أكبر بكثٌر من هٌمتهه الجدولٌ قً حهل الحسهب الٌدوي لقٌم
األمر ال ي ٌشٌر إلى أن م ه الفرو ترجع إلى تؤثٌر المعهلج التجرٌبٌ ومً قً حهل بحثنه م ا
البرنهمو اإلرشهدي المقترح.
اقتراحات :
قً ضوء أمداؾ الدراس ونتهئجهه ٌو ً الطهلبهن بهلتو ٌه اَتٌ :
ضرور االمتمها بهلحهل ال احٌ لفئا الرٌهضاٌٌن مان وي االحتٌهجاه المه ا بشاك عاها ومحهولا
إٌجاهد السااب لتعزٌااز الساالوك ال احً و الؽا ائً الساالٌا قااً النااوادي الرٌهضاٌ عاان طرٌا تفعٌا الاادور
دور المدرب .
إٌجهبً لك من ٌستطٌع التؤثٌر قً الممهرسه والمعلومه ال حٌ للرٌهضً مه
استعمه البرنهمو اإلرشهدي المقترح كوسٌل تعلٌم مدروسا و مجربا مان طارؾ العاهملٌن قاً المٌادان
الرٌهضً المهص بفئ وي االحتٌهجه المه .
حٌ .
تحفٌز الرٌهضٌٌن المعههٌن حركٌه على البحث و االطالع من اج الح و على ثقهق
إعطااهء المزٌااد ماان األممٌ ا لموضااوع التؽ ٌ ا قااً الاادورا التكوٌنٌ ا للمااربٌٌن و عااهملٌن قااً الجهنااب
الرٌهضً.
إجااراء دراسااه مشااهبه قااً الااوعً ال ااحً لاادى الرٌهضااٌٌن المعااههٌن قااً قاار األلعااهب والفعهلٌااه
الرٌهضٌ الممتلف .
إجراء بحوث ودراسه قً التؽ ٌ و الوعً الؽ ائً لدى اإلنهث الرٌهضٌه .
استعمه اإلعالا الرٌهضً بممتلؾ وسهئل لنشر الوعً ال حً السلٌا .
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