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 ممخص  البحث

 -عرف بالبحثالت-الفصل األولكان تضمن البحث خمسة فصول ف   

 قدمة البحث وأىميتو:م 

 تعد مشكمة المخدرات مف أعقد المشاكؿ التي تواجه المجتمع في الوقت الحاضر .1

حيث أدى انتشار اإلدماف إلى زيادة نسبة جرائـ العنؼ في المجتمع مف حيث جرائـ  .2
 ثير اإلدمافالسطو المسمح واالغتصاب. وغيرها مف الجرائـ التي ترتكب تحت تأ

 مشكمة البحث: إما 

 اػورظعالج اإلدماف مػف أي نػوع كػافس يسػتادؼ السػحب الكامػؿ لممخػدر وهػإا يػؤدي إلػى  .1
 .االنسحاب المتزامنة أعراض

وتػػردي الحالػػة الصػػحية وهبػػوط ـ اعػػنحػػوؿ أف اإليقػػاؼ المجػػاجم لممخػػدر يسػػبب االرتعػػاش و  .2
 في القدرة البدنية وعدـ القدرة عمى السير.

هػػف فػػي الصػػحة العامػػة لممػػريض تسػػتدعي وجػػود برنػػامل تػػأهيمي مرافػػؽ لمعػػالج اف ظاػػور و  .3
 األمريف هما: 

 أعطاء المريض القدرة البدنية عمى تخطي العالج . والثانية  - أ

ممارسػػة األلعػػاب الرياضػػية والترفيايػػة لتالفػػي المصػػاعب  عػػف طريػػؽأشػػلاؿ المػػريض  - ب
 هـ مستمزمات العالج. النجسية المؤثرةس ودعـ قوة اإلرادة الشخصية وهي مف أ

 أىداف البحث:وكانت 

 اإلدماف.بممصابيف لالتعرؼ عمى أهمية المناهل التاهيمية  .1
شػػجاء المصػػابيف باإلدمػػاف وتحسػػيف  المقترحػػة فػػي ةالتعػػرؼ عمػػى صػػالحية المنػػاهل التاهيميػػ .2

 الصحية والنجسية.  دور النقاهة

 كانت: فروض البحثإما 

 . المقترحةاهل التاهيمية منلمضرورة خضوع المصابوف باإلدماف  .1
هنػػاؾ فػػروؽ إات داللػػة إحصػػائية لمخاضػػعيف لبػػرامل تاهيميػػة فػػي شػػجائاـ وسػػرعة تحسػػيف و  .2

 حالتاـ الصحية والنجسية. 
 



 المنال التجريبي.:  مناجية البحث
 
 
 
 عينة البحث:ال

ض فكانت العينة مف المصابيف باإلدماف عمى المخدرات والكحػوؿ فػي مستشػجى ابػف الرشػد ل مػرا
 ( مدمف كحوؿ.16( مدمف مخدرات و)12النجسية)

 .  المجموعة التجريبية:1 

 ( مدمنيف كحوؿ.8( مدمنيف مخدرات.  المجموعة الثانية )6قسمت الى المجموعة األولى: )

 . المجموعة الضابطة:0

 ( مدمنيف كحوؿ.8( مدمنيف مخدرات.  المجموعة الثانية )6المجموعة األولى: ) إلىقسمت 

 اجات والتوصيات فكاف أهماا:االستنت

لممنااج التاهيمي تأثير واضح عمػى اإلمكانيػات العالجيػة وتسػايؿ سػرعة الشػجاء وتحسػيف  .1
 الحالة النجسية لممصابيف.

 ضرورة خضوع المصابيف باإلدماف إلى البرامل التأهيمية . .2

 االقتصاد بالوقت والماؿ لممصابيف.    .3
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Experimental research 

By :- assistant doctor maad salman Ibrahim  Sport education department . 

Research summary 

The research included five chapters , the first chapter is about – a research definition .  

1.  the drug problem is the most complexe problem which faces the society at the present 

time . 

2. the addiction spreading causes the increasing of crimes average in society like rape and 

assault crimes and another kinds of crimes whichare  

- the problem of research :  

1. treatment of addiction what ever it is , by pulling the drug and this causes to appear  the 

synchronized puling symptoms .  

2.  the sudden stoping of drugs causes the shaking and a general  weakness and the 

healthy status becomes bad and the physical ability will go down, and can not walk . 

3. the appearance of the general healthy weakness need that there is a rehabilitional 

program me with the treatment by :-  

A- giving the patient aphysical ability to pass the treatment .  

B- make the patient busy by practicing the sport games and intertainment to avoid the 

effective psychological problems and to support the personal willing force and it is the most 

im portant of curing needs . 

-the goals of the research were :-    

1. difination of rehabilitional programmes im portance for the addicted .  

2. difination of rehabilitional programmes suggested validity to cure the addicted and to 

improve the psychological healthy convalescence rohe . 

- the research suppositions were :-  

1. the nescessity of submitting thy addicted to the suggested rehabilitional programmes . 



2. there are differences with statishic  signe to those who submit to the rehabilitional 

programmes to cure them and to accelerale the improvement of the healthy and 

psychological status .  

-the research of the sample :- 

It was : (12) addicteds of drugs  

             (16) addicted of alcohol . in IBN Rushod hospital . 

1. the experimental group :-  

Divided to the group number (1 ) : (6) addicted of drugs , and group number two (8) 

ddicteds of alcohol .  

2. the controlled group :-  

Divided to group number (1) – (6) addicteds of drugs and group number (2) :- (8) addicteds 

of alcohol . 

 Conclusions and recommendations  

1.the reheabilitional programmer has a clear e ffect on the treatment possibilities and the 

curing speed to improve the psyclcgical status for the addicted . 

2. the necessity of submitting the addicted to the rehabilitional programmes .  

3.  saving the time and maney for the addicted .  

4. opening a department in the hospital of IBN rushod for the treatment for the physical 

rehabilitation , and to determine a scientific and specialized staff and to provide the sport 

equipment . 

The influence of educational units of the sport education lesson on physiologic 

changes of blood for students of medium stage  

Presented by :- 

Assistant doctor : Maad salman Ibrahim 

Assistant prof : ismil abdzaid 

Assistant prof : lina sabah maty  

 

 

Sport education department 

 

The research importance was :- 



1.the educational unit in the sport education became a baisic part of education systems 

components in the whole world . 

2. the sport education lesson is the main element to rise and develop the physical fitness 

for students . 

The research problem was :- 

1.the sport education part did not take the enobgh and suitable importance of setting the 

active programmes also of studing and research specially about the scientific sides of 

physically about the scien tific sides of physical education .  

2.this study is atry to identify at the participation influence in the sport education lesson  on 

some changes of blood 

 

 

 األول فصلال

 التعرف بالبحث .1

 

 مقدمة البحث وأىميتو: 1-1

تظاػػر وتجشػػي ظػػاهرة البطالػػة مػػع تطػػور المجتمعػػات المدنيػػة وتعقيػػد العالقػػات االجتماعيػػة       
أوقػػات الجػػراغ وخصوصػػا عنػػد الشػػبابس فيػػإهب الػػبعض إلػػى ممارسػػة بعػػض  أشػػلاؿ إلػػى الحاجػػة

المادئػػػػػة ل عصػػػػػاب  العقػػػػػاقيرعػػػػػض طي المخػػػػػدرات والكحػػػػػوؿ وباتعػػػػػ وأخطرهػػػػػاالعػػػػػادات السػػػػػيئة 
وخصوصػػا بليػػاب الرقابػػة الحكوميػػة واألهميػػة واألمنيػػة ومؤسسػػات إات العالقػػة. والمحظػػورة طبيػػاس 

يػؤدي إلػى صػعوبة تخطػي ممػا يصاب مسػتخدمياا )باإلدمػاف(  مع مرور االستخدامات السيئة لاا
حجػػػر و ة ورعايػػة طبيػػة عمميػػات استشػػجاء باللػػػة التعقيػػد وتحػػت سػػيطر هػػإا الظػػاهرة أال مػػف خػػالؿ 

. وقػد يجشػؿ باللػة الػثمف عقػاقيرو  متعػددة واسػتخداـ أسػاليب طبيػةباإلدماف صحي عمى المصابيف 
 .يفتردي الوضع الصحي لممصابمع شجاء لاهؤالء المدمنيف مف  الكثير مف

عقد المشاكؿ التي تواجػه المجتمػع فػي الوقػت الحاضػرس وال يكػاد أتعد مشكمة المخدرات مف       
مت مناا أي مجتمع سواء أكاف متقدما أو ناميػا. وتبػدو أهميػة هػإا المشػكمة فػي أناػا تمػس حيػاة يج

فاػػي تمػػس عالقتػػه بنجسػػه مػػف حيػػث ) سفحسػػب المػػدمف الشخصػػية واالجتماعيػػة مػػف جميػػع جوانباػػا



نمػاأفػراد عائمتػه مػع صػمتهتحديد اهتماماته وأهدافه. كمػا تمػس  تتمثػؿ أهميػة المشػكمة بالنسػبة  (س وا 
هػػػإا الجوانػػػب هػػػو امػػػف  اهػػػـجتمػػػع فػػػي أناػػػا تحػػػيط بػػػه وتمسػػػه فػػػي جميػػػع جوانبػػػه الرئيسػػػية. و لمم

المجتمػػعس حيػػث أدى انتشػػار اإلدمػػاف إلػػى زيػػادة نسػػبة جػػرائـ العنػػؼ فػػي المجتمػػع مػػف حيػػث جػػرائـ 
تنشػر فػي والتػي تحت تػأثير اإلدمػاف  ترتكب السطو المسمح واالغتصاب. وغيرها مف الجرائـ التي

 .  ةاليومي الصحؼ

نتػػائل سػػمبية وتحػػد مػػف تقػػدـ  تعطػػيآفػػات المجتمػػع إإ تعػػد مشػػكمة اإلدمػػاف مػػف اخطػػر  لػػإا      
محػػػػد مػػػػف هػػػػإا المشػػػػكمة وفػػػػرض دورا فعػػػػاال لالمجتمعػػػػات ورقياػػػػاس وقػػػػد تمعػػػػب األنظمػػػػة السياسػػػػية 

 العقوبات الرادعة لمروجياا حتى تصؿ إلى عقوبة اإلعداـ في بعض القوانيف. 

       

 

 البحث:مشكمة   1-0

مشػػػكمة اإلدمػػػاف مكانػػػة الصػػػدارة بػػػيف المشػػػكالت الطبيػػػة النجسػػػية فػػػي كثيػػػر البمػػػداف  حتػػػؿت        
 لكػف تالقػي دعمػا يػة تكػافح مػداولتااسقانونمػواد و  يػةإعالموأجازة العالـ بالرغـ مف هناؾ جمعيات 

إا العمميػػة مػػف خػػالؿ مبيعاتاػػاس وقػػد تػػدعـ مػػف قبػػؿ الجاػػات المسػػتجيدة مػػف هػػ كبيػػر لمروجياػػاماليػا 
تجشػت هػإا الظػاهرة بشػكؿ ممحػوظ اآلونة األخيػرة سواء كانت مالية أو سياسية او غير إلؾ. وفي 

 .في العراؽ بلياب األمف وعدـ السيطرة عمى المنافإ الحدودية

أف عػػالج اإلدمػػاف مػػف أي نػػوع كػػافس يسػػتادؼ السػػحب الكامػػؿ لممخػػدر وتعويػػد  المػػريض        
نه استلناء تامًا. ولقد كاف هإا األمر يتـ بصورة فجائية في المستشجيات االستلناء عتدريجيا عمى 

وغيرهػا مػف المؤسسػات التػي يوضػع فياػا المػدمنوفس ولقػد تبػيف اآلف والمحاجر الصػحية والسجوف 
 أعػػػػراض اػػػػورظالمػػػػدمف أمػػػػر مػػػػؤلـ جػػػػدًا ويػػػػؤدي إلػػػػى  مػػػػىإف المنػػػػع اآلنػػػػي والججػػػػائي لممخػػػػدر ع

إليقػاؼ المجػاجم لممخػػدر يسػبب االرتعػاش واالنتجػػاض وعػدـ الراحػػة أف ا كمػػا االنسػحاب المتزامنػة.
والقمػػؽ والتوعػػؾ الصػػحي )واإلسػػااؿ والتقمصػػات والتشػػنجات المؤلمػػة ( وضػػعؼ اإلرادة الشخصػػية 

واألطبػػاء إات عممػػاء  يؤكػػد ا. لػػإوالسػػموؾ الليػػر سػػوي )التوسػػؿ مػػف اجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى المخػػدر(



عطػػاء السػػحب التػػدريجي لممخػػ االختصػػاص بضػػرورة در واسػػتبداله بتركيػػب كيمػػاوي غيػػر ضػػار وا 
   ( 1)وغير إلؾ مف المساعدات الكيماوية والطبية. عند الضرورة القصوى المادئات العصبية

هػف فػي الصػحة العامػة لممػريض تسػتدعي وجػود برنػامل تػأهيمي هإا باإلضػافة إلػى ظاػور و       
ة البدنيػػة عمػػى تخطػػي العػػالج . والثانيػػة مرافػػؽ لمعػػالج األمػػريف همػػا: األوؿ أعطػػاء المػػريض القػػدر 

ممارسػة األلعػاب الرياضػػية والترفيايػة لتالفػي المصػاعب النجسػػية  عػػف طريػؽهػي أشػلاؿ المػريض 
 المؤثرةس ودعـ قوة اإلرادة الشخصية وهي مف أهـ مستمزمات العالج. 

ف عمػػػى ومػػػف خػػػالؿ زيػػػارة الباحػػػث لموقػػػع مستشػػػجى ابػػػف الرشػػػد ل مػػػراض النجسػػػية واإلدمػػػا      
المخػػدرات والكحػػوؿ. الحظػػوا مػػف الضػػروري جػػدا أف يكػػوف هنػػاؾ برنػػامل تػػأهيمي يصػػاحب عمميػػة 
العػػالج وخصوصػػػا افتقػػار المستشػػػجى إلػػى الكثيػػػر مػػف المسػػػتمزمات الترفيايػػة والرياضػػػية وال يوجػػػد 

 .وفهناؾ متخصص

 

 أىداف البحث: 1-3

 يادؼ البحث إلى:           

 اإلدماف.بممصابيف لية التعرؼ عمى أهمية المناهل التاهيم .3
شجاء المصابيف باإلدماف  المقترحة في ةالتعرؼ عمى صالحية المناهل التاهيمي .4

 . والنجسية والوظيجية الصحية دور النقاهةوتحسيف 

 

 فروض البحث: 1-0

 يجترض الباحث:

 . المقترحةمناهل التاهيمية لمضرورة خضوع المصابوف باإلدماف  .1
اضػػػػعيف لبػػػػرامل تاهيميػػػػة فػػػػي شػػػػجائاـ هنػػػاؾ فػػػػروؽ إات داللػػػػة إحصػػػػائية لمخ .2

 . والوظيجية وسرعة تحسيف حالتاـ الصحية والنجسية

 

                                                           
(

1
 161.ص  1791 1الٌٍٍ طفبخر عبقم . أصٕل عهى انُفش ٔرطجٍقبرّ. ثٍرٔد . دار انعهى نهً ( 



 مجاالت البحث: 1-5

 المجال البشري: 1-5-1

 .عينة مف المصابيف باإلدماف عمى المخدرات والكحوؿ في مستشجى ابف الرشد ل مراض النجسية

 المجال الزماني: 1-5-0

 .2008 األوؿكانوف  2للاية  بأ 2لمجترة مف 

 المجال المكاني: 1-5-3

سػػاحات الرياضػػية ومختبػػرات الطبيػػة والقاعػػات وصػػاالت الحجػػر الطبػػي فػػي مستشػػجى ابػػف الرشػػد 
 بلداد. -ل مراض النجسية 

 

 

 الثاني فصلال

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة .0

 الدراسات النظرية. 0-1

 إدمان المخدرات: 0-1-1

مؽ جزافػػا وتسػػتخدـ خػػارج معناهػػا العممػػي. فتنػػاوؿ أي عقػػار فتػػرة اإلدمػػاف كممػػة كثيػػرًا مػػاتط       
متصمة مف الزمف كثيرًا ما يوصؼ باإلدمافس ولكػف اإلدمػاف بمعنػاا العممػي المتجػؽ عميػة ال بػد أف 

 (2)تتوافر له الشروط اآلتية؛

زيػػػادة احتمػػػاؿ الشػػػخص لمعقػػػار المخػػػدرس ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى أطػػػراد الزيػػػادة فػػػي الجرعػػػة الالزمػػػة  .1
 اث التخدير.إلحد

                                                           
(1)

 79ص  1761.  1صجري جرجٍش . انطت انُفضً فً انذٍبح انعبيخ. انقبْرح. دار انُٓضخ انعرثٍخ. ط 



اعتمػػػػاد الشػػػػخص بػػػػدنيًا عمػػػػى العقػػػػارس أي تكػػػػوف حاجػػػػة بدنيػػػػة ممحػػػػة تػػػػدعو إليػػػػة ولػػػػيس مػػػػف  .2
 المستطاع إغجاؿ تمبيتااس ومف تـ التعميؽ الشديد بالعقار المخدر والعجز عف اللناء عنه.

ظاور أعراض االنقطاع عمى نحو عنيؼ يتعإر عمى األكثريف مف الناس تحمماا دوف رعايػة  .3
رة دقيقةس وقد تصؿ هإا األعراض في بعض األحياف إلى درجة تنطوي عمى تاديد طبية مباش

 . مباشر لمحياة
اتسػػمت الجاػػود الدوليػػة لمراقبػػة المخػػدرات فػػي الماضػػي بدرجػػة كبيػػرة مػػف االسػػتقطابية            

فمػػف ناحيػػة كانػػت هنػػاؾ البمػػداف المنتجػػة لاػػإا المخػػدرات ومػػف ناحيػػة أخػػرى كانػػت هنػػاؾ البمػػداف 
في الجترة األخيرة بسبب التوافر المتزايد لممواد الصػيدلية  امستامكة. وقد تليرت هإا الصورة جإريال

الباعثػػػة لالضػػػطرابات النجسػػػيةس واليػػػـو أصػػػبحت غالبيػػػة الػػػدوؿ التػػػي صػػػادفت المشػػػاكؿ المرتبطػػػة 
 اتواجاػبالمخدرات دوال منتجة ومستامكة عمى حد سواء . وكاف عمى البمػداف الناميػة والمتقدمػة أف 

داخػػؿ حػػدودها الخاصػػة المشػػاكؿ الدوليػػة المرتبطػػة فيمػػا بيناػػا والمتعمقػػة بػػالعرض غيػػر المشػػروع 
أف العػػرض )ويتضػػمف التاريػػب(  فػػي المخػػدرات. ةليػػر مشػػروعال ةجر المتػػاوالطمػػب غيػػر المشػػروع و 

والطمػػػب يعػػػززاف ويػػػدعماف الواحػػػد منامػػػا اآلخػػػر فػػػي تنميػػػة اسػػػتعماؿ المخػػػدرات واإلبقػػػاء عمياػػػا س 
س خمػؽ األنشػطة غيػر المشػروعة فػي المخػدرات يفالعرض المتزايدو وتواصؿ الدائرة المجرغة لمطمب 

والمشاكؿ المرتبطة باػا. وينبػع هػإا إلػى حػد كبيػر مػف طبيعػة الطمػب عمػى المخػدراتس الػإي يتسػـ 
 :(3)غالبا بسمتيف مميزتيف

ستمرس م بشكؿهي الدافع الإي ال يقاـو مف جانب المستعمؿ لتعاطي المخدر  األولى
 أو دوري ليختبر تأثيرا النجسي أو ليتجنب مشقة غيابه. 

لتحقيػؽ  هي تطور القػدرة عمػى تحممػه ومػف ثػـ تصػبح كميتػه متزايػدة ومطموبػة الثانية
 اآلثار المرغوبة

الػػدافع الػإي ال يقػػاـو السػػتمرار االسػػتعماؿ وتطػور القػػدرة عمػػى االحتمػػاؿ س  هاتػػاف الميزتػػافويجسػر 
 استمرار سياسات مراقبة المخدرات التي تستبعد تدابير خجض الطمب.ولماإا تجشؿ ب
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 الوقاية من اإلدمان 0-1-0

 فػػييجػػب اتخػػاإ مجموعػػة مػػف اإلجػػراءات التػػي تسػػاعد  نػػالموقايػػة مػػف اإلدمػػاف فػػي مجتمع         
االسػػتعماؿ غيػػر المشػػػروع  إيقػػاؼالوصػػوؿ إلػػى هػػإا الاػػدؼ. والاػػدؼ العػػاـ لاػػإا اإلجػػراءات هػػو 

ات. وإلػػؾ أمػػر متميػػز عػػف القضػػاء عمػػى االسػػتعماؿ لممخػػدرات الػػإي ثبػػت أنػػه أقػػؿ واقعيػػة لممخػػدر 
 : (4)وغير قابؿ لمتحقيؽ عادة . ومع إلؾ فأف الخجض يمكف تحقيقه إإا أنقصنا إلى الحد الممكف 

 . مستوى االستعماؿ غير المشروع لممخدرات 
 ( لايرويفامثؿ معينة تثير مشاكؿ) مستوى االستعماؿ غير المشروع لمخدرات 
  . عدد الحاالت الجديدة لالستعماؿ غير المشروع 

وال يمكػػػف إجػػػراء خجػػػض الطمػػػب عمػػػى نحػػػو فعػػػاؿ دوف فػػػرض ضػػػوابط عمػػػى عػػػرض المخػػػدرات . 
وبصػجة خاصػػةس ينبلػػي فػػرض ضػػوابط تنجيإيػػة عمػػى تػػوافر كػػؿ مػػف المخػػدرات التقميديػػة التػػي يسػػاء 

يمكف تحويماا مػف المصػادر المشػروعة إلػى السػوؽ استعمالاا والمنتجات الصيدالنية الجديدة التي 
السػػػوداء. وباإلضػػػافة إلػػػى هػػػإا الضػػػوابط س يتعػػػيف توجيػػػه االهتمػػػاـ إلػػػى تمػػػؾ التػػػدابير التػػػي يكػػػوف 

 تطبيقاا متوازيا ومتمشيا لخجض الطمب غير المشروع عمى المخدرات. وأهـ هإا التدابير : 
  . تدابير وقائية 
  عادة اندماجاـ اجتماعيًا. تأهيؿ المدمنيفو تدابير عالجية  عمى المخدرات وا 

 
 

   :التدابير الوقائية  0-1-0-1
تتطمب الوقاية مػف االسػتعماؿ غيػر المشػروع لممخػدرات عناصػر محجػزة وعناصػر رادعػة عمػى     

 وتسعي العناصر المحجزة إلى :  السواء
  ةر الصػحية واالجتماعيػة والنجسػية بصػو تحسيف قدرات الجرد عمى مواجاػة مشػاكمه 

 بناءة .
  تلييػػػػر العوامػػػػؿ االجتماعيػػػػة غيػػػػر المواتيػػػػة والتػػػػي يمكػػػػف أف تػػػػؤدي إلػػػػى إسػػػػاءة

 استعماؿ المخدرات . 
 أما العناصر الرادعة فيي : 

  . التاديد بالعقاب 
  . الخوؼ مف الضرر الشخصي الناجـ عف استعماؿ المخدرات 

 أىداف الوقاية 
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 تتمثؿ األهداؼ الرئيسية لمتدابير الوقائية فى :
 وأضرارها .  اازيادة معرفة وتجاـ المخدرات واستعمال 
  . تنشئة مواقؼ وسموؾ سميـ فيما يتعمؽ باستعماؿ المخدرات 
  تطػػػػػوير القػػػػػدرات الجرديػػػػػة عمػػػػػى المواجاػػػػػة لمقاومػػػػػة الضػػػػػلوط مػػػػػف أجػػػػػؿ االنلمػػػػػاس فػػػػػى

 االستعماؿ غير المشروع لممخدرات . 
  تاػػػدؼ إلػػػى خجػػػض  التػػػي التثقيجيػػػة البػػػرامل فػػػيتعمػػػيـ مشػػػاركة الجػػػرد والجماعػػػة والمجتمػػػع

 الطمب غير المشروع لممخدرات . 
 :استراتيجيات لموقاية 

 :بحث مجموعة واسعة مف التدابير. وفيما يمي أكثرها شيوعاً  للرض     
  :تدابير إعالمية .1

 وتتضمف نقؿ المعمومات الواقعية والدقيقة عف المخدرات واستعمالاا . 
 وهى تتضمف بصجة عامة ناجيف : 

  :يجترض أف زيادة الخوؼ مف عواقب استعماؿ المخدرات سيردع  الإيالترويع  نالاألول
 مف تسوؿ له نجسه تجربتاا س أو أف يواصؿ استعمالاا . 

 ــــاني يجتػػػػرض أف معرفػػػػة دقيقػػػػة ومتوازنػػػػة عػػػػف أثػػػػار اسػػػػتعماؿ  الػػػػإيالػػػػنال الػػػػواقعي : الث
تثنػػػػي عػػػػف اسػػػػتعماؿ تعػػػػزز الوقايػػػػة و  التػػػػيالمخػػػػدرات سػػػػتؤدي إلػػػػى اسػػػػتحداث المواقػػػػؼ 

 المخدرات . 

 
 
 
 
 
 
 
  :البرامج التربوية -0

وتتضمف هإا مقررات دراسية مصممة وبػرامل لمتػأثير بطريقػة إيجابيػة عمػى دوافػع الجػرد س ومواقجػه 
تاػدؼ إلػى تحقيػؽ هػإا األهػداؼ مػف  التػيوسموكه بالنسبة إلى استعماؿ المخدرات وكإلؾ البرامل 

 :  المناهل ماياتيعمى المواجاة . وتتضمف هإا خالؿ التطوير العاـ لمقدرات 
 نال تعميمية مبرمجة .م 
  نال تعميمية متكاممة عف المخدرات فى المناهل الدراسية . مإدراج 



 نال تعميمية عف الصحة . م 
  . برامل تركز عمى التنمية الصناعية 

  :برامج قائمة عمى المجتمع -3
مجتمػع لخجػض  فػيسػب لممػوارد الحكوميػة والخاصػة س وتتضمف الجاود المتناسػقة االسػتخداـ المنا

 الطمب عمى المخدرات . وتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ : 
  . إنشاء مراكز لتقديـ النصح والمشورة 
  . توفير وسائؿ اإلقامة لمشباب المشرديف 
  . تقديـ بديؿ الستعماؿ المخدرات 
 لتدريبية . تطوير برامل اختيار الوظائؼ المناسبة والبرامل االستشارية وا 
عادة اندماجيم اجتماعيا  و تدابير عالجية  0-1-0-0  :تأىيل المدمنين وا 

عػػػادة االنػػػدماج االجتمػػػاعي لممػػػدمنيف عمػػػى المخػػػدرات س سمسػػػمة متصػػػمة مػػػف  إف عػػػالج تأهيػػػؿ وا 
عػادة وضػع هػؤالء األشػخاص فػى  التدابير التػى تاػدؼ إلػى تحقيػؽ وجػود متحػرر مػف المخػدرات وا 

قة حياة كريمة لاـ . ورغـ أف هإا التدابير قد تختمؼ عف بعضػاا الػبعض المجتمع مع توفير طري
 س فأناا تترابط فيما بيناا س ويتعيف قبؿ كؿ شم إيجاد وثيقة بيف مختمؼ البرامل في مجتمع ما . 

ويتنػػػاوؿ العػػػالج اآلثػػػار الجسػػػيولوجية والنجسػػػية واالجتماعيػػػة الناجمػػػة عػػػف إسػػػاءة الجػػػرد السػػػتعماؿ 
س امػػرأةؾ يشػػير إلػػى التػػدابير التػػي تاػػدؼ إلػػى مسػػاعدة المسػػتعمؿس رجػػال كػػاف أـ وكػػإل سالمخػػدرات

عمػػػػػى أف يػػػػػتحكـ أو يسػػػػػيطر عمػػػػػى اسػػػػػتعماله لممخػػػػػدرات وإلػػػػػؾ باػػػػػدؼ تيسػػػػػير إعػػػػػادة اندماجػػػػػه 
 االجتماعي. 

عػػػادة االنػػػدماج إلػػػى الوصػػػوؿ بػػػالجرد إلػػػى حالػػػة يسػػػتطيع أو تسػػػتطيع فياػػػا مػػػف  وياػػػدؼ التأهيػػػؿ وا 
لنجسية واالجتماعية مواجاة نجػس المشػاكؿ التػي يواجااػا اآلخػروف فػي مجموعتػه الناحية البدنية وا

 العمرية س وأف يستجيد مف الجرص المتاحة في المجتمع. 
 
 
 

 تعريف مصطمح األدوية  0-1-3
نتيجة الزدياد األثر االجتماعي والطبي ل دوية أضػيجت مصػطمحات جديػدة إلػى للػة الػدواء       

مػػػادة تؤخػػإ لموقايػػػة أو العػػػالج مػػػف المػػػرض . ولػػـ يمػػػض وقػػػت طويػػػؿ حتػػػى . فعػػرؼ الػػػدواء بأنػػػه 
سػػػميت عمميػػػة تنػػػاوؿ األدويػػػة التػػػى تتسػػػبب فػػػى إلحػػػاؽ ضػػػرر اجتمػػػاعي أو صػػػحي بمػػػف يتناولاػػػا 



"إسػػػاءة اسػػػتعماؿ الػػػدواء " . وكػػػاف اإلدمػػػاف عمػػػى األفيػػػوف ومشػػػتقاته مػػػف المشػػػكالت األولػػػي التػػػى 
شتقت مصطمحات كثيػرة تتعمػؽ بالػدواء مػف حيػث تعريػؼ نجمت عف إساءة استعماؿ األدوية وقد ا

( المػدمف واإلدمػاف . ولكػف مػع WHOتمؾ المشكمة وعالجاا . وعرفت منظمة الصحة العالميػة )
زيػػادة اسػػتعماؿ أدويػػة أخػػرى تبعػػث النشػػوة فػػى الػػنجس نشػػأت مصػػطمحات أخػػرى . فوصػػؼ منظمػػة 

يستعمموف األدويػة المػؤثرة نجسػانيًا فقػد  الصحة العالمية لممدمف مثال ال ينطبؽ عمى المدمنيف ممف
وصػػجت منظمػػة الصػػحة العالميػػة اإلدمػػاف بأنػػه حالػػة التػػـز معاػػا المػػدمف بالمخػػدر جسػػمانيا وعقميػػا 
وارتقي سمـ قوة االحتماؿ بثبات وأصبحت مشكمة اجتماعية. عمى أف كثيرًا مف األدوية الجديدة لػـ 

إلػػى تناولاػػا ال يػػزاؿ قويػػًا وبػػه ضػػراوة تصػػعب تسػػجر عػػف اعتمػػاد جسػػماني . ولكػػف الػػدافع العقمػػي 
 مقاومتاا . 

 العقار والمخدر : 0-1-3-1
العقار بأنه " أي مادة إإا تناولاا الكائف الحي  -في كتاب المخدرات  -إكر  هانى عرموش      

الإي يؤدي  أما المخدر فاو العقار …أدت إلى تليير وظيجة أو أكثر مف وظائجه الجسيولوجية 
 إلى تليير حالة اإلنساف المزاجية وليس الجسدية".  تعاطيه

ومف التعريجيف السابقيف يتضح لنا أف أية مادة مخدرة هى عقار س ولكػف لػيس كػؿ عقػار هػو مػادة 
 مخدرة .

 .ظاىرة التحمل : 0-1-3-0
يقوـ الجسـ بتحطيـ وطرد كؿ ما يدخمه مف عقاقير . ومف البدياي أف مقدرة األجسػاـ عمػى       

إلؾ تختمؼ بيف شخص وآخر تجاا نجس العقػار . وعنػدما يتنػاوؿ المػرء عقػارًا مخػدرًا فػ ف مػا فعؿ 
 يحدث داخؿ جسمه يمكف توضحيه عمى النحو التالي : 

.  يقـو الجسـس في المرة األولي لتناوؿ العقػار بتحطيمػه وطػردا إلػى خػارج الجسػـس ولػدى تكػرار 1
زداد بسػػب النشػػاط الزائػػد ل نزيمػػات المحطمػػة تناولػػه فػػ ف مقػػدرة الجسػػـ عمػػى تحطمػػه وطػػردا تػػ

لاػػإا العقػػار فػػى الكبػػدس ممػػا يسػػتدعي زيػػادة الكميػػة المػػأخوإة فػػي المػػرات الالحقػػةس وباسػػتمرارس 
 لمحصوؿ عمى نجس المجعوؿ الحادث فى المرات السابقة. 

 ف . ومف جاة ثانيةس إإا استمر نجػس الشػخص بتنػاوؿ نجػس الكميػة السػابقة مػف نجػس العقػارس فػ2
خاليا جاازا العصبي تعتاد عمى إلؾ العقار وال تعود تتأثر به كالسابؽس وبالتػالي تحتػاج إلػى 

 كمية أكبر لمحصوؿ عمى التأثير السابؽ نجسه. 
وخالصه القوؿ: إف زيادة مقدرة الجسـ عمػى تحطػيـ العقػار مػف جاػةس وتعػودا عميػه مػف جاػة     

عمػى نجػس التػأثير السػابؽ هػو مػا يسػمي بظػاهرة  أخرىس وبالتالي حاجته إلى كمية أكبر لمحصػوؿ
 التحمؿ .. 



 سوء استعمال العقاقير :  0-1-3-3
سوء استخداـ العقاقير هو اإلسراؼ فى تناوؿ العقاقير دوف أخإ رأي الطبيبس وغالبًا ما        

يؤدي سوء االستعماؿ هإا إلى إدماف العقار المستعمؿ. وبمعني آخر هو سوء االستعماؿ الإي 
 يتـ دوف رأي الطبيب والإي يؤدي إلى االعتماد النجسيس والجسدي أو كمياما معًا . 

 ظاىرة االعتماد : 0-1-3-0
االعتماد بما معناا: "هػو حالػة مػف التسػمـ  1973عرفت منظمة الصحة العالمية عاـ            

معقػػػار الطبيعػػػي الػػػدوري أو المػػػزمف الضػػػار لمجػػػرد والمجتمػػػعس وينشػػػأ بسػػػبب االسػػػتعماؿ المتكػػػرر ل
أو"المصػػػنع" ويتصػػػؼ بقدرتػػػه عمػػػى إحػػػداث رغبػػػةس أو حاجػػػة ممحػػػة ال يمكػػػف قارهػػػا أو مقاومتاػػػاس 
لالسػػتمرار عمػػى تنػػػاوؿ العقػػار والسػػػعي الجػػاد لمحصػػػوؿ عميػػه بأيػػػة وسػػيمة ممكنػػػةس لتجنػػب اآلثػػػار 

لػة مػف س ويسػبب حادة كميػة الجرعػةالمزعجة المترتبة عمى عدـ توفراس كما يتصؼ بالميؿ نحو زيا
 االعتماد النجسي أو العضوي عمى العقارس وقد يدمف المتعاطي عمى أكثر مف مادة واحدة". 

 ويضاؼ إلى التعريؼ السابؽ ما يمي :
يؤدي االعتماد إلى حدوث رغبة ممحة فى االستمرار عمى تعاطي العقار والحصوؿ عميػه  .1

 بأية وسيمة. 
ف كػاف بعػػض المػػدمنيف ضػرورة زيػػادة الجرعػة بالتػػدريل وباسػػتمرارس لتعػود  .2 الجسػػـ عميػػهس وا 

 يداوـ عمى جرعة ثابتة. 
 حدوث اعتياد نجسي واعتماد جسدي عمى العقار المستعمؿ.  .3
 ظاور أعراض نجسية وجسمية مميزة لكؿ عقار عند االمتناع عنه فجأة.  .4
 تظار اآلثار الضارة عمى المدمف وعمى المجتمع معًا.  .5
االعتماد عميه فى الحياةس واعتماد الشخص عمػى العقػار كؿ إلؾ يعني أف إدماف الشيء هو      

يعني أف نشاطه العادي وحياته اليومية مرتبطتاف بتناوؿ إلؾ العقار ليحافظ عمى وجػودا فػى دمػه 
بنسػػبة ثابتػػة وبشػػكؿ دائػػـس فػػ إا انخجضػػت هػػإا النسػػبة فػػى دـ المػػدمفس أدى إلػػؾ إلػػى توقجػػه عػػف 

المطمػوبس وإلػؾ يعنػي بوضػوحس اعتمػاد الشػخص  العمؿ وعف كؿ نشاط سػوى البحػث عػف العقػار
 .ؿ العقار وهإا هي ظاهرة االعتمادفى كؿ أنشطته الحياتية عمى استمرارا فى تناو 

 
 
 
 
 



 
 

 الثالث فصلال

جراءاتو الميدانية .3  منيجية البحث وا 

 منيجية البحث: 3-1

 لدراسػػة أي مشػػكمة مػػف مشػػاكؿ التػػي تتعمػػؽ بالبحػػث العممػػي تتحػػدد بػػالمنال الصػػحيح
الػػػإي يتبعػػػػه الباحػػػػث لموصػػػػوؿ إلػػػى حمػػػػوؿ المشػػػػكمة فاختيػػػػار المػػػنال الصػػػػحيح الػػػػإي يتبػػػػع لحػػػػؿ 

.  وطبيعػػة مشػػكمة هػػإا البحػػث تتصػػؼ (5)المشػػكالت يعتمػػد عمػػى المشػػكمة نجسػػاا وعمػػى طبيعتاػػا 
 المنال التجريبيس والإي تتناسب مع طبيعة البحث. أيبمنااج تأهيمي عمى المصابيف باإلدماف 

 حث:عينة الب 3-0

تػػـ حصػػر مجتمػػع البحػػث الػػإي يتمثػػؿ مرضػػى المصػػابوف باإلدمػػاف فػػي مستشػػجى ابػػف 
وتػـ اختيػار  ( مػدمف كحػوؿ.26( مػدمف مخػدرات و )24الرشد ل مراض النجسية واإلدماف بواقػع )

العينة بالطريقة العمديةس لما يالئـ وطبيعة البحث حيث تـ اختيار العينة عمى أساس العمر مابيف 
لؾ لتناسب مع قػدرة المصػاب البدنيػة لممناػاج التػاهيمي وكػإلؾ اختيػار المصػابوف ( وإ40 - 25)

( مػػدمف 16( مػػدمف مخػػدرات و)12إوي القػػدرة البدنيػػة السػػميمة )القػػادروف عمػػى الحركػػة( ومػػناـ )
وتـ استبعاد الباقوف ل ضرار الشػديدة المصػاحبة لمعػالج وعػدـ القػدرة عمػى الحركػة والػإيف  كحوؿ.

وتػػـ تقسػػيماـ إلػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة  .ج طبيعػػي قبػػؿ إدخػػالاـ البرنػػامل التػػدريبيبحاجػػة إلػػى عػػال
وتػػػػػـ اختبػػػػػار العينػػػػػة باستشػػػػػارة الكػػػػػادر الطبػػػػػي  تكػػػػػافؤ العينتػػػػػيفللػػػػػرض )عشػػػػػوائيا(. و وضػػػػػابطة 

المتخصصس نظرا لمستوى الحالة المرضية ودرجة اإلدماف بشكؿ متساوي بيف أفراد العينػة. حيػث 
 شممت . 

 التجريبية:.  المجموعة 1

 ( مدمنيف مخدرات.6المجموعة األولى: )

                                                           
(
5
 .997ص  8791، الكويت ، وكالة المطبوعات. ;احمد بدر : أصول البحث العلمي ومناهجه، ط (



 ( مدمنيف كحوؿ.8) :المجموعة الثانية

 . المجموعة الضابطة:0

 ( مدمنيف مخدرات.6المجموعة األولى: )

 ( مدمنيف كحوؿ.8) :المجموعة الثانية

 أدوات ووسائل جمع المعمومات: 3-3

 -تـ استخداـ الوسائؿ التالية في خطوات تنجيإ البحث:
 المراجع والمصادر العربية واألجنبية إات العالقة. .1
 معمومات مف شبكة االتصاالت العالمية )االنترنيت(. .2
 المقابالت الشخصية مع إوي االختصاص . .3
 (.1استمارات تسجيؿ الخاصة باالختبارات والقياساتس ممحؽ) .4
 (.2محؽ )استمارة استطالع رأي الخبراء بالنسبة لالختبارات النجسية والجسيولوجيةس م .5
 البيانات المتوفرة مف خالؿ البطوالت المحمية السابقة. .6

  ()فريق المساعد. .9

 .المجنة الطبية لمقياس والتقويـ .8

 -فيما تـ استخداـ األدوات التالية لتمثيؿ البحث:

 سماعة طبية. .1
 (1( شكؿ )monarkدراجة مونارؾ االرجومتري ) .2
 ساعة توقيت الكترونية.  .3

 استمارة تسجيؿ.  .4

 مسجؿ.  .5

 مؤقت.  .6

 فاحص نبض ضربات القمب. .7

 

                                                           
( )

 الفريك المساعد: 
 جبيعخ دٌبنى. –اخزصبص فضٍٕنٕجٍخ رذرٌت  –أ.و. د عجبس فبضم انخزعهً  .1

 جبيعخ انًضزُصرٌخ. -اخزصبص رذرٌت انرٌبضً –أ.و.د عهً صهًبٌ عجذ  .1

 .طجٍت يقٍى –ذ ايٍٍ ادًذ د. طجٍت خبن .1

 صؤٔل ردْخ اإلديبٌ. –د. طجٍت يقٍى رائذ صًٍر انجبدرجً  .4



 
 
 
 
 
 
 

 (1شكؿ )
 ( monarkدراجة مونارؾ االرجومتري )

 
 
 

 خطوات تنفيذ البحث: 3-0

بعد عرض المشروع عمى أدارة المستشجى  وأستحصػاؿ الموافقػات األصػولية لتنجيػإ مشػروع        
يعاػػػػػا عمػػػػػى ( وتوز 2-1البحػػػػػثس قػػػػػاـ الباحػػػػػث بتصػػػػػميـ االسػػػػػتمارات الخاصػػػػػة بالبحػػػػػثس ممحػػػػػؽ )

 المختصيف لجمع البيانات الالزمة  لتنجيإ البحث.
 التجربة االستطالعية: 3-0-1

بػػػأجراء التجربػػػة االسػػػتطالعية بليػػػة التعػػػرؼ عمػػػى محتويػػػات وأدوات وظػػػروؼ  قػػػاـ الباحػػػث      
المكانيػػة والزمانيػػة لالختبػػار ومػػدى نجػػاح االختبػػارات والتأكػػد مػػف فريػػؽ العمػػؿ وتالفػػي الصػػعوبات 

 . 19/8/2008 جازة االختبارات يوـوفحص أ
 الفحوصات واالختبارات: 3-0-0



قػػػاـ الباحػػػث بػػػأجراء اختبػػػارات وفحوصػػػات نجسػػػية والجسػػػيولوجية عمػػػى عينػػػة البحػػػث يػػػـو         
 بمساعدة فريؽ المساعد.  2008/ 26/8
 الفحوصات النفسية والصحية: 3-0-0-1

الصػػػحية والنجسػػػية مػػػف قبػػػؿ الجريػػػؽ طبػػػي تػػػـ تشػػػكيؿ لجنػػػة الجحػػػص وتقيػػػيـ إاتػػػي لمحالػػػة         
 بأجراء فحوصات دورية أسبوعيةس وقد اعتمد الباحث االختبار القبمي والبعدي فقط. ()اختصاصي

 وقد استبعد الباحث الجحوصات المختبرية لمدـ واإلدرار وإلؾ لتدخؿ عوامؿ العقار في نتائجه.
 التقييم الذاتي:

لتقيػػػيـ لمحالػػػة الصػػػحية والنجسػػػية عشػػػرة مسػػػتويات صػػػحية اتخػػػإت المجنػػػة الطبيػػػة لمجحػػػص وا      
عطاء درجة شجاء )  ( نقاط لكؿ مختبرس ضمف اعتبارات خاصة بالمجنة.10 -1وا 

 االختبارات الوظيفية:  3-0-0-0
اسػػتخدـ الباحػػػث مؤشػػػر الكجػػػاءة الوظيجيػػػة بعػػػد عػػػرض اسػػػتمارة اسػػػتطالع الػػػرأي عمػػػى خبػػػراء      

   -:pwc 170الكجاءة الوظيجية ( وتـ تحديد االختبار 2الجسيولوجية الرياضيةس ممحؽ )
 

 

 

 pwc 170:(6)الكفاءة الوظيفية   االختبار

إف مؤشػػػر الكجػػػاءة الوظيجيػػػة يعطػػػي البيانػػػات الصػػػحيحة لعمػػػؿ أجاػػػزة الجسػػػـ الداخميػػػة )سػػػعة     
 170)الجاػػػاز الػػػدوري( مػػػف خػػػالؿ قػػػراءة سػػػرعة نػػػبض الػػػدـ بعػػػد جاػػػد بػػػدني فػػػوؽ معػػػدؿ النػػػبض 

ي الدقيقػػة. وإليجػػاد الجػػروؽ فػػي قيػػاس الكجػػاءة الوظيجيػػة بػػيف  المختبػػريف اختػػار الباحػػث فػػ (نػػبض
جاػػػػديف مختمجػػػػيف عمػػػػى الدراجػػػػة  ءبعػػػػد أعطػػػػا (monarkدراجػػػػة مونػػػػارؾ االرجػػػػومتري ) اختبػػػػار

 (7) الرجومترية وقياس الكجاءة الوظيجية. تحسب النتائل في  ضوء المعادلة التالية:

 

                                                           
()  الفريك طبي اختصاصي: 

 يذٌر انًضزشفى. -.  د. طجٍت اصزشبري عذَبٌ يذًذ صبنخ1

 اخزصبص طت َفضً .انًعبٌٔ انفًُ. -.  د. طجٍت اصزشبري ٔصبو صجذً خهف1

 انًعبٌٔ اإلداري. –ثً .  د. طجٍت اصزشبري صًٍر يذًذ انجُب1

 .طجٍت يقٍى –.  د. طجٍت خبنذ أيٍٍ ادًذ 4

 صؤٔل ردْخ اإلديبٌ. –.  د. طجٍت يقٍى رائذ صًٍر انجبدرجً 5

دراسةةت ارار ةةت عةةي تكةةا التوظفةةاث المؤظفظةةت نالمبوةةراث اي  رنتماتريةةت تةةظم الريا ةةظظم المترةةداظم عةةي  يعددذ صددهًبٌ هثددراٍْى  ((6

 .1996  اطرٔدخ دكزٕراِ, جبيعخ ثغذاد  كهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ, ت نغظر الريا ظظمـ ظرة نالرنااــالمصارعت الح
(
9
, 1, انقبْرح, دار انفكر انعرثً ,طعسظملمجظا نامرعملمجظا الريا ي نطرق الرظاس نالترميمانعال عجذ انفزبح ٔيذًذ صجذً   أثٕ (

 121ص . 121,ص 1779

                      170 – F1     

PWC170  =  N1  +  (N2 – N1)  (                 ) 

              F2 – F1



 

 

هي معدؿ القمب األوؿ F1شدة الحمؿ الثانيس  N2حمؿ األوؿس شدة ال N1حيث تمثؿ 
معدؿ القمب الثاني بعد شدة الحمؿ الثاني. وقد استخدـ الباحث شدة F2 بعد شدة الحمؿ األوؿس 

( التالي وبوقت خمس دقائؽ وبراحة بعد 1الحمؿ األوؿ حسب أوزاف المختبريف وحسب الجدوؿ)
روف الحمؿ الثاني بعد الراحة بشدة أعمى مف األوؿس وتحدد دقيقة(. ويؤدي المختب 3الجاد األوؿ )

يحدد شدة  (1)والجدوؿ  (8)شدة تبعا لنتيجة معدؿ ضربات القمبس وبمدة خمس دقائؽ أيضا.
 )*(.األوؿ وشدة الحمؿ الثاني حمؿال

  ( 1جدوؿ ) 

 PWC170 يمثؿ شدة الحمميف األوؿ والثاني لالختبار 

 طريقة االختبار:

  .تجرى عممية الوزف إلفراد العينة 

 ج بطريقة صحيحة في األداء . نموإ يتـ عرض 

                                                           
(

2
 .121ّ.صَفضبٍٍَ يصذر صبثق ثٕ انعال عجذ انفزبح , يذًذ صجذً دضأ (

 )*( رى رعذٌم انجذٔل شذح األدًبل )انجٓذ( يٍ قجم انجبدث ٔدضت هيكبٍَبد انًصبثٍٍ.

 العمر
شدة الحمل 
األول 
 )كغم.م/د(

 شدة الحمل الثاني

 معدل ضربات القمب

80- 89 90- 99 100- 109 110- 119 120- 129 

 600 700 800 900 1000 500 سنة 30 -25

 500 600 700 800 900 400 سنة 35 -30

 400 500 600 700 800 300 سنة 40 -35



  . إعطاء مدة قصيرة لمتدريب عمى االختبار 

  األوؿ والثاني)حسب  فاألدائييدقائؽ( وتكوف شدة  5األوؿ والثاني ) فاألدائيييكوف زمف
 د(. 3( وبمدة راحة )1الجدوؿ )

 ( ثـ التسجيؿ في  15بعد االنتااء مف االختبار مباشرة يقاس النبض لمدة )ثانية
 مارة المعدة لإلؾ. االست

 المنياج التاىيمي:   3-5

تػػـ أعػػداد برنػػامل التػػاهيمي مػػف خػػالؿ احتياجػػات الخاصػػة لمياقػػة البدنيػػة والصػػحة النجسػػية         
لممػػدمنيف عمػػى ضػػوء التقػػارير الطبيػػة لحالػػة المرضػػى وقػػد شػػمؿ المناػػاج التػػاهيمي مناػػاج تػػدريبي 

أجػػرى المناػػاج لمجتػػرة مػػف  نجسػػية ودينيػػة وثقافيػػة. ترفياػػي فضػػال عػػف توعيػػة واألخػػرلمياقػػة البدنيػػة 
 س ولمدة شاريف.31/10/2008للاية  30/8

 منياج المياقة البدنية: 3-5-1

( صػػػباحا ممارسػػػة التمػػػاريف البدنيػػػة حيػػػث تػػػـ 10-9يػػػومي مػػػف السػػػاعة )التضػػػمف مناػػػاج        
ء مػػع أحيانػػا المسػػير التركيػػز عمػػى التمػػاريف الاوائيػػة منخجضػػة الشػػدة تركػػزت عمػػى الارولػػة البطػػي

واسػػػتخداـ األجاػػػزة الثابتػػػة )المػػػولتجـس والسػػػير  وتخمماػػػا بعػػػض األلعػػػاب الصػػػليرة للػػػرض التشػػػويؽ
. حيث تركزت في األسابيع األولى حركات جدا بطيئػة وكانػت بػيف يػـو المتحرؾس والدراجة الثابتة(

وميػػا مػػػع تليػػر بسػػػيط أمػػا فػػػي مػػا بعػػد كػػػاف التػػدريب ي ثالثػػػة أسػػابيع األولػػى لممناػػػاج.وأخػػر لمػػدة 
الختبارات بدنية مسبقة لموقوؼ عمػى الكجػاءة البدنيػة لممرضػى قبػؿ أعػداد  بمحتوى المنااج استنادا

بتنجيػػإ التػػدريب البػػدني والرياضػػي مػػدرب  . قػػاـلتقػػارير الطبيػػةالمناػػاجس مػػع األخػػإ بنظػػر االعتبػػار ا
 . (9)رياضي متخصص بالمياقة البدنية 

 منياج الترفييي: 3-5-0

شػػمؿ عمػػى ممارسػػة بعػػض األلعػػاب الجرديػػة والجماعيػػة والاوايػػات وكرسػػت مػػف السػػاعة          
إإ اسػػػتخدـ المرضػػػى المعػػػاب الحاسػػػوب اإللكترونػػػي والشػػػطرنل والػػػدومينو  الظاػػػر. بعػػػد (11-1)

                                                           
7
 

 يذرة انهٍبقخ انجذٍَخ نكرح انفذو. -ررثٍخ رٌبضٍخ  سثكبنٕرٌٕ –انضٍذ عهً دضٍٍ 

 



وأورؽ المعػػػب والبميػػػارد وممارسػػػة الاوايػػػات كالرسػػػـ والخػػػط والكتابػػػة والشػػػعر والعػػػزؼ عمػػػى اآلالت 
 ستماع إلى الموسيقى .الموسيقية واال

( مسػػاءا كػػػاف هنػػػاؾ األلعػػاب رياضػػػية مثػػػؿ كػػرة القػػػدـس والسػػػمةس 6 -5أمػػا مػػػف السػػػاعة )         
 والطائرةس وبعض األلعاب الصليرة.

  أما في المساء بعد وجبة العشاء فكاف هناؾ بعض العروض األفالـ فديوية هادفة.        

المحاضػرات  اءقػإلشػمؿ هػإا المناػاج عمػى   ي.المنياج الثقـافي والتربـوي والـدين 3-5-3
مػػف السػػاعة  ف فػػي األسػػبوعمضػػار اسػػتخداـ المخػػدرات وكانػػت يومػػافػػي النجسػػية والدينيػػة والتربويػػة 

 دقيقة(.   45كانت مدة الدرس ) آإ .ض.ؽ( 10-11)

 

 االختبارات البعدية: 3-6

 .1/11/2008المنااج يـو  أجرى الباحث االختبارات البعدية لعينة البحث بعد انتااء مف     

 الوسائل اإلحصائية.  3-7

 استخدـ الباحث الوسائؿ والطرؽ اإلحصائية اآلتية لمحصوؿ عمى النتائل:

 مجـ س                               

 الوسط الحسابي س َ = .8
  ن           

 

 

 

 (80...)                  =االنحراف المعياري ع  .9
 

           

                                                           
(

19
 .1725صعذ جالل   انقٍبس انُفضً . انقبْرح . دار انفكر انعرثً  ( 

 -    9مجـ س
 ن

 9 ) مــجـ س(

 8 -ن 



 (: T-Testقانون )  .:
      

   9ن×       8ن                      9س-8س               

       T             ـــــــــــــــــــ  = 

 9+  ن   8ع هـ                           ن                 

 

 

 (8 - 9)ن 9( + ع8-)ن 8ع                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              حيث أن ع هـ =

 9  - 9ن + ن                                  

 

 

 الرابع فصلال

 عرض النتائج ومناقشتيا .0

 :مي والبعدي ومناقشتياعرض نتائج المجموعة التجريبية في اختبارين القب 1 -0

و الوظيجية لمعينتيف )المصابيف  النجسية والصحية والجحوصات مف خالؿ االختبارات       
باإلدماف الكحوؿ والمخدرات( لممجموعة التجريبية لالختباريف القبمي والبعدي. أجرى الباحث 

ف االختباريف ( لمعرفة الجروؽ اإلحصائية ل وساط الحسابية بيT-Testمعالجة إحصائية )
  لمعرفة التطور في النواحي الصحية والنجسية والبدنية عمى مدى تطبيؽ منااج التأهيمي. 

 .عرض نتائج الفحوصات النفسية والصحية لمجموعة التجريبية ومناقشتيا 0-1-1



( وجػػد أف هنػػاؾ فػػروؽ بػػيف األوسػػاط الحسػػابية 2) مػػف خػػالؿ النتػػائل المبينػػة فػػي الجػػدوؿ        
اؼ المعيػػػػػاري لالختبػػػػػار القبمػػػػػي والبعػػػػػدي لمجمػػػػػوعتيف التجػػػػػريبيتيف األولػػػػػى والثانيػػػػػة فػػػػػي واالنحػػػػػر 

 فحوصات واالختبارات النجسية والصحية.          

 (0جدول )

القبمي  الفروق بين االختبارينيوضح قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة 
 والبعدي لممجموعة التجريبية.

 اإلحصائية

 لمجاميعا

( Tقيمة ) المجموعة التجريبية
 المحتسبة

( Tقيمة )
 الجدولية

داللة 
 الفروق

 بعدي قبمي

 المجموعة األولى

 عينة مدمنين المخدرات

 ع س   ع س  
69198 

(*   )
0.007  

 معنوي
09666 29816 09666 19011 

 المجموعة الثانية

 عينة مدمنين الكحول
395 29905 692 19195 09859 

(**) 

09326 
 معنوي

 0,5 وباحتماؿ خطاء 6درجة حرية  (*)

 0,5وباحتماؿ خطاء  8درجة حرية ( **)

 

( وبػانحراؼ 2,666إإ ظار الوسط الحسػابي لالختبػار القبمػي لمجموعػة األولػى )المخػدرات()     
( وبػانحراؼ 4,666لمجموعػة )( وكاف الوسط الحسابي لالختبػار البعػدي لػنجس ا0,816معياري )

(. فحػػػػػػػػيف ظاػػػػػػػػر الوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي لالختبػػػػػػػػار القبمػػػػػػػػي لممجموعػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة 1.211معيػػػػػػػػاري )



( وكػػػاف الوسػػػط الحسػػػػابي لالختبػػػار البعػػػدي لػػػػنجس 0,925( وبػػػانحراؼ معيػػػػاري )3,5)الكحػػػوؿ()
 (.1,195( وبانحراؼ معياري )6,0المجموعة )

-T)    مدى الجروؽ فيما بيناما باستخداـ اختباروبعد معالجة هإا األوساط لتعرؼ عمى        

Test( فكانت .)T( )6.198( المحتسبة لممجموعة التجريبية األولى )عينة مدمنيف المخدرات )
(  T( وكانت قيمة )0,5( وباحتماؿ خطاء )6( تحت درجة حرية )2,447بينما كانت الجدولية )

( بينما كانت الجدولية 4,859كحوؿ( )المحتسبة لممجموعة التجريبية الثانية ) مدمني ال
( المحتسبة لممجموعتيف T(. ولما كانت )0,5( وباحتماؿ خطاء )8( تحت درجة حرية )2,306)

داللة الجروؽ معنوية لصالح االختبار البعدي  أإفاألولى والثانية هي اكبر مف الجدولية 
 .(2لممجموعتيف كما في جدوؿ )

)عينة اإلدماف  فلة الصحية والنجسية لممجموعتيف التجريبيتيمعنى إلؾ هناؾ تحسف في الحا     
عمى المخدرات والكحوؿ( مف خالؿ البرنامل التاهيمي المقترح  أي هناؾ تأثير عمى عينة البحث 
في تحسيف الحالة الصحية والنجسية أي تحقيؽ الجرضية األولى والثانية لمبحث مف الناحيتيف 

 الصحية والنجسية. 

 

 

 

 

لمجموعة التجريبية  (pwc 170) الكفاءة الوظيفية االختباررض نتائج ع 4-1-0 
 :ومناقشتيا

( وجػػد أف هنػػاؾ فػػروؽ بػػيف األوسػػاط الحسػػابية 3) مػػف خػػالؿ النتػػائل المبينػػة فػػي الجػػدوؿ        
 االختبػارواالنحراؼ المعياري لالختبار القبمي والبعدي لمجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانيػة فػي 

 . (pwc170)ءة الوظيجية الكجا



 (3جدول )

القبمي  الفروق بين االختبارينيوضح قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة 
 .(pwc 170في اختبار الكفاءة الوظيفية ) والبعدي لممجموعة التجريبية

 اإلحصائية

 المجاميع

( Tقيمة ) المجموعة التجريبية
 المحتسبة

( Tقيمة )
 الجدولية

داللة 
 بعدي قبمي الفروق

 المجموعة األولى

 عينة مدمنين المخدرات

 ع س   ع س  

0985 
(*   )

0.007 
 609966 معنوي

 كغم/م.د
07975 

797933 

 كغم/م.د
11989 

 المجموعة الثانية

 عينة مدمنين الكحول

609960 

 كغم/م.د
01968 

82095 

 كغم/م.د8
19901 6979 

(**) 

0.326 
 معنوي

 0.5وباحتماؿ خطاء  6حرية  درجة (*)

 0.5وباحتماؿ خطاء  8درجة حرية ( **)

( وبانحراؼ 609966إإ ظار الوسط الحسابي لالختبار القبمي لمجموعة األولى )المخدرات()      
( وبانحراؼ 797933( وكاف الوسط الحسابي لالختبار البعدي لنجس المجموعة )07975معياري )

وسط الحسابي لالختبار القبمي لممجموعة الثانية (. فحيف ظار ال11989معياري )
( وكاف الوسط الحسابي لالختبار البعدي لنجس 01968( وبانحراؼ معياري )609960)الكحوؿ()
 (.19901وبانحراؼ معياري )( 82095المجموعة )

-T)    وبعد معالجة هإا األوساط لتعرؼ عمى مدى الجروؽ فيما بيناما باستخداـ اختبار       

Test( فكانت .)T( )0985( المحتسبة لممجموعة التجريبية األولى )عينة مدمنيف المخدرات )
(  T( وكانت قيمة )0,5( وباحتماؿ خطاء )6( تحت درجة حرية )0.007بينما كانت الجدولية )

( 09326( بينما كانت الجدولية )6979المحتسبة لممجموعة التجريبية الثانية ) مدمني الكحوؿ( )
( المحتسبة لممجموعتيف األولى T(. ولما كانت )0,5( وباحتماؿ خطاء )8ة حرية )تحت درج



داللة الجروؽ معنوية لصالح االختبار البعدي لممجموعتيف  أإفوالثانية هي اكبر مف الجدولية 
 .(3كما في جدوؿ )

عمى )عينة اإلدماف  فمعنى إلؾ هناؾ تحسف في الحالة الوظيجية لممجموعتيف التجريبيتي     
المخدرات والكحوؿ( مف خالؿ البرنامل التاهيمي المقترح  أي هناؾ تأثير عمى عينة البحث في 

 تحسيف الحالة الوظيجية أي تحقيؽ الجرضية األولى والثانية لمبحث مف الناحيتيف الوظيجية. 

 :ومناقشتيا نفي اختبارين البعدي لممجموعة التجريبية والضابطةعرض نتائج  0 -0

جؿ معرفة تأثير المنااج التاهيمي عمى مف غيرا البد أف نجري االختبارات بيف أل       
 مف خالؿ االختباراتوالضابطة في االختباريف البعدية لاما. و  ةالمجموعتيف التجريبي

و الوظيجية لمعينتيف )المصابيف باإلدماف الكحوؿ والمخدرات(  النجسية والصحية والجحوصات
-T. أجرى الباحث معالجة إحصائية )ففي اختباريف البعدي ضابطةواللممجموعة التجريبية 

Test لمعرفة الجروؽ اإلحصائية ل وساط الحسابية بيف االختباريف لمعرفة التطور في )
ألتأهيمي   النواحي الصحية والنجسية والوظيجية بيف المجموعة التي استخدمت المنااج

  ألتأهيمي عمى المصابيف.    لمعرفة تأثير المنااج ألتأهيمي. والمجموعة التي لـ تستخدـ المنااج

في  والضابطةالتجريبية  تينعرض نتائج الفحوصات النفسية والصحية لمجموع 0-0-1
 .ومناقشتيا ناختبارين البعدي

( وجد أف هناؾ فروؽ بيف األوساط الحسابية 4) ومف خالؿ النتائل المبينة في الجدوؿ      
تباريف البعدي لمجموعتيف التجريبية والضابطة األولى والثانية في واالنحراؼ المعياري لالخ

 فحوصات واالختبارات النجسية والصحية. 

 

 

 

 



 (0جدول )

يوضح قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين االختبار والبعدي 
 .مفحوصات النفسية والصحيةل لممجموعة التجريبية والضابطة

 ئيةاإلحصا

 المجاميع

( Tقيمة ) بعدياالختبار ال
 المحتسبة

( Tقيمة )
 الجدولية

داللة 
 الفروق

 الضابطة التجريبية

 المجموعة األولى

 عينة مدمنين المخدرات

 ع س   ع س  
5,339 (*   )

09007  
 معنوي

4,666 1,21 3,666 1,211 

 المجموعة الثانية

 عينة مدمنين الكحول
6,0 1,195 4,625 1,06 5,339 

(**) 

09326 
 معنوي

 0,5وباحتماؿ خطاء  6درجة حرية  (*)

 0,5وباحتماؿ خطاء  8درجة حرية ( **)

 
لممجموعػػػػة  إإ ظاػػػػر الوسػػػػط الحسػػػػابي لالختبػػػػار البعػػػػدي لمجموعػػػػة األولػػػػى )المخػػػػدرات(     

كػػػػػاف الوسػػػػػط الحسػػػػػابي ة ف. أمػػػػػا الضػػػػػابط(1,21( وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري )4,666) التجريبيػػػػػة 
( . فحػػػػيف ظاػػػػر 1,211( وبػػػػانحراؼ معيػػػػاري )3,666لالختبػػػػار البعػػػػدي لػػػػنجس المجموعػػػػة )

( 6,0)  لممجموعػػػة التجريبيػػػة الوسػػػط الحسػػػابي لالختبػػػار البعػػػدي لممجموعػػػة الثانيػػػة )الكحػػػوؿ(
كػػػاف الوسػػػط الحسػػػابي لالختبػػػار البعػػػدي لػػػنجس . أمػػػا الضػػػابطة ف(1,195وبػػػانحراؼ معيػػػاري )

 (.1,06( وبانحراؼ معياري )4,625جموعة )الم



-T)   وبعد معالجة هإا األوساط لتعرؼ عمى مدى الجروؽ فيما بيناما باستخداـ اختبار     

Test( فكانت .)T )( المحتسبة لممجموعة التجريبية األولى )عينة مدمنيف المخدرات
( 0,5اؿ خطاء )( وباحتم6( تحت درجة حرية )2,447( بينما كانت الجدولية )5,339)

( بينما 2,591(  المحتسبة لممجموعة التجريبية الثانية ) مدمني الكحوؿ( )Tوكانت قيمة )
( T(. ولما كانت )0,5( وباحتماؿ خطاء )8( تحت درجة حرية )2,306كانت الجدولية )

 داللة الجروؽ معنوية لصالح أإفالمحتسبة لممجموعتيف األولى والثانية هي اكبر مف الجدولية 
 .(4لممجموعتيف كما في جدوؿ ) البعدي لممجموع التجريبيةاختبار 

)عينة اإلدماف  فمعنى إلؾ هناؾ تحسف في الحالة الصحية والنجسية لممجموعتيف التجريبيتي     
عمى المخدرات والكحوؿ( مف خالؿ البرنامل التاهيمي المقترح  أي هناؾ تأثير عمى عينة البحث 

والنجسية أي تحقيؽ الجرضية األولى والثانية لمبحث مف الناحيتيف  في تحسيف الحالة الصحية
 الصحية والنجسية. 

التجريبية  تينلمجموع( pwc 170االختبار الكفاءة الوظيفية )عرض نتائج  4-1-0-1
 .ومناقشتيا نفي اختبارين البعدي والضابطة

بػيف األوسػاط الحسػابية ( وجػد أف هنػاؾ فػروؽ 5) ومف خالؿ النتائل المبينة في الجػدوؿ      
واالنحػػراؼ المعيػػاري لالختبػػاريف البعػػدي لمجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة األولػػى والثانيػػة فػػي 

 فحوصات واالختبارات النجسية والصحية. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (5جدول )

يوضح قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين االختبار البعدي 
 .(pwc 170في اختبار الكفاءة الوظيفية ) يبية والضابطةلممجموعة التجر 

 اإلحصائية

 المجاميع

االختبار  بعدياالختبار ال
 بعديال

( Tقيمة )
 الجدولية

داللة 
 الفروق

 الضابطة التجريبية

 المجموعة األولى

 عينة مدمنين المخدرات

 ع س   ع س  

4,24 (*   )
0.007  

 797933 معنوي

 كغم/م.د

11989 
641,33 

1290  

 المجموعة الثانية

 عينة مدمنين الكحول

82095 

 كغم/م.د8
19901 656,25 10925 6,79 

(**) 

0.326 
 معنوي

 0,5وباحتماؿ خطاء  6درجة حرية  (*)

 0,5وباحتماؿ خطاء  8درجة حرية ( **)

( 797933 إإ ظار الوسط الحسابي لالختبار البعدي لمجموعة األولى )المخدرات()     
( 641,33( وكاف الوسط الحسابي لالختبار البعدي لنجس المجموعة )11989نحراؼ معياري )وبا

(. فحيف ظار الوسط الحسابي لالختبار البعدي لممجموعة الثانية 1290وبانحراؼ معياري )
( وكاف الوسط الحسابي لالختبار البعدي لنجس 19901( وبانحراؼ معياري )82095)الكحوؿ()
 (.10925وبانحراؼ معياري ) (656,25المجموعة )

-T)   وبعد معالجة هإا األوساط لتعرؼ عمى مدى الجروؽ فيما بيناما باستخداـ اختبار     

Test( فكانت .)T( )4,24( المحتسبة لممجموعة التجريبية األولى )عينة مدمنيف المخدرات )
وكانت قيمة  (0.5( وباحتماؿ خطاء )6( تحت درجة حرية )09007بينما كانت الجدولية )



(T( )بينما كانت الجدولية 6,79(  المحتسبة لممجموعة التجريبية الثانية ) مدمني الكحوؿ )
( المحتسبة T(. ولما كانت )0.5( وباحتماؿ خطاء )8( تحت درجة حرية )09326)

داللة الجروؽ معنوية لصالح اختبار  أإفلممجموعتيف األولى والثانية هي اكبر مف الجدولية 
              .(5لممجموعتيف كما في جدوؿ ) لممجموع التجريبية البعدي

)عينة اإلدماف عمى  فمعنى إلؾ هناؾ تحسف في الحالة الوظيجية لممجموعتيف التجريبيتي
المخدرات والكحوؿ( مف خالؿ البرنامل التاهيمي المقترح  أي هناؾ تأثير عمى عينة البحث في 

 لجرضية األولى والثانية لمبحث مف الناحيتيف الوظيجية. تحسيف الحالة الوظيجية أي تحقيؽ ا

 

 الخامس فصلال

 االستنتاجات والتوصيات .5
 :االستنتاجات 5-1

 واستنتل الباحث:

أف هنػػػػاؾ فػػػػروؽ إات داللػػػػة معنويػػػػة لعينػػػػة البحػػػػث التجريبيػػػػة لممجمػػػػوعتيف األولػػػػى )إدمػػػػاف  .1
في الجحوصات النجسية ولصالح  مخدرات( والثانية )إدماف الكحوؿ( لالختباريف القبمي والبعدي

 لبرامل التاهيمية.باالبعدي. ويأتي هإا مف خالؿ العالج 
وهناؾ فروؽ إات داللة معنويػة لعينػة البحػث الضػابطة والتجريبيػة مجمػوعتيف األولػى والثانيػة  .2

 التجريبية مما يؤكد عمى صالحية المناهل التاهيمية.  االختبار البعدي ولصالح

مػػف  ءأف هنػػاؾ ضػػرورة قصػػوى لخضػػوع المػػدمنيف لبػػرامل التاهيميػػة كجػػز  واسػػتنتل الباحػػث إلػػى .3
 .جالعال

 :التوصيات 5-0

أنشػػاء مركػػز تخصصػػي لعػػالج اإلدمػػاف وعزلػػه عمػػى مرضػػى الحػػاالت النجسػػية تتػػوفر فيػػه  .1
 جميع المستمزمات التأهيؿ الصحي والنجسي.

نشػػػاء السػػػاحات والمالعػػػ .2 لجمنيزيػػػـو الرياضػػػية وقاعػػػات ا بتطػػػوير مستشػػػجى ابػػػف ارشػػػد وا 
 االلكترونية.  وأجازة التسمية



 تعييف مدربوف متخصصوف في التدرب الرياضي ل شراؼ عمى المناهل التاهيمية. .3

االستشجاء لجترة معينة للرض االبتعاد عف العادات السيئة أنشاء دار لممدمنيف يسكنه بعد  .4
 وعدـ الرجوع الى االدماف.

 

 

 

 

 ر:دالمصا

صبحي: فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرؽ القياس  العال عبد الجتاح ومحمد أبو .1
 . 1997س 1والتقويـس القاهرةس دار الجكر العربي سط

 1978س الكويت س وكالة المطبوعات. 4احمد بدر : أصوؿ البحث العممي ومناهجهس ط .2
األسػرة  .المطمئنػة سواحػة الػنج -YAHOOموقػع االنترنيػت  –احمػد جمػاؿ أبػو العػزائـ  .3

 اإلدماف.والوقاية مف 
.  1صبري جرجيس . الطب النجسي في الحياة العامة. القاهرة. دار الناضة العربية. ط .4

1961  

 .  1973 1فاخر عاقؿ . أصوؿ عمـ النجس وتطبيقاته. بيروت . دار العمـ لممالييف ط .5

دراسة مقارنة في بعض التكيجات الوظيجية والمؤشرات االنثروبومتريػة معد سمماف إبراهيـ:  .6
: اطروحػػػة ة وغيػػر الرياضػػييفػرة والرومانيػػػػػػػرياضػػييف المتقػػدميف فػػػي المصػػارعة الحبػػيف ال

 .2006دكتورااس جامعة بلداد: كمية التربية الرياضيةس 

 
 
 
 


