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:   إشكالية الندوة العممية

نظرًا لتغير نمط الحياة اليومي لممجتمع الحديث بسبب التطور االقتصادي واالجتماعي والتقدم التكنولوجي، 
أصبحت الصحة العمومية ىاجس وانشغال كل الدول في العالم، حيث أن المنظمة العالمية لمصحة قامت بتحديد 

فرغم التطور والنمو . "الحالة الجيدة لمناحية البدنية والنفسية والعقمية لجسم اإلنسان: "مفيوم الصحة عمى أنيا
الذي يشيده العالم، إلى أن ذلك رافقتو مظاىر سيئة أثرت عمى صحتو وخمقت اختالل في توازنو، ومن بين ىذه 
الظواىر ىي قمة الحركة مقابل النمط الغذائي العصري الغير صحي والغني أكثر والمتنوع، وبالتالي تتراكم ىذه 
المكونات الغذائية عمى شكل شحوم وسموم داخل أنسجة جسم اإلنسان ومع مرور الوقت، يزداد وزن اإلنسان 

، ىذا األمر أصبح فعال بوباء يسمى البدانةبشكل غير طبيعي بسبب ىذا المخزون الطاقوي الزائد ويصاب 
. ُييدد الصحة العمومي لمدول

كثيرة ومتنوعة وىي أمراض مزمنة كاألمراض القمبية، مرض السكري، الضغط أمراض حيث تم رصد 
حيث . (البدانة) ولقد أثبتت البحوث العممية العالقة المباشرة بين ظيور ىذه األمراض وزيادة الوزن ،الخ...الدموي

أكدت المنظمة العالمية لمصحة أن البدانة ىي الوباء غير المعدي في التاريخ وتمثل المشكمة الصحية في القرن 
. العشرين

 لدى % 17 إلى حوالي  % 05 أن ىذا الوباء ارتفع في السنوات األخيرة من اإلحصائياتلقد بينت آخر و
ونظرًا لخطورة الوضع ولتدارك األمر وضعت الكثير من الدول خطط .  سنوات فقط10األطفال خالل 

واستراتيجيات متعددة لموقاية والعالج من ىذا الوباء وقد كممت بعض الجيود بالنجاح، ومن بين الوسائل والعوامل 
حيث تعتبر ىذه . المستخدمة في مواجية ىذا الوباء ىو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية بشكل منتظم ومكيف

 (.الحركة رهان الصحة العمومية)األخيرة أحسن وسيمة لمتكفل  بيذه الفئة ومرافقتيا لمتخمص من ىذا الوباء 
وباعتبار الجزائر شأنيا في ىذا الموضوع شأن الدول األخرى، خاصة وأن ليا نفس الخصائص وتشترك مع ىذه 

 .(قمة الحركة ونمط غذائي غير صحي)الدول في نفس العوامل 
 :وانطالقًا من ىذا أردنا من خالل ىذه الندوة العممية اإلجابة عن التساؤالت التالية

 كيف يمكن تنظيم وتكييف برامج األنشطة البدنية والرياضية لتساىم في الوقاية والعالج ليذا الوباء ؟- 
 .الصحة، االقتصاد، المجتمع: ما ىي تأثيرات ذلك عمى- 
 ما ىي استراتيجيات ترقية الممارسة الرياضية وآليات وطرق قياس الجيد البدني الرياضي ؟- 
 ما ىي الدالئل العممية الوبائية بين الممارسة الرياضية وانخفاض نسبة الوفاة؟- 
 عمى األشخاص المصابون باألمراض المزمنة ؟ (خطر/ فائدة)ما ىي اآلثار - 
 لموقاية والعالج حسب طبيعة المرض؟ (الحمولة/ الشدة )ما ىي أنواع األنشطة الرياضية - 
 ما ىي خصائص األنشطة البدنية والرياضية المفيدة لإلنسان حسب العمر ؟- 
  

 



 

 المتدخمون في الندوة العممية :
األساتذة  - 
األطباء والمختصون - 
طمبة الدكتوراه - 

 شروط المشاركة في الندوة :
 .أن تكون المداخمة ليا صمة بأحد محاور الندوة- 
. أن يكون البحث يستوفي القواعد المنيجية في الكتابة- 
. يتم إعالم المشاركين الذين تم قبول بحوثيم بعد إخضاعيا لمخبرة العممية- 

 أنشطة الندوة العممية :
. مداخالت عممية وعرض لجداريات وممصقات حول موضوع الندوة- 
. تنظيم ماراطون داخل الجامعة خاص بطمبة الجامعة- 

 مواعيد هامة :
 2018 ماي 06 :آخر أجل إلرسال المداخالت كاممة- 
  2018 ماي 09: موعد اإلشعار بقبول المداخالت- 
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