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 :.مقدمة البحث1

 إىلأصبحت الرتبية البدنية الرياضية جماال كبريا يتسابق فيه الكثري من العلماء واملتخصصني حبوثهم ودراساهتم للتطور والوصول 
أقصى استفادة للبشرية يف هذا اجملال ،فالرتبية البدنية الرياضية من أهم العوامل للحفاظ والنهوض بالصحة العامة واليت تتغري قياسا 

فيما يعود  وتوظيفهافتقدم األمم بتقدم صحة شعوهبا وهي أيضا أساس احملافظة على قدرات األفراد واالستفادة منها لتقدم األمم ،
كوحدة متكاملة باملنفعة العامة واخلاصة ،وهتدف الرتبية الرياضية إىل تنمية القدرات الفردية ،اجلسمية ومساته الوجدانية واالجتماعية  

سة األنشطة الرياضية تكسب اجلسم الصحة فيصبح الفرد أكثر قدرة على العمل ومما تتطلبه من مواقف به فممار يف اجملتمع ويؤثر 
،كما تكسبه قيما جتعله أكثر قبوال يف اجملتمع فالنشاطات الرياضية  بواالستيعاجتعل العقل ناشطا والفرد أكثر استعدادا للتفكري 

 االضطراباتوإن كانت وسيلتها احلركة إال أن غايتها صحية،كما ميكن أن يساهم النشاط البدين يف التدبري العالجي لبعض 
ناسبة ملستوى لياقة الفرد أو حىت جوالت النفسية مثل االكتئاب وداء الزهامير ،كما ميكن للجلسات الرياضية البدنية املنظمة وامل

،كما يزيد النشاط البدين  باجملتمع واحلد من اإلحساس بالوحدة والعزلة االجتماعية االرتباطعلى  ظالفرصة للحفا هتيئاملشي أن 
األشخاص أن  على الذات ومها صفتان متثالن أساس العافية النفسية ،وينبغي للمسنني كغريهم من واالعتمادمن الثقة بالنفس 

 يف األنشطة البدنية اليت يستمتعون هبا أكثر مما يستمتعون بكثرة أوقات الراحة . ايشاركو 
وخرباء وبالتايل فهي من وسائل  مسئولنيفمن خالل تعدد األنشطة والربامج املعدة بنظام ودقة ،واملنفذة بقوة وحكمة على أيدي 

 وإكسابهمن األنشطة الرياضية ،هبدف تكوين املواطن الصاحل بدنيا واجتماعيا ونفسيا  الرتبية العامة اليت تتم من خالل أنواع خمتلفة
املهارات احلركية وإتقاهنا والعناية باللياقة البدنية من أجل  إكساباالجتاهات السلوكية القومية ،تعمل النشاطات الرياضية على 

ت اإلجيابية حنو النشاط الرياضي ،اليت تعد بالنسبة للفرد جانبا صحة أفضل وقوام سليم وحياة أطول أكثر نشاطا وتنمية االجتاها
من اجلوانب الشخصية ،ألن عن طريق معرفة هذه األخرية ميكن التنبؤ بالسلوك الذي يسلكه االجتاه قضية معينة أو خالل املواقف 

لقدرة على إختاذ القرارات يف املواقف النفسية املتباينة ،هذا إضافة إىل كوهنا تساعد على التكيف مع اجملتمع احمليط به وتوفر له ا
تنمية االجتاه يعد  نلذا فإاملتعددة بتفكري مستقر ،كما ختفف من حدة التوتر النفسي الذي قد يعانيه يف سبيل حتقيق أهدافه ،
  سنة.)00-50(ضرورة نفسية واجتماعية ،ومن هنا برزت احلاجة واألمهية اىل دراسة االجتاهات النفسية لدى كبار السن 

 :.مشكلة البحث2

تسعى الرتبة البدنية والرياضية من خالل أنشطتها املتعددة إىل إعداد الفرد إعداد متكامال وتزويده خبربات واسعة فهي تعترب عامال 
لكي يساعد نفسه وجمتمعه بكفاءة واقتدار ،هلذا اهتمت أوجه النشاط البدين الرياضي بإعداده صحيا  الفرد نيتكو  يفحامسا 

ونفسيا وبدنيا واجتماعيا ،وهذا من خالل رفع اللياقة البدنية وحتسني القدرات الفكرية والنفسية إضافة إىل أهنا تعمل على خفض 
باجلوانب النفسية واالجتاهات أصبحت اخليار األفضل واملناسب لفهم حقيقة  فاالهتمام النامجة عن احلياة اليومية ، التوترات

أهنا التمثيل النفسي يف داخل الفرد ألن األخري يكتسب من جمتمعه وثقافته  لالجتاهات،كما ميكن النظر  اجتاهاتهاإلنسان وحتديد 
 .)11،ص2991عالوي ،(شاط البدين كذالك حنو الن  اآلخريناالجتاهات املناسبة حنو بعض األنشطة وبعض األفراد 
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ومن خالل تربصنا واحتكاكنا هبذه الفئة ونشاطاهتا اليت ختدمهم من مجيع النواحي العقلية والنفسية الحظنا مشكلة نفور من بعض 
املسنني من النشاطات البدنية وهذا بدوره يؤدي إىل هبوط مستوى اللياقة البدنية ،ومن العوامل اليت تؤثر يف ذلك جند االجتاهات 

 مهما يف توجيه سلوك املسن وتنشيطه . مالا مؤخرا بعض الباحثني ،إذ يعترب االجتاه النفسي عاالنفسية اليت اهتم هب

وألمهية هذه العوامل جاء حبثنا كمحاولة لتسليط الضوء على االجتاهات النفسية للمسنني حنو ممارسة النشاط البدين وذلك من 
 خالل اإلجابة على التسؤالت التالية :

 ات النفسية لدى املسنني حنو ممارسة النشاط البدين ؟ماهي طبيعة االجتاه-

 هل هناك فروق يف االجتاهات النفسية حنو ممارسة النشاط البدين عند املسنني ؟-

 هل هناك فروق يف اجتاهاهتم حنو النشاط البدين من حيث أبعاد مقياس كينيون لدى املسنني؟-
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:.أهداف البحث 3  

ممارسة النشاط الرياضي. حنو(سنة يف اجتاهاهتم 00-50البحث إىل التعرف على الفروق بني كبار السن ) يهدف -  

.حنو ممارسة النشاط الرياضي (سنة00-50اجتاهات كبار السن ) معرفة -  

(سنة حنو ممارسة النشاط الرياضي وحتديدها.00-50معرفة اجتاهات كبار السن ) -  

: .فروض البحث4  

املسنني يتجهون ملمارسة النشاط البدين كخربة اجتماعية.أغلبة -  

للصحة واللياقة.أغلبة املسنني يتجهون ملمارسة النشاط البدين -  

من أجل خفض التوتر أغلبة املسنني يتجهون ملمارسة النشاط البدين -  

:.أهمية البحث5  

اصة هبذه الشرحية كبار السن من أجل االهتمامات اخلالعمل على وضع مرجع علمي يعمل على تزويد العاملني يف ميدان رعاية   -
 والعمل على تلبيتها.

  (سنة حنوى ممارسة النشاط الرياضي00-50معرفة االجتاهات كبار السن ) -

إعطاء نظرة خاصة ولفت االنتباه إىل القيود اليت حتاصر توسيع الثقافة الرياضية والبدنية. -  

تمع.وتوفري اإلمكانيات والظروف ووسائل التبليغ الفكري والثقايف لدعم وإرشاد هذه الفئة من اجمل االهتمام -  

التعريف بمصطلحات البحث.6  

                                                                                                             االتجاه: 

وضح االستجابة حنوى شيء السلوك بطريقة ثابتة حنو جمموعة من األشياء وهو حالة عقلية أو عصبية ثابتة ت دائم مهو هتيؤا ملتعل 
العمل املرتبط معني أو جمموعة من األشياء   ليست كما هي ولكن ينظر إليها وان حالة االستعداد هلا نتيجة املوجهة للشعور و 

(221، صفحة 2992)صاحل، الرفض اليت تتعلق مبوضوع حدي معني  بالشيء واالجتاه .جمموعة االستجابات القبول أو  
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                                                                                                  : الممارسة الرياضية

ربات واسعة ومهارات كثرية ميدانا هاما من ميادين الرتبية وعنصر قوي يف إعداد املواطن الصاحل يزوده خب املمارسة الرياضية عترب ت 
، 2990)البسيوين،  ومنوه متكنه من أن يتكيف مع جمتمعه وجتعله قادرا على أن حياته وتعينه على مسايرة العنصر يف تطويره

(0صفحة   

                                                                                                          ر السن :  كبا

 (291، صفحة 1002)حممدحممدحممدغامن، بعد سن اخلمسني أو الستني  ةهم األفراد الذين يصلون إىل مرحلة واليت تبدأ عاد 
أثرة بفسيولوجية الفرد ويعرف نشوان عبد اهلل نشوان كبار السن بأهنم أصحاب املرحلة العمرية املتأخرة تبدأ من عام الستني مت،

ن على خمتلف مستوياهتم بني األفراد وثقافته البدنية وبيئته االجتماعية واالقتصادية اليت يعيشها ويتفاعل معها وهذه املرحلة تتباي
  (12، صفحة 1020)نشوان، 

  :الدراسات السابقة.7   

أما اهلدف فيكمن يف حتديد  ،إن الدراسات السابقة تعترب من أهم احملاور اليت جيب على الباحث أن يتناوهلا ويثري حبثه من خالهلا
ضل وبالتايل معرفة وهذا إلتاحة الفرصة للباحث الجناز حبثه على حنو أف،ماسبق إمتامه وخاصة فيما يتعلق مبشكلة البحث

عدم إجراء املزيد  األمر الذي يستدعي،املشكالت اليت لتزال يف حاجة إىل دراسة وهل أن مشكلة البحث عوجلت بالقدر الكايف 
ائجها بغية اجناز هذا لعلمية مستفيدين من نتوعليه عمل الطالني الباحثان إىل مجع عدد من الدراسات ا،من الدراسة هلذه املشكلة 

  .البحث العلمي على حنو أفضل

لتوافق المشاركة في األنشطة الترويحية الرياضية و عالقتها بالرضا و ا :2002غانمدراسة إيناس محمد محمد  -1-1
 النفسي لكبار السن    

مشكلة الدراسة: -  
لكبار السن. التعرف على العالقة بني املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية و الرضا عن احلياة و التوافق النفسي  

أهداف الدراسة: -  

التعرف على العالقة بني املشاركة يف النشطة الرتوحيية الرياضية وكال من الرضا عن احلياة و  -1  
عاما.(06-06التوافق النفسي لكبار السن من )  

وافق النفسي لكبار السن يف النشطة الرتوحيية الرياضية وكال من الرضا عن احلياة و الت عدم املشاركةالتعرف على العالقة بني  -2
(عاما.06-06من )  
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فق ا عن احلياة و التواالتعرف على الفروق بني كل من املشاركة وعدم املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية لكال من الرض-3
( عاما.06-06النفسي لكبار السن )  

فروض الدراسة: -  
وافق النفسي لكبار السن توجد فروق دالة إحصائيا بني املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية وكال من الرضا عن احلياة و الت -1
(عاما.06-06)  
وافق النفسي لكبار السن ال من الرضا عن احلياة و التتوجد فروق دالة إحصائيا بني املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية وك -2
(عاما.06-06)  
رضا عن احلياة و التوافق دالة إحصائيا املشاركة وعدم املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية لكال من ال ارتباطيهتوجد عالقة  -3

( عاما.06-06النفسي لكبار السن )  
منهج الدراسة: -  

الوصفي متبعة األسلوب املسحي نظرا ملناسبته لطبيعة  هذه الدراسة. استخدمت الباحثة املنهج  
عينة الدراسة: -   

مسنة وعدد  141مسن و 02مقسمني إىل  املمارسنيمسن و مسنة من  201مسن ومسنة منهم  834تكونت عينة البحث من 
ألساسية عليهممسنة مت إجراء الدراسة ا 18مسن و43مسن ومسنة من غري املمارسني مقسمني إىل  100  

:االستنتاجات -  

سنة بالتوافق النفسي و الرضا 06-06يتمتع املشاركني و املشاركات لألنشطة الرتوحيية من كبار السن و ا ملتقاعدين عن العمل من  -
 عن احلياة.

سنة بعدم  06-06ل من غري املشاركني وغري املشاركات لألنشطة الرتوحيية الرياضية من كبار السن و املتقاعدين عن العم يتصف -
 التوافق النفسي وبالتايل عدم الرضا عن احلياة.

ن احلياة لكبار السن.رضا عوجود عالقة ارتباطيه طردية بني املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية و بني التوافق النفسي و ال -  
التوصيات: -  

نوادي املسنني توفري الفرص للمشاركة باألنشطة الرتوحيية الرياضية داخل مجيع دور و -1  .   

معرفة عدم أسباب املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية وحماولة عالجها. -2  
مزاولة النشاط الرتوحيي  اءات املتخصصة إلقناع كبار السن بأمهيةتوفري اإلمكانات الالزمة داخل دور و أندية املسنني وتوفري الكف -3

   (2663)حممدحممدحممدغامن،  الرياضي و تأثريه على صحة املسن البدنية و النفسية و االجتماعية.
: 1191دراسة مونيكا جيل  -1-2  

طالب وطالبة من   200هدف الدراسة  النشاط التعرف على االجتاهات حنو النشاط البدين الرياضي لعينة مكونة من 
ة حنو النشاط البدين كخربة مجالية كلية الرتبية الرياضية جبامعة البينوي وأفادت النتائج أن أفراد العينة الكلية لديهم اجتاهات اجيابي
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لتوتر جاءت يف مقدمة حنو النشاط البدين كخربة للصحة واللياقة وكخربة مجالية وكخربة خلفض ا بشكل عام وأن االجتاه الطالب
توتر من أكثر اجتاهاهتن اجتاهاهتم ،بيمنا كانت اجتاهات الطالبات حنو النشاط البدين كخربة اجتماعية وكخربة مجالية خلفض ال

 اجيابية .
: 1191دراسة ليلي سيد عبد السالم  -1-3  

من طالبات املرحلة العامة  اجتاهات الفتاة حنو الرتبية الرياضية مفهومها ومهنة ،اختارت الباحثة عينتني أحدامها أساسية
طالبة ،ومت تطبيق  166وأخرى مرجعية من طالبات السنة النهائية ،كلية الرتبية الرياضية للبنات بالقاهرة وقوامها  108قوامها 

مفهوم الرتبية الرياضية  امها لقياس االجتاه حنو مهنة الرتبية الرياضية واألخرى لقياس االجتاه حنومقياسني من وضع الباحثة أحد
ثانوية العامة ،وعدم ،وأهم األهداف مهنة الرتبية الرياضية وأهم نتائجها ،أن احتل املفهوم البدين األمهية األوىل لدى طالبت ال

بية الرياضية كمفهوم من ناحية ومهنة من ناحية أخرى .وجود ارتباط بني االجتاهات الطالبات حنو الرت   
:  1190دراسة عادل مرسي جوهر  -1-4  

 املقام األول تليها تناولت الدراسة املشاكل الفروق اليت تواجه املسنني وكثف النتائج أن املشاكل الصحية تأيت يف
(131، صفحة 2663)حممدحممدحممدغامن، املشاكل الدينية وأخريا املشاكل الرتوحيية   

:1191 دراسة حامد ألقنواتي -  5-1 

التفوق اإلداريني يف  دراسة مقارنة االجتاهات بعض اإلداريني والعمال والفنيون حنو النشاط البدين ،حبث منشور توصل الباحث إىل
 االجتاهات النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة وكان أخرها التفوق الرياضي .

1199:دراسة لكسيدي  - 6-1 

تعة ولذا فان العديد من كيف أن املسن املتقاعد يعاين العديد من املشاكل أمهها الفراغ وعدم قضاء الوقت بصورة جتلب له السعادة وامل
 جلأ إىل العمل جتنبا للسقوط يف فوهة الفراغ القاتل .

1119:دراسة عبد اللطيف محمد خليفة  - 7-1 

فرد ممن  216ينة من ة اليت يعاين منها املسنون املتقاعدون والعاملون وتكونت العتناولت هذه الدراسة الكشف عن املشاكل النفسي
اعية والصحية اليت تتمثل جتاوز سنهم الستني وطبق عليهم أداة من إعداده ووجد إن املشاكل االقتصادية واألخالقية والرتفيهية واالجتم

خمتلف أنواعها وأخريا املشاكل اجلنسية يف اضطراب القدرات املعرفية الكربى مثل اضطراب الذاكرة على  

: 2004دراسة يوسف حرشاوي "رسالة دكتوراه"بجامعة الجزائر  - 8-1 

هم نتائج الدراسة مايلي:حتديد طبيعة التباين يف درجات االجتاه حنو النشاط البدين بني املناطق )الساحل،اهلضاب ،الصحراء(ومن أ  

حنوالنشاط البدين . إجيابية)الساحل، اهلضاب، الصحراء( اجتاهات اإلناث يف املناطق الثالثة    

    وجود تباين يف اجتاهات اإلناث حسب املناطق لصاحل إناث الساحل

االجتاهات حنو النشاط البدين تتـأثر بالعوامل االجتماعية والثقافية والصحية   
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:التعليق عل الدراسات  

ايلي:أشارت نتائج هذه الدراسات اليت صبت جلها على دراسة االجتاهات النفسية جنوى املمارسة الرياضية إىل م  

أغلب نتائج هذه الدراسات كانت اجيابية بالنسبة لفروض الدراسة وأهدافها. -  
ني تصميم ملقاييس يقها وباختلفت أدوات البحث من دراسة إىل أخرى من بني استخدم مقاييس مت استخدامها من قبل وتطب -

 جديدة عن طريق اخلرباء واحملكمني واجباد الصدق والثبات منها استخدام وسائل العلمية املختلفة .
الثانوية واملرحلة  اختلفت الدراسات السابقة من حيث النوع )اجلنس( عينة البحث اشتملت على املرحلة اإلعدادية واملرحلة -

 اجلامعية.
هم من تناول الرتبية راسات السابقة من موضوع الدراسة فمنهم من تناول الرتبية الرياضية كمفهوم ومهنة ومناختلفت أيضا الد -

 الرياضية كمفهوم فقط.

ى إدراك مفهوم أكدت إحدى هذه الدراسات على االهتمام ووسائل اإلعالم بالتوعية الرياضية ملا يف ذلك من أثر اجيايب عل -
لبحث احلايل دى أولياء أمور التالميذ وخالصة القول :"يرى الباحثان أن هناك اختالفات بني االرتبية الرياضية وخاصة ل

(سنة50/00والدراسات السابقة فالبحث احلايل تناول اجتاهات النفسية حنو املمارسة الراضية لدى كبار السن )  
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:نحو الممارسة الرياضية االتجاهات النفسية -1  

تعريف االتجاه-1-1   

)والرياضية،  هم الغربلقد اختلف العلماء يف حتديد موحد حول مفهوم االجتاه حسب البيئة و طبيعة كل منهم فمنهم العرب ومن
(12، صفحة 2991  

 اء باإلجياب أو بالرفضأن العرب يف حد ذاهتم اختلفوا حول املفهوم أنه استعداد الفرد استجابة ملوضوع أو نشاط معني سو  حىت
(99، صفحة 2999)احلليم،   

(14صفحة  ،2991)صاحل،  استجابة خاصة توجه سلوك الفرد ملوضوع معني  

هذا حسب االجنذاب حنوها أو النفور ميل يتجه بسلوك قريبا من بعض العوامل البيئية وبعيدا عنها متأثرا باملعايري املوجبة و السالبة و 
اليت توجه تضمنها اخلربة السابقة و على انه حالة من التهيؤ العقلي والعصيب اليت    (221، صفحة 2991)عريضة، منها 

، صفحة 2991)عيساوي،  حالة من االستعداد تثري الدافع(291، صفحة 2991)عالوي،  استجابات الفرد للمواقف
يعترب استجابة (21، صفحة 2991)داود،  أفكار ومشاعر والسلوكمفهوم االجتاه يرتبط باملفهوم التقوميي للمتعلم مع (291

فمن خالل هذه   (611، صفحة 2991)تيج،  تقوميية متعلمة إزاء املوضوعات أو األحداث أو غري من ذلك من املثريات
وهي كاأليت :،ارتأينا وضع بصمة حماولني حوصلة أهم ما مييز االجتاه  التعاريف  

تتأثر االجتاهات بسلوك اآلخرين.-   

االجتاهات استعدادات لالستجابة.-  

االجتاهات تنبؤ بالسلوك.-  

االجتاهات تقيميه ويدخل يف ذلك االنفعال. -  

لفكري(االجتاهات متعلمة و العنصر الفاعل هنا هو اجلانب املعريف )ا-  

األزمنة واحلاالت  هذا غري كاف لتحديد مسارها عرب نلك ،فهذا بالنسبة للذي تشتمل عليه االجتاهات وما مييزها عن غريها
رية .النفسية.لذا علينا تقييم وفق اخلليلي أهم خصائص االجتاهات  بإدخال اجلانب االنفعايل للنفس البش  

 

 

 



 النفسية نحو الممارسة الرياضية  تاالتجاها
 

13 
 

: خصائص االتجاهات -1-2  

علينا اآلن حتديد ،سية بعد حتديدنا فيما سبق أهم املفاهيم حماولني بذلك حوصلة ما مييز االجتاهات عن غريها من اجلوانب النف
وأمهها:،انطالقا من املفاهيم السابقة عند العرب و الغرب  تأهم اخلصائص االجتاها  

:تاالتجاه يتكون فرضيا -1-2-1  

بون يف مسايرة املعلومات فنجدهم هنا يرغ،مما هو متعارف عليه أن اإلنسان جمبول بالفطرة لالستجابات املختلفة حنو أمور كثرية 
مليات اليت لنالحظها ومنه ممارسة بعض النشاطات الرياضية إن وجد ذلك فالتكوين الفرضي هو جمموعة الع،الرياضية وتتبعها 
ة فمن خالل هذا التعريف نلمس أن االستعداد لالستجاب(129، صفحة 2991)عالوي، علم النفس الرياضي ، بطريقة مباشرة 

ق من وجوده.يعسر مالحظته ورتبته بل وحىت تسجيله بطريقة موضوعية لعدم امتالكنا الوسيلة العينية للتحق  

المكتسب: هاالتجا-1-2-2  

رتكب منه عادات وقيم من خالل ما لدينا من تعريفات نستنتج أن االجتاهات متعلمة ثقافيا عن طريق التأثري االجتماعي بكل ي
اجتاهات متعددة لتعدد  وأخالق مادية ومعنوية يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو يف جمتمعه حيث أن الفرد يكتسب من بيئته

حنو  تو تغري االجتاهاإما قصد دعم أ،الجتاهه حنو األنشطة الرياضية إذ أنه حيل على املبادئ مثل ماهر احلال بالنسبة ،الثقافات 
(111، صفحة 2991)عالوي، علم النفس الرياضي ،  املمارسة الرياضية  

االتجاه معرفي ووجداني:-1-2-3  

ة اإلنسان الشخصية و العلوم توجيه االستجابة انطالقا من االستعداد إىل إضافة نزع من خالل هذا العنوان تبني لنا دور املعرفة
 الشعور والالشعور )الفكري )النفسية( هذان العنصران يتكامالن وينسجمان يف توجيه املكبوتات حنو النشاط الرياضي معني جبانيب

، 2991ضي ، )عالوي، علم النفس الريا من نشاط أخر. واالنفعايل (اجيابيا وسلبيا قصد ممارسة نشاط رياضي ما أو النفور
(114صفحة   

االتجاه ايجابي أو سلبي أو حيادي:-1-2-4  

فور أو احلياد فما البال لقد أسسنا سابقا هلذه القضية العتبار النفس البشرية تنفعل مع الكون عامة باإلجياب أو السلب أو الن
إما باملوافقة ،إىل أوجه  فهذا اجلانب جد مهم إما يف تقييم الشخصية وتقومي النشاط املراد الوصول،اجتاههما حنو النشاط الرياضي 

القضية بقطعة  القصوى )اإلجياب(أو املعارضة املطلقة )السلب(أو املوقف الذي يبني احلياد ولقد مثل حممد حسن عالوي هذه
ابية وكلنا ابتعدنا اجتاه فكلما ابتعدنا من احلياد إىل اإلجياب زادت درجة االجي،مستقيمة طرفاها اإلجياب و السلب ونصفها احلياد 

  (112، صفحة 2991)عالوي، علم النفس الرياضي ،  الب زادت السلبيةالطرف الس
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:مكونات االتجاه-1-3  

تماثلة وصوال إىل الوجهة اتفق العلماء على تركيبة االجتاه النفسي إذ أهنا تتكون من ثالثة قضايا تتفاعل وتساير وفق درجة م
بهم اعتمادا على اخلصائص النهائية لالجتاه بالرغم من إن مادة القضايا قد تكون من االفرتاضات إال أهنا باجلوهرية يتفق عليها أغل

 املذكورة سابقا .

مكونات معرفية:-1-3-1  

وهي اليت يكتسبها اإلنسان من خالل املمارسة اليومية واحتكاكه ببيئته االجتماعية وفق مراحل.   

المدركات والمفاهيم:-1-3-1-1  

املعتقدات.*  

 *التوقعات.

اهيم و املكبوتات املتدرجة ففهذه املرحلة تكتف مفتوحة لالجتاه انطالقا مما يدركه اإلنسان بعقله وقلبه )فكريا وحسيا( مرورا بامل
هم أو إليه. واملتمحورة يف نفسية الفرد وصوال إىل ما قد تتنبأ به مقارنة باآلخرين بل وحىت ما يتوقع حدوثه من  

عاطفية:مكونات انفعالية  -1-3-2  

من املؤكد انه للعاطفة دور فعال يف تكوين الشخصية البشرية    

ذا ما يؤكد وه كثافته  تلك الشحنة فعمق االجتاه وضعفه يتحدد بناءا علي درجة بانفعاهلا وسط اجملتمع حاملة معها    
يصاحب سلوك  عامل حممد عويص قائال"إن املكونات العاطفية واالنفعالية لالجتاه تدور حول عمق وشدة وكمية االنفعال الذي

 الفرد حنو موضوع معني".

:مكونات وجدانية -1-3-3  

ة توصله إيل نزوعه العملي(.ان يلمس فيه رصيد معرفته وبصمة لعاطفته )وهذا وفق شحنة انفعاليإن املتبصر يف السلوك اإلنس   

كوينية هلذه البين فنحددها عرب أهم انطالقا مما تطرقنا إليه يف املفاهيم السابقة ميكننا من حتديد بنية االجتاه وقوفا عند الرتكيبة الت
  :اخليوط منها
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اإلدراكي(: الجانب المعرفي )  -1-3-4  

د دراستها وفق خربة وهو كل ما يكتسبه اإلنسان ويدركه خالل حياته اليومية من علوم ومعارف ومن احكم متعلقة بالقضية املوار  
 حتدد نقطة الوقوف الجتاه متمدد.

الجانب العاطفي: -1-3-5  

ا مصحوبا ا يكون موجبا أو سلبا أو حياديوهو درجة املشاعر واألحاسيس اليت ميتلكها إنسان ما اجتاه أمر أو قضية ما وهذ 
 بشحنة انفعالية قد تصل يف أوجها وقمتها إىل التعصب إال لرأي ما.

الجانب االنفعالي : -1-3-6  

(عالوي70،1996ص)  وهو ما قد بزيد عن املستوى العادي للعاطفة سواء بالزيادة أو النقصان.   

الجانب السلوكي: -1-3-7  

ة ( وهذا ما مالعا هاصة، أسرتقد تتحكم فيه ثقافة اإلنسان وفق رواق حمدد متليه عليه أخالقه أو بيئته وجمتمعه )أسرته اخل وهذا 
 يسوق اإلنسان إىل مواجهة معينة وفق ميل ما.

شارة ( تسيطر على فاالستجابة هنا تكون بعد التقاء الفكر اإلنساين مثال لعالمة ما )منبه أو إ،وجود منبهات وفق ديناميكية 
يناميكية وحمرك ما قد يكون فيشرع يف ممارسة نشاط ما وفق د ،نسبة من الفكر فيرتمجها للقلب عرب أحاسيس فتخرج عن سيطرته
دي(.شعوريا)إدراك +وعي (أو ال شعوريا )إحساس + ال وعي + ال إرا  

ة والشكل احلقيقي هذا فيما خيص أهم املكونات لكن اإلشكال يتمحور هنا حول ترتيب هذه املكونات وصوال إىل النسبة األصلي
علينا حتديد مراحل التكوين بالرتتيب وهي كالتايل: الذ ،لالجتاه يف نظرنا  

مرحلة اإلدراك: -1-3-7-1  

العلمية و العملية إىل إن ترتجم  معرفة وفق ما تثريه البيئة و اخلربة بتكتس ،املرحلة تكزن بعد رسالة إىل املخ عن طريق نية ما وهذه
 هذه امليزات وصوال على القلب عن طريق األحاسيس.

: ممرحلة التقيي -1-3-7-2  

تلج نفسه استنادا إىل ن الوقت لدراسة ما حوله وما ختوهي مرحلة البني بني إن يكون للنفس البشرية أو العقل البشري متسع م
ة .فيه ما بداخله من أحاسيس و مشاعر إىل أن يصل إىل املرحلة األخري  غري،معيار ذايت خاص به غري موضوعي   

 



 النفسية نحو الممارسة الرياضية  تاالتجاها
 

16 
 

:مرحلة التقدير -1-3-7-3  

و غري ذلك من النشاطات سواء كان رياضي أوهي املرحلة أين تتخذ فيها القرارات الذاتية املناسبة لنفسيته املتجه حنو نشاط ما 
يشرتط هلذا الرتتيب  لكن هذا يكون من خالل حتديد نوعية العالقة بني هذه املثريات .ومن هنا يتضح لنا ترتيب املراحل لكن،

 توافر بعض العوامل أو الشروط قصد سلوك اجتاه معني وأمهها :

ع غريها من اخلربات االجتماعية للنفس البشرية .اكتساب اخلربة من قضية معينة وحماولة تكاملها م-2  

منه السيطرة تكرار ومعاودة هذه اخلربة قصد رسوخها يف الذهن و القلب خاصة إىل إن تبصم عرب األحاسيس و املشاعر و -1
ومنه الوصول إىل الدرجة القصوى من اخلربة .،عليها   

اخلربات . ط وجود عالئق بني هذه الوحدات اجملهرية هلذهاختالف اخلربة عن غريها من اخلربات ومتايزها مع اشرتا-6  

وتكون ،فسيا تداول اخلربات وتداوهلا بني األشخاص كي ال ختص إنسان لوحده وان كانت كذالك فان هذا األخري مضطرب ن-1
بتصوير خربهتما  انهذه التبادالت عن طريق وحدة التخيل والتقليد إذ إن )اكتساب هذه االجتاهات يكون ممال عند يقوم األبو 

رة وبغض النظر عن طريقة اكتساب هذا االجتاه سواء كانت مباش(109، صفحة 2991)خمتار،  للطفل و يقوم الطفل بتقليدمها
سؤولة عن تكوين أو غري مباشرة فان )عملية التطبيع االجتماعي أو التعليم االجتماعي أو النشأة االجتماعية هي العملية امل

(221، صفحة 2991)عريضة،  االجتاهات وتنميتها وتأكيدها أو حموها وإزالتها أو تفسريها  

:أنواع االتجاه -1-4  

وع دراسة جمموعة وكان هذا احلدث موض،لقد تنوعت وتعددت االجتاهات حسب املوضوع ودرجة انفعاهلا واستجابتها للمثريات 
ادا حيث أكد هذا األخري تفرعات وخلصها اعتم 2999سنة  الباحثني خاصة العرب منهم أمثال الدكتور نعيم حبيب جعنيين نم

 على اجلانب الوصفي فيما يلي 

االتجاه العام والنوعي: -1-4-1  

أي النوعي هو ما ينسب  ونقصدها هنا باألول الذي ينسب مجلة حنو موضوع معني بغض النظر عن اجيابياته و سلبياته أما الثاين
ا أن يتالشى ليندرج دون التفاصيل األخرى وهذا إما أن يقوي ويسيطر تدرجييا ليصبح كليا ومهإىل جزء من مقاطع وأجزاء املدرك 

(224، صفحة 2991)عريضة،  ضمن اجتاهات أخرى  
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:االتجاهات العلنية و السرية-1-4-2  

تفظ به يف خواجل نفسه إن اإلنسان جمبول بالفطرة على التناقض و التعارض والتعاقب فهناك ما قد جيهر به لغريه وهناك ماحي 
ان إىل درجة صل به بعض األحيفالعلنية هي اليت يفصح هبا الفرد حمليطه االجتماعي أما السرية فهي ما حيتفظ هبا لنفسه وقد ت

(261، صفحة 2949)حلمي، إنكارها لغريه   

االتجاهات القوية و الضعيفة : -1-4-3  

لشخص اجتاه نشاط معني فيكون وهي االجيابية الناجتة عن قبول الفرد لقضية ما أما بالنسبة للثانية فهي تشري للموقف الضعيف ل 
 التبادل هنا ضعيفا إىل أن ينتهي حتما .

االتجاهات االيجابية و السلبية : -1-4-4  

لذي حيظى بقبول إذ أن املوقف ا،قد تطرقنا يف اجلانب النزوعي قبل هذا إىل موقف الشخص حنو نشاط معني وهذا مايؤكده هنا 
(261، صفحة 2990)عوض، الفرد يشري إىل االجتاه االجيايب أما إذا ما وجد نفورا فهذا يدل على سلبية االجتاه   

االتجاهات الفردية و الجماعية : -1-4-5  

ذي يشرتك فيه عدد كبري الفردية هي اليت تتأكد عند فرد واحد فقط وفق معايري أمهها النوع والدرجة و االجتاه أما اجلماعي فهو ال 
مثل إعجاب غالبية حميب كرة القدم ، (229، صفحة 2991)عريضة، من أعضاء اجلماعة كإعجاهبم لبطل من أبطال الرياضة 

 بالالعب ياسني براهيمي .

:االتجاه الجامد-1-4-6  

إذ انه من الصعب فك  (266ص ،9294 ،وهذا النوع من االجتاهات صعب التغري حبكم تقوقعها يف نفس الشخص )حامي
 شفراهتا نظرا لتعصبها مسببة أثار عميقة يف نفس صاحبها.

:وظائف االتجاه -1-5  

الوظيفة التوافقية :-1-5-1  

إىل اهلدف الذي يرمي  يبحث اإلنسان دائما يف حد ذاته عن االجتاه الصحيح الذي يسعى من خالله إىل تقليل العقوبة و الوصول
كون اجتاها منذ تأميم الطب و الطبيب املشهور ذو الدخل املرتفع ي،إليه وذلك بتنمية االجتاهات اليت تساعده يف حتقيق أهدافه 

تخلص إن االجتاه نس،ا االجتاه قد حيقق أهداف الفرد ومراميه ون اجتاها مع التكوين ويعين هيك عكس الطبيب الناشئ الذي
(266، صفحة 2991)داود، الصائب قد حيقق أهداف الفرد بطرق خمتلفة   
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وظيفة دفاعية لذات: -1-5-2  

هلذا ،وعية ملوضوع االجتاه يربط العديد من اجتاهات الفرد حباجاته الشخصية ودوافعه الفردية أكثر من ارتباطه باخلصائص املوض
(129، صفحة 2999)جادو،  يقوم الفرد أحيانا بتكوين بعض االجتاهات لتربير فشله أو عدم قدرته على حتقيق أهدافه  

وظيفة تعزيزية: -1-5-3  

ية تأثر إجيابا يف حتقيق الذات إذ إذا كانت الوظيفة الدفاعية لالجتاهات تبعد عن حقائق أساسية سيئة يف حياتنا فان الوظيفة التعزيز 
اإلجراءات االشرتاكية اليت  فاإلقطاعي يف جممع يتبىن االشرتاكية قد يتبىن اجتاها حنو،تساهم يف تكوين صورة مقبولة للذات 

 تصدرها الدولة فبتعزز موقفه وتتعدى صورته 

وظيفة معرفية: -1-5-4  

ل من إجراء تقومي شام إن االجتاهات تساعد الفرد ومتده مبستويات من القيم واملعارف املتعارف عليها يف جمتمع ما مث يتمكن 
ذو أفكار منسقة فيزداد  فاملعرفة تنري الطرق أمام إصدار أحكام و اختاذ مواقف اجيابية وعليه يصبح الفرد،لتلك القيم واملعارف 

، 2991)داود، و أفكار قوية متزايدة فهمه وتستقيم استجاباته اجتاه املثريات البيئية االجتماعية املوجودة يف حميطه فيصبح الفرد ذ
(11صفحة   

:  نمو االتجاهات-1-6   

 هناك عوامل كثرية تأثر يف تكوين االجتاهات وتدعم منوها وفيما يلي ندرس بعض هذه العوامل:

تأثير الوالدين : 1-6-1  

اهات الوالدين اخلاصة أن اجتإذ ،يعد تأثري الوالدين من أهم العوامل اليت تساهم يف تكوين االجتاهات لدى األطفال الصغار ومنومها
امة كلما تقدم الطفل يف العمر ويقدمانه يف تعزيز بعض أساليب الطفل السلوكية تأثري عميق عن تكوين اجتاهاته ومنوها وبصورة ع

 خصية يف بيئة الفرد وعلىتناقص هذا التأثري وقلت أمهيته ومن نستطيع القول أن منو مسات الشخصية يتوقف على العالقات الش
 تكوين االجتاهات األخص تعمد على العالقة بني اآلباء و األبناء ومن هنا نرى إن  تأثري الوالدين من أهم العوامل اليت تساهم يف

(611، صفحة 2991)تيج،  لدى األطفال ومنوها  

:تأثير األقران-1-6-2  

ين االجتاه والنمو إذا كان على تكو  دالوالدين فان اخلربات الفردية اليت يكتسبها الفرد تساعإن تأثري األقران حيل حمل تأثري 
الجتاه يف حالة تعارض مع االستعداد النفسي والفكري عند الفرد يسمح بتكوين االجتاه الن اخلربة اجلزئية ال تؤدي إىل تكوين ا
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، صفحة 2994يل، )النفكر الطفل يصبح له متيز بني األشياء االجتاهات الراسخة القدمية يف شخصية الفرد الن مع نضج 
201)  

تأثير التعليم: -1-6-3  

امة كلما ازدادت عدد إن التعليم يعد مصدر هاما أخر يزود الفرد باملعلومات اليت تساهم يف منو اجتاهاته وتدعيمها وبصورة ع
رد يف التعليم الرمسي كلما بدت اجتاهاته أكثر حتررا.السنوات اليت يقضيها الف  

  :تأثير وسائل اإلعالم -1-6-4

فاز تعاجل إن وسائل اإلعالم قد تساعد يف تكوين ومنو االجتاهات حيث جند إن معظم وسائل اإلعالم سواء الراديو أو التل
م يف حد ذاهتا يف موضوعات هامة تتصل باحلياة االجتماعية أو السياسية والرياضية ومع ذلك ال حيتمل أن تساهم وسائل اإلعال

لك تساعد على منو خمتلف م االجتاهات اليت تأثرت يف تكوينها بإحدى املصادر الرئيسية وبذتكوين االجتاهات وامن باألحرى تدع
(p. 84 ,1971 ,صالح)االجتاهات لدى الفرد والنمو الذي يساعد على تكوين االجتاه الصائب يكون مقبوال  اجتماعيا .   

:االتجاهاتفترة الحاسمة في تكوين ال-1-6-5  

سنة ويقال إن االجتاهات تتبلور يف حدود  26-12ين معظم اجتاهات الفرد تقع بنيهناك رأي مؤداة أن الفرتة احلامسة لتكو 
 الثالثني وال متيل للتغري بعد ذلك .

ه أكثر حتررا.بصورة عامة كلما ازداد عدد السنوات اليت يقضيها الفرد يف التعليم الرمسي كلما بدت اجتاهات ونستنتج  

:تغيرات االتجاه-1-7  

وإلعادة تقومي ،الفرد ومتغريات البيئة  بالرغم منان االجتاهات الثابتة وتقاوم التغري إال أهنا عرضة للتعديل والتغري النتيجة للتفاعل بني
اهات على اجلانب يعتمد بعض األساليب االجت،اهات متعلمة يف ضوء ما يستجد عل البيئة الفرد من ظروف أو الشروط االجت

فاألسلوب املعريف ال ،جتاه وتنطوي على استخدام احلجج املنطقية وشرح املعلومات واحلقائق املوضوعية اخلاصة مبوضوع اال،املعريف 
بح أثر هذا املفهوم حمدود نسبيا عقل مفتوح وتقبل احلقائق املوضوعية و املعلومات الواقعية وقد يصيعد فعاال إال إذا اتصف املتعلم ب

الذات وتتأثر  مفهو بفي تعديله قويا وسائدا أو كان موضوع االجتاه ذو عالقة وثيقة مب باذاكان املكون العاطفي لالجتاه املرغو 
تغري االجتاه مبجموعة من العوامعملية ال فيما يلي: نستعرضها   

عوامل مساعدة في تغير االتجاه:-1-7-1  

 هناك طرق خمتلفة ميكن من خالهلا إحداث التغري أو التعديل يف االجتاه ونذكر منها ما يلي:

ضعف االجتاه وسطحيته وعدم تبلوره .-  
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ض األخر.اجتاهات متساوية يف شدة تأثريها على الفرد وبالتايل التنازل عن بعض منها واالحتفاظ بالبع وجود-  

(p. 95 ,1971 ,صالح) عدم وجود مؤثرات مضادة لالجتاه تضعف قوله-  

عوامل معيقة على تغير االتجاه : -1-7-2  

فكر عن البعض األفراد.صالبة الرأي وتشدد وجود ال-  

رسوخ االجتاه وقوته واستقراره يف نفس الفرد وارتفاع قيمته عنده .-  

حماولة تغري االجتاهات الفرد لتطبيق األسلوب اخلاطئ والتعسفي .-  

تغير الجماعة: -1-7-3  

د إىل اجلماعة أخرى ذات اجتاهات الفر  ينتمي ابتغري اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد واليت حتدد اجتاهاته على أسس أهدافها، فعندم 
ع مرور الزمن.القدمية باجتاهات جديدة تتوافق مع أغراض اجلماعة اجلديدة م هخمتلفة يبدأ الفرد يف استبدال اجتاهات  

تغير الموقف : -1-7-4  

وى وظيفي أو اجتمعي أو اقتصادي الفرد فتغري الظروف الفرد وانتقاله من مست تتأثر االجتاهات وتتعدل بتغري املواقف اليت مير هبا
ي يفقد ثروته .إىل مستوى أخر كأن يرتفع املستوى أعلى أو ينخفض إىل مستوى ادين كالفقري من األثرياء أو الغين الذ  

التغير العنصري في السلوك:-1-7-5  

ان "دويت و كولرت إن بعض وقد وجد العامل،حتتم على األفراد تغري اجتاهاهتم قد حيدث تغري يف السلوك نتيجة الظروف اضطرارية 
اهاهتن من مشاعر الزوجات من اجلنس األبيض واليت كنا يضمون مشاعر واجتاهات عدائية حنو زوجات زجنيات وفد تغريت اجت

.ودلك الضطرارهن السكن مع الزجنيات يف مشروع سكن مجاعي ،العداوة إىل مشاعر الورد   

االتصال المباشر بموضوع االتجاه:-2-7-6  

اسات عان فيها االتصال املباشر مبوضوع االجتاه يسمح للفرد بالتعرف على موضوع من جوانب عديدة، وقد أجريت عدة در 
بيض والزنوج.اثر يف االجتاهات املباشرة بني ال ايف العمل أو الدراسة، مم كاالختالط بني الزنوج والبيض حبكم االشرتا  

تغيير موضوع االتجاه: -1-7-7  

ص ما مركزا كبريا أو موضوعا فينجم عن ذلك تغيري يف االجتاه ذاته فعندما يتوىل شخاالجتاه ذاته   قد حيدث تغيري يف موضوع 
 قياديا متميزا فان اجتاهات اآلخرين حنوه تتغري.
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اثر المعلومات :-1-7-8  

ات ولذا كان من الضروري اآلراء واملعلوم ضحقائق ومعلومات تتصل مبوضوع االجتاه وقد تتعار  بسحيدث تغري يف االجتاهات ب 
محيص والنقد وال جيب إن إن نستوثق من هذه اآلراء و املعلومات وان مصادرها تستقيها من اخلرباء واملتخصصني وان نتناوهلا وبالت

عض اإلفراد تتصل باخلرافات والغيبيات.عند ب تنأخذها على عالقتها وذلك الن كثريا منا الجتاها  

ة والتلفزيون واإلذاعة والسينما يستقى الفرد املعلومات من أبويه وإخوته وأقاربه واحمليطني به ومن كتبه ومن املعلمني ودور الصحاف  
 ومن األفراد آخرين يتصل هبم فيها ما بعد جماالت العمل.

:تأثير األحداث العامة  -1-7-9  

كانرتيل " ملالعا حتدث تغريات أو تعديال يف االجتاهات وقد أوضح،حداث اهلامة و اخلطرية مثل احلروب والثورات الشك إن األ
اليت شاركت يف احلربني. ما تركته احلربني العامليتني األوىل و الثانية من تأثري تغري بعض االجتاهات لدى أفراد اجملتمعات"  

تأثير رأي األغلبية والخبراء:-1-7-11  

الذين "ربة و الشهرةرأي ذو اخل"و"رأي األغلبية "يؤثر اإلقناع يف تعديل وتغري االجتاه ويكون هذا اإلقناع عن طريق استخدام 
 يعملون بآرائهم ويوثق خبربهتم.

المناقشة والقرار الجماعي : -1-7-11  

دية واملؤسسات النيابية واهليئات واجلماعات واألنيالحظ أن املناقشة اجلماعية داخل اجملتمعات الدميقراطية وداخل اجملالس 
 احلكومية والنقابات اليت تسفر عن قرارات مجاعية تؤثر يف تغري اجتاهات الفرد.

ور االجتاهات رغم كوهنا ضعيفة راسخة لدى األفراد والسيما عند ظه،وبصورة عامة ميكن تعديل االجتاهات بسهولة ووضوح
اهات أو تغريها إذا  ت تساعد يف تعديل االجتاهات وتغريها كما تعكس مدى صعوبة تعديل االجتوهذه املؤثرا،جديدة أكثر قوة 

ابقة .أو إذا كان الفرد جامد الفكر غري متطلع على األفكار واملعارف الس،كان االجتاه ذو قيمة وأمهية يف نظر الفرد  

:مميزات االتجاه-1-8  

اصر املكونة هلا  كما كل منها ما مييزها وخيالف غريها اعتمادا على االختالف العنال احد يستطيع إن ينكر إن االجتاهات أنواع ول
 سبق الذكر ومن أهم هذه العناصر :

الوجهة : -1-2-8  
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ويكون  ،وع معني واملقصود هنا بالوجهة االجتاه الذي يتبعه شخصا صوب قضية ما ويكون هذا بتوجه شعور الفرد حنو موض 
جلامعي واجتاهه حنو شعبته مزودا جبسر االجيابية والسلبية درجة حية للنشاط املرغوب فيه أو املراد ممارسته ومثالنا يف هذا الطالب ا

معلم وهذا لن يأيت إال فوجهته االجيابية تكون بإملامه بكل ما له عالقة بالرياضة كممارسة أو كفن أو حىت ك،مثل الرياضة خاصة 
هنا يكون  هفاجتاه ،خلاملطابقة واملمارسة للشعور بالقضية حقيقية ال تصورا إما إذا نفر من هذه املمارسة أو املطالعة ... ا عن طريق

(69، صفحة 2996)احلفيظ، حتما سلبيا بتجنبه هلذه األخرية   

الشدة :-1-8-2  

يب قد ال يكون أول ما يتبادر إىل الذهن من هذا العنوان جتريديا هو ارتباطه بالدرجة القصوى أو الدنيا وهذا إما حنو مسار أجا 
و تعبري عن إما إذا ربطنا هذا األخري باملنطق جتسيدي فهاهنا ه،حمدود أو عكسه السليب الذي قد ال يكون حمدودا هو األخر 

ه مثل شدة حب شخص أو لنفسي والرغبة اجلاحمة يف النفس البشرية لدى الشخص نفسه أو مقارنة بغري القوة أو الضعف االجتاه ا
، 2996)احلفيظ،  شدة كراهيته بل وانه لتفهم هذا االجتاه وفق الدرجة على الفرد إن يعكس مدى قوة شعوره ضمن جمتمعه

(69صفحة  . 

:االنتشار -1-8-3  

هنالك ممن يطلق عليه إن جندها مرتبطة بالفضاء الذي قد ال يكون حمدودا جمسما و  ذلك هو األمر بالنسبة بالنسبة هلذه اللفظة و 
لى اجملتمع قد تكد ما املدى وهو ما يعرب عن مدى تعلق الفرد يف اجتاه معني وحماول إظهار مالحمه واجيابياته وحماولة عروضها ع

.(12، صفحة 2996)احلفيظ، يرغب فيه لغريه   

االستقرار :-1-8-4  

ألفراد يستجيبون لسلم االجتاه فلو تبصرون إىل ردة الفعل هذه االنفعالية لوجدنا بعض ا وهو ردة فعل النفس البشرية جتاه اجتاه ما  
يات مرضية أو غري مرضية الطرف الثاين يف املعادلة يعطونا اجياببأسلوب هادئ ومستقر دون اضطراب بينما قد جتد البعض األخر 

 نالك من برى أهنم حمايدو للمواضيع املختلفة أو حىت املوضوع الواحد مثل إن حناول الكشف عن ردة فعل اجملتمع جتاه القضاة فهن
ايدا وله اجتاهاته وحنوه ويف نفس الوقت حاولت معرفة اجتاهه بدقة لوجدت شواذا فهو جيادلك الرأي بان القاضي الفالين ليس حم

(11، صفحة 2996)احلفيظ،  يف ذلك . 

  البروز : -1-8-5

اجتاهه معني حيث إن  للتعبري عندرجة التلقائية أو التهيؤ  هيوالعرض وسط اجملتمع ويقصد ب وهو نوع من اإلظهار والتباين
جملتمع مثل قوانني كرة االجتاهات املتعارف عليها عند األغلبية بل والبارزة اجللية ) اليت قد جند هلا معرفة كبرية يف أوساط ا

كس درجة االجتاه مثل :موافق االجتاهات وفق حتديد االجيابيات بعبارات حمددة تع مفيعطي هلا أمهية بالغة لتضمنها سال لي،القدم(
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باملالحظات اليت  أو عكسها ومن خالل ذلك فد يتسىن لنا قياس درجة الربوز )وميكننا قياس درجة الربوز بواسطة املقابالت أو
.(16، صفحة 2996فيظ، )احل توفر الغرض بالتعبري عن االجتاهات  

: أبعاد مقياس كنيون لالتجاهات-1-9  

.م2994سنة وي مقياس االجتاهات حنو النشاط البدين وضعه يف األصل جريالد كنيون وأعده صورته العربية حممد حسن عال  

ر حتديدا وأوضح املعىن كثوقد مت وضع املقياس على أساس افرتاض النشاط البدين النشاط الرياضي ميكن تبسيطه إىل مكونات أ
ادر متعددة لإلشباع وذات كما ميكن تقسيمه إىل فئات فرعية غري متجانسة تقريبا .وهذه املكونات والفئات الفرعية توفر مص،

وقد ،تلف من شخص ألخر فوائد متباينة ختتلف من فرد ألخر أي إن النشاط البدين النشاط الرياضي يصبح هبذا املفهوم خربة خت
رد .لك على أساس الفائدة العملية أو القيمة األدائية اليت ميثله نوع النشاط البدين بالنسبة إىل الفيكون ذ  

جتاها سالبا حنو بعض أن الفرد قد يتخذ اجتاها موجبا حنو بعض هذه الفئات أو املكونات الفرعية وقد يتخذ ا"كنيون"ويف رأي 
 الفئات أو املكونات الفرعية األخرى.

نفسي معني ساءا  هو استعداد مركب ثابت نسبيا يعكس كل من وجهة وشدة الشعور حنو موضوع "كنيون"واالجتاه طبقا ملفهوم
أن  "كنيون"استطاع  ةأكان عيانيا أو جمردا .ويف هذا الضوء هذه املفاهيم السابقة ويف ايطار بعض الدراسات النظرية و التجريبي

، 2994ال الرياضي ، )عالوي، االختبارات النفسية يف اجمل لنشاط الراضي على النحو التايل:حيدد ستة أبعاد لالجتاهات حنو ا
(194صفحة   

النشاط البدني كخبرة اجتماعية: -1-9-1  

اد على قيمة اجتماعية وعلى من املفرتض أن النشاط الرياضي الذي يشرتك فيه اجلماعة من اثنني فأكثر ينطوي يف نظر بعض األفر 
شطة الرياضية اليت وعلى ذلك فان النشاط الرياضي كخربة اجتماعية يتميز من خالل الن،إمكانية إشباع حاجات اجتماعية معينة 

)عالوي، القات بني الناساالجتماعي واليت تسمح بإمكانية التعرف على األفراد جدد وتكوين ع تسهم غالبا يف توفري التفاعل
.194، صفحة 2994االختبارات النفسية يف اجملال الرياضي ،   

النشاط البدني للصحة و اللياقة: -1-9-2  

ون من النشاط لنشاط الرياضي أن هذا اللانطالقا من الفكرة السائدة لدى الكثريين سواء من املمارسني أو من غري املمارسني ل
كن آن تتميز أساسا فمن املعتقد أن هناك بعض األنشطة البدنية مي،ميكن أن يفيد الصحة وساهم يف اكتساب اللياقة البدنية 

، صفحة 4299ال الرياضي ، )عالوي، االختبارات النفسية يف اجملبإسهامها وبدرجة كبرية يف حتسني صحة الفرد ولياقته البدنية 
194.  
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النشاط الرياضي كخبرة توتر ومخاطرة : -1-9-3  

ديه شعورا بالتوتر واليت املقصود بذلك تلك األنشطة الرياضية اليت تشتمل على جوانب معينة من املخاطر يدركها الفرد وتثري ل
وقع التعرض لبعض األخطار تظهر يف بعض األنشطة الراضية اليت تتميز باستخدام السرعة الزائدة أو التغري السريع للحركات أو ت

على التحكم يف هذه املواقف والسيطرة عليها .-فة عامةبص–مع افرتاض قدرة الفرد   

النشاط الرياضي كخبرة جمالية :-1-9-4  

نة يدركها الفرد على يرى الكثري من األفراد أن  هناك أنشطة رياضية هلا قيمة مجالية عالية وهذا يعين أن هناك أنشطة رياضية معي
ق اجلمايل أو الفين لدى الية معينة أو قد متتلك القدرة على إشباع التذو أهنا ذات طابع مجايل أو قد ترتبط بنوعيات فنية أو مج

.194، صفحة 2994)عالوي، االختبارات النفسية يف اجملال الرياضي ، البعض  

النشاط البدني لخفض التوتر : -1-9-5  

وط احلياة العصرية وعلى الناشئة عن ضغ قد يكون النشاط الرياضي يف نظر البعض وسيلة خلفض التوترات النامجة عن االحباطات 
غ االنفعاالت املكبوتة ذلك يصبح النشاط الرياضي يف هذه احلالة وسيلة للرتويح وقضاء وقت الفراغ وكعامل مساعد يف تفري

 وبالتايل خفض التوتر.

النشاط الرياضي كخبرة للتفوق الرياضي :-1-9-6  

قد يبدو إن املمارسة األنشطة النشاط الرياضي قد يوفر اجملال إلشباع احلاجة إىل التفوق الرياضي و املنافسة الرياضية.و يرى البعض 
تدفع إىل املثابرة على التدريب  اتالرياضية التنافسية املعاصرة وخاصة يف اجملال املستويات الرياضية العالية ترتبط بنوع من اخلرب 

اليت تشبع بعض  اجلماح النفس يف العديد من املواقف كما تتطلب التخلي عن الكثري من املصادر الشاق وبذل اجلهد وكبح
.194، صفحة 2994)عالوي، االختبارات النفسية يف اجملال الرياضي ، الرغبات   

: قياس االتجاهات الرياضية -1-11  

 اأنشطة الرياضية، نظر  وقع نوعية السلوك الفرد اجتاهمن أهم األسباب قياس االجتاهات حنو النشاط الرياضي أن قياسها يسمح بت
 الن االجتاه يوجه االستجابات الفرد بطريقة تكاد تكون ثابتة نسبيا .

كما يسهم يف حماولة ، ومن ناحية أخرى فان قياس مثل هذه االجتاهات يساعد املريب على تشجيع االجتاهات الرياضية االجيابية
السلبية ومتهيد لتنمية اجتاهات واكتساهبا ألفراد.تغري أو تعديل االجتاهات   

الجتاهات والذي يعرب عن املقاييس ا جوعند قياس االجتاهات جيب مراعاة الفرق بني االجتاه اللفظي الذي تستدل عليه من النتائ
لذي يعرب عن الفرد عمليا عن طريق األداء أو السلوك.ااالجتاه العملي  الفرد لفظيا، وبني  
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ما. العلماء أن االجتاهات اللفظية قد تكون يف موقف ما هي االجتاهات احلقيقية للفرد يف موقف ويرى بعض  

 قياس االجتاهات ومن ذلك ولكي ميكن تقريب التباعد بني االجتاه اللفظي و االجتاه العملي ينبغي مراعاة بعض الشروط اهلامة يف
وضوح عبارات مقياس إحساسه بأمهية التعبري عن رأيه بصراحة وضرورة و عندما يعرب عن رأيه و ،إحساس الفرد باالطمئنان التام 

 ومتثلها للمواقف احلقيقية لدرجة كبرية .

الطرق االسقاطية )الطرق الغير المباشرة(: -1-11-1  

ذه االختبارات ومن بني ه،لقياس االجتاهات باإلضافة إىل الكشف من بعض اجلوانب الشخصية املرتبطة هبذا االجتاهات 
اختبار تداعي الكلمات وغريها."لروزنفيج"املصور  طواختبار اإلحبا"تفهم املوضوع"االسقاطية اختبار   

الطرق المباشرة )طرق القياس اللفظي(: -1-11-2  

 ومن أكثر هذه الطرق استخداما طريقة ترستون وطريقة ليكرت وطريقة التمايز السينمائي .

الطرق الموقفية: 1-11-3  

 أو طريقة قياس االجتاه العملي وفيها يقاس االجتاه باستخدام طرق املالحظة املختلفة يف مواقف معينة .

:طرق قياس االتجاهات -1-11  

طريقة بوجاردس : 1-11-1  

اس وتعرف طريقته باسم مقياس البعد الجتماعي أو املقي 2911كان بوجاردس أول منطبق القياس على اجملاالت االجتاهات  
أخرى أي حماولة الكشف  نظرا حملاولته التعرف على مدى التباعد االجتماعي بني االمريكني وبني اجلنسيات،سافة االجتماعية امل

ذا املدى بقيام عن مدى التسامح أو التقبل أو التعصب أو النفور األمريكي اجتاه بعض األجناس أو الشعوب األخرى ويقاس ه
ماعة .ملقياس متثل درجة تقبله هلذه اجلماعة أي تعرب عن االجتاه حنو هذه اجلالفرد بوضع عالمة أمام العبارات ا  

:طريقة ثرستون-1-11-2  

درجة تدرجا منتظما يطلق عن هذه الطريقة املسافات املتساوية البعد وتقوم على أساس إعداد عبارات املقياس حبيث تكون مت
بارة تقوم على أساس قيام تساوية وطريقة إعداد هذا املقياس وتقدير الوزن لكل عواملسافة بني كل عبارة والعبارة التالية هلا حمددة وم

وتقوم ،ة عن مائة عبارة وتزيد يف العاد،البحث جبمع اكرب عدد ممكن من العبارات اليت يرى أهنا تقيس االجتاه املطلوب قياسه 
ن يوضع كل عبارة يف ويطلب من كل منهم أ،العبارات على جمموعة من احملكمني ذوي اخلربة يف اجملال املطلوب قياسه  هبعرض هذ

م الباحث بعد طبقا لوجهة نظر احلكم ويقو ،خانة واحدة من إحدى عشرة خانة مدرجة من األقصى االجيابية إىل أقصى السلبية 
العبارات الباقية بناءا على  رأي احملكمني مث يقوم حبساب متوسط الدرجة لكل عبارة منذلك باستبعاد العبارات اليت اختلف عليها 
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ار العبارات اليت ترتاوح ما بني اخلاص لكل عبارة وبعد ذلك ختت"الوزن"تقدير احملكمني هلذه العبارة وبذلك تصبح قيمة املتوسط هي 
اس صورة عشوائية وليس بصورة متدرجة ويراعى أن تكتب هذه العبارة يف املقي االجيابية املتطرفة والسلبية املتطرفة بالنسبةاىل االجتاه

(إىل Xوص بوضع عالمة )حىت ال يستدل على تدرجها وشدهتا من طريقة ترتيبها يف املقياس ويقوم املفح،تنازليا أو تصاعديا 
.11، صفحة 2994 اجملال الرياضي ، )عالوي، االختبارات املهارية والنفسية يفجانب العبارة اليت يرى أنه موافق عليها  

طريقة ليكرت: -1-11-3  

عبارة وليس كما هو  ختتلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة يف عدة أمور منها انه يطلب من املفحوصني إبداء رأيهم يف كل
يف  كما أن االستجابات ،حيث يقتصر االستجابات على بعض العبارات دون غريها "ترستون"احلال يف طريقة

وص املوافقة عليها أو تشتمل على الرفض أيضا وكذلك استجابة حيادية بالنسبة ألي عبارة ال يستطيع املفح"لبكرت"طريقة
.11، صفحة 2994)عالوي، االختبارات املهارية والنفسية يف اجملال الرياضي ، رفضها  

طريقة التمايز السينمائي :-1-11-4  

لقرن فانه يف البداية مل عالم النفس الفلكي التمايز السينمائي كأداة للقياس يف اخلمسينيات من هذا ا"تشارلز اوزجود"حينما قدم  
ا كان هدفه أن يكن يقصد هبا أن تكون أداة أو مقياس لقياس االجتاهات النفسية حنو األشخاص أو املوضوعات املختلفة وإمن

لنفسية حنو العديد من االجتاهات ا ة أن تلبث هذه الوسيلة للكشف عنومل تلبث هذه الوسيل،تكون وسيلة للمعاين و املفاهيم 
(11، صفحة 2994)عالوي، االختبارات املهارية والنفسية يف اجملال الرياضي ، املفاهيم و املوضوعات   

خمتلفني مها: وقد أشار أوزجود إىل كل لفظ أو مفهوم جبملة معنيني  

المعنى اإلرشادي:-  

املعىن الضمين أو  وي، وهالنفس وهو املعىن املادي أو احلريف ويشري إىل ما يتضمنه اللفظ و املفهوم من صفات املعىن االنفعايل 
املهارية والنفسية يف  )عالوي، االختباراتالسينمائي للمفهوم الذي يشري إىل ما يتضمنه اللفظ أو املفهوم للدالالت لدى الفرد

.11، صفحة 2994اجملال الرياضي ،   

 وتتأسس طريقة التمايز السينمائي من عنصرين هما:

ني.البد أن تكون املفاهيم مفهومة لدى املفحوص ااملفاهيم وهي املوضوعات اليت يراد قياسها أو تقديرها، كم  

املفهوم املطلوب  ها داللة ومعىنعلى أساس  دمقاييس التقدير وهي العناصر القياس تتكون من بعض الصفات وأضدادها، حتد
 قياسه.

.عامل النشاط –عامل القوة  –والعوامل الرئيسية اليت تتشكل مقياس التمايز السينمائي هي:عامل التقييم   
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: خاتمة الفصل  

وي يؤثر علىإن ما نستطيع قوله هو إن االجتاهات ميدان مهم ألنه يربر بعض الصفقات الشخصية ألنه يعترب عنصر ق  

اب و املباريات وقوانينها القدرات البدنية و العقلية والذهنية واالعتماد على النفس واكتساب اخلربة و التجربة وتعلم فنون األلع
يتناسب مع الفعالية الذهنية  وبذلك تكتسب القدرة على احملافظة على الصحة واملشاركة يف املنافسات وكيفية إدارهتا وتوجيهها مما

 والبدنية

 



 تمهيد

عن الممارسة الرياضية ةنبذة تاريخي - 1-2  

 2-2مفهوم الممارسة الرياضية لدى كبار السن 

 2-3-تعريف الممارسة الرياضية:

خصائص الممارسة الرياضية -4- 2 

أهداف الممارسة الرياضية - 5-2 

  2-6- وظائف الممارسة الرياضية

  2- الوظيفة الجسمية  -6-1

الوظيفة النفسية :        -6-2 -2 

الوظيفة االجتماعية  -6-3 -2   

الرياضة   العلمية من ممارسةاألسس -7- 2 

 خاتمة الفصل 
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 تمهيد:

عضها ،نظرا للتجمع القائم الشعوب ،وكان للرياضة الفضل يف الكثري من الصدقات بني الدول وب تاريختعترب الرياضة جزء هاما من 
يدة .هلا على بطوالت عد احصلو على املنافسة الشريفة وكم من الدول ازدهرت أمسائها بفضل الرياضيني الذين   

عادة يتمتع بذكاء  يام، فالرياضاأليليم وهذا ما أثبتته والرياضة كما يقولون ضرورية يف حياتنا اليومية فالعقل السليم يف اجلسم الس
أخر.والسرعة بديهة أكثر من أي شخص   

االستسالم بسهولةكما أن الرياضي يتمتع دائما بروح النصر وهذا ما يساعده يف حياته العادية فهو ال يقبل اهلزمية و    
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:  عن الممارسة الرياضية ةنبذة تاريخي -1-2  
والنقوش اليت خلفها  لقد نشأت املمارسة الرياضية بصورة تلقائية يف العصر القدمي وذلك من خالل اآلثار املكتشفة من الرسوم

وهذا كأمر طبيعي وضروري حلياة  (79، صفحة 1791)عابدي، سنة قبل امليالد  0333املصريون القدماء اليت يعود تارخيها إىل 
ل الذي كان يتطلب اإلنسان وبقاءه ،حيث كان هناك حماوالت لتعميم املمارسة الرياضية  استجابة ملتطلبات االستعداد والقتا

 مكانتها يف عصر إعدادا بدنيا متقدما ،كما حدث يف بابل ،الفرس اإلغريق ،وكذا اسربطة .فلقد بدأت املمارسة الرياضية تأخذ
دين الذي يقدمه اإلنسان النهضة بتطور املفهوم الرتبوي لإلنسان ،حينما اعرتف هبا كمادة أساسية يف املدارس كما بدا اجملهود الب

إهنا حمدودة ومتكررة وال تغطي املتحضرة يقرتب من العدم الذي يقيمون مبجهودات بدنية ف ديقل تدرجييا حىت أصبح يف بعض البال
رة القائمة واملستقبلية اجلسم. إن املمارسة الرياضية هي وليدة حاجة اإلنسان املاسة لنشاط بدين يف احلضا مجيع املفاصل وعضالت

.                          (79، صفحة 1793)منصوري، والعودة إىل الطبيعة  والبساطة واحلياة   

 2-2-مفهوم الممارسة الرياضية : 

من  قين املواطن الالئبيوكر "إن املمارسة الرياضية هي جزء متكامل من الرتبية العامة وميدان جترييب ،هدفه تكو  زيرى "تشارل 
(89، صفحة 1793)بيوكر، الناحية البدنية ،العقلية االنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق أنواع النشاط البدين                                                                                                                             

فرد نتيجة ممارسة هذا إن املمارسة الرياضية هي عبارة عن أوجه األنشطة البدنية املختارة تؤدى بغرض الفوائد اليت تعود على ال
                                                                     (03، صفحة 1778)بسيوين، النشاط 

ة لتحقيق أمسى القيم ونستنج أن ممارسة الرياضة تكفيه جسمانيا عقليا ،اجتماعيا ،نفسيا عن طريق األنشطة البدنية املختار  
 اإلنسانية ،فهي حتفزه باعتبارها وسيلة كاملة وهادفة 

 2-3-تعريف الممارسة الرياضية:

ا عن ما هو شعوري إلبراز لفرد الراحة اجلسمية والنفسية تعبري إن املمارسة الرياضية هلا ميزة خاصة )هي اللعب(حيث يلتمس منها ا 
شاط حركي إرادي وحر يهدف حرية ووجوده كفرد مل متنح له الفرصة إلثبات نفسه ،وبعبارة أخرى فاملمارسة الرياضية هي مبثابة ن

مطورة يف األوساط هي منظمة و إىل االنشراح يف شخصية الفرد،وهي من حق كل فئات اجملتمع بدون متيز يف العمر أو اجلنس،و 
 امة واخلاصةاخلارجة على شكل نشاط بدين ورياضي حسب أساس الربامج املوضوعة واملرسومة لتطبق من طرف األجهزة الع

             (93، صفحة 1793)منصوري، 

خصائص الممارسة الرياضية :-4- 2 

يوجد من يتخذها  الرياضية عن غريها من األنشطة األخرى أهنا متعددة املهام واألدوار حسب احتياجات األفراد ،فتتميز املمارسة 
وليس يف جماهلا غالب ومغلوب كميدان لتنمية اجلسمية وآخرون للرتويح ،فاملمارسة الرياضية لتتأسس على املنافسة بصورة تلقائية ،

ية بناءة تربر بصفة اع ،وما يتبعه من مشاكل وأخطار فاملمارسة الرياضية هي ظاهرة تروحيبصورة جادة مما جيعلها خالية من الصر 
ركية اهلادئة املستمرة سائدة من خالل الدوافع واالحتياجات االجتماعية ،وليس بضرورة دافع بدين حيث تتجلى يف املمارسة احل

  ال كحافز أو كفاية .    العتدواملتدرجة يف الصعوبة دون إرهاق ذلك ألن املنافسة تتجه ل
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كذلك لإلمكانيات املتاحة    ليس هلا بالضروري قوانني مسبقة ثابتة لكن قواعد ميكن أن تتشكل طبقا للظروف احمليطة واملؤثرة -
 ميكن أن -   ل .      عتدكما أنه ليس من أهدافها الرئيسية املقارنة بني املستويات،فهي نطاق إمكانية حتديدها باجملهول امل

 مقدور اجلميع جيعلها اقتصادية التكاليف ويف امتارس يف أي مكان مناسب وبأنواع من األدوات واألجهزة املتاحة والبديلة، مم
                         مزاولتها.                                          

                        مالية كبرية .      متارس يف وقت الفراغ وليس من أغراضها احلصول على جوائز ذات قيم  – 

اآلخرين يف منزله حىت ولو   المتارس بالضرورة يف حضور اآلخرين بل ميكن للفرد ـن يطبق براجمها املالئمة له مبفرده ،مع أسرته –
                                          (93، صفحة 1793)منصوري،  كان يف موقع مالئم أخر .

أهداف الممارسة الرياضية - 5-2 

بارة عن وحدة متكاملة غري يعتقد البعض أن الرياضة ختتص بتكوين الفرد من الناحية البدنية فقط ولكن هذا غري كاف فالفرد ع 
تماعية ،وان أي منو ي اجلسمية والعقلية واالجمنفصلة ،حيث أكدت االجتاهات العلمية احلديثة أن هناك وحدة بني مجيع النواح

دوره على جمهود العقل وال من الناحية من النواحي يتأثر ويؤثر يف سائر النواحي  األخرى ،فالعقل يؤثر على جمهود اجلسم واجلسم ب
 اجلهاز وتبني التجارب األخرية يف الفيزيولوجية  تأثري   (149)العالء، صفحة  ميكن فصل عمل االثنني أو أحدامها على األخر

(speneser, 1974, p. 226)العصيب على الوظائف العضوية للجسم ،إذ أن خمتلف  الوظائف كاجلهاز اهلضمي واجلهاز  
  الدوراين يتأثران باجلهاز العصيب

عداه إىل أكثر من ذلك وهنا ال يقتصر دور املمارسة الراضية على تنمية اجلسم فقط أي القوة البدنية كما يعتقد البعض وإمنا يت
                         ،وفيما يلي أهم ما هتدف إليه هذه املمارسة الرياضية :                                

                          بية الفرد من الناحية اخللقية .                              هتدف املمارسة الرياضية إىل تر  -

                            تعمل على حتسني القدرات العقلية واحلركية للفرد .                                    –

                    الرياضية املختلفة .                  تياهتدف إىل مزاولة القاعدة الواسعة من أبناء اجملتمع للفعال – 

                           حتسني الصحة وصيانتها وزيادة اإلنتاج.                                                  – 

                    (93، صفحة 1793)منصوري، تطوير اللياقة البدنية اليت ختلق القدرة على الدفاع عن الوطن  – 

                           املمارسة الرياضية تستوجب منط معيشيا سليما.                                           -

ينعكس إجيابا على نفسية  ثيتزيل تناول التبغ وهلا دور وقائي خاصة بالنسبة لشاريني القلبية والعضلية واجلهاز التنفسي، ح – 
                      الرياضي.                                                                            
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                          وحسن املعاملة .                                           الرياضية االخياء  ةحتقق املمارس –  

تنازل الرياضي عن حقه يف سبيل حتقيق هدف مجاعي حىت تعود فائدته على اجلميع .                              –   

   2-6-وظائف الممارسة الرياضية 
ها النمو السليم لدى األشخاص تعترب األنشطة الرياضية مبختلف أنواعها من بني الفرص اهلامة إلشباع خمتلف احلاجات اليت يتطلب 

ليمة ،كما ميكن ، كما أن النشاط الرياضي يساعد على رفع املستوى الصحي لألفراد وإكساهبم كثري من العادات الصحية الس
                وابط بني الشباب وحميطه ،حيث أهنا تسمح له باالندماج يف مجاعة فصل الرياضة وتوطيد الصلة والر 

الوظيفة الجسمية :  -6-1  -2   

احتفاظ الفرد بصحة جيدة  للنشاطات الرياضية وظيفة جسمية فاملمارسة الرياضية تستوجب القيا حبركات جسمية خمتلفة بغرض 
فضالت يف أعضاء االطراح  يف إمتام عملية االحرتاق اخللوي حىت ال تتسرب بعض ال واستمرار للنشاط واحليوية ،فالرياضة تساعد

ن اجلسم وتنظفه من مسوم كالكليتني ،فتتكون احلصيات مما مينع تراكم محض البوليك يف الدم ،كما أهنا تطرد الفضالت الضارة م
م إىل اإلكثار من اإلطعام عام وتقوى بسبب احتياج اجلسبدون احلاجة إىل األدوية الكربوهدراتية والدهنية حىت تزداد الشهية للط

سيجني من اهلواء.             والشراب واستنشاق األك  

التنفس وقوته  حيصل كل هذا عن طريق زيادة إفراز العرق والبول واهلواء اخلارج من الرئتني وتقوية ضربات القلب وعمق –
ن الرياضي على استعداد كي ،ويتمثل دورها يف خلق قوة ورشاقة للجسم حيث يكو ،فاملمارسة الرياضية وسيلة للنمو اجلسمي واحلر 

د ومهامجة املنافس بقوة للقيام مبختلف املهام املطلوبة منه خبفة جسمية معتربة ومرونة كاحلري بأكرب سرعة أو الرمي بأقصى ح
                      حيث اعتربها وسيلة :         والسعي للحصول على أرقام قياسية ،ويشري )موسيت (إىل بعض املزايا الرياضية

     اسرتجاع والتمتع باجلسد دون الصراعات مع الراشدين واالهتمام به دون أي خجل تؤدي إىل املرح اجلسمي  -

  والراحة.  

إعطاء قيمة للجسم وعدم استعماله كآلة فقط بل إعطائه قصديه خاصة تساعد على اجتياز سن  –  

 (moste.p., 1982, p. 8) 

 2-                               :                                                            الوظيفة النفسية -6-2 

ر يف جمملها إن للممارسة الرياضية أمهية كبرية على التوازن النفسي وقد أشار )بوي(إىل ذلك حيث يقول الرياضة تظه  (bout, 
1962, p. 447) الرياضة كمن مهمة ت كنسق واسع لرتقية األنا ،فهي حتقق يف أعماقها نشاط نفسي أكثر من النشاط البدين  

اته والشعور باحلياة أهنا بالنسبة له بتحقيق ذ حيف حتضري الفرد نفسيا حىت يتوافق مع اجملتمع لبناء شخصية سوية وكاملة، وتسم
(bout, 1962, p. 49)لعدد كبري من الناس وسيلة للتعبري الذي ال ميكن حتقيقه حنوى قيم وأشخاص كذا إعطاء  تصورات  
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رسة الرياضية متكن نستخلص من هذا الغرض أن املماري فيها أمور عديدة وأحداث متنوعة للنفس وبناء جتربة ذات معىن أين جت
  .  الفرد أن ينقص من عدوانيته خالل املمارسة و التنفيذ حيث يتخلص من عدوانيته املكبوتة عنده

ليت ترتبط هبذه الوظيفة العدوانية وإشباعها أما القيم ا ةتكون عبارة عن تأديب الغريز وقد أشار بوي إىل إن وظيفة الرياضة ميكن أن 
               فهي الرشاقة الشجاعة اجملازفة والتحكم يف املوقف .                               

حباطات خمتلفة تدفعه إىل ري يتعرض إىل ااملكبوتة يف أعماق الفرد ،فهذا األخ تومن هنا يبلغ دور الرياضة املتحكم يف السلوكيا 
                      البحث عن وسيلة متنحه االطمئنان والرضي .                                    

شاط احلركي فريتاح بذلك لذا ميكن اعتبار الرياضة وسيلة تعويضية جيدة كما تتجلى مزايا النشاط الرياضي يف ميدان اللعب والن
لعب مجيل يسرتيح إليه  نشاطه ويسرتيح فكره يقول اإلمام الغزايل )وينبغي أن يأذن له بعد االنصراف من الكتاب إن بلعب وجيدد

        (119، صفحة 1779)الغزايل، من تعب املكتب 

الوظيفة االجتماعية :   -6-3 -2   

وتنمي إمكانية موافقة  إن النشاط الرياضي حيمل طابع اجتماعي وهو وثيق الصلة بالتنافس كون الرياضة تأثر على سلوك الفرد
خصي اليت تتأثر به اجلماعة البيئة االجتماعية وتغرس فيه صفات مرغوب فيها كالروح الرياضية وتقبل املسؤولية عند السلوك الش

ة التوافق االجتماعي كما جتماعي فيكون بذلك التأثري املتبادلة بني الفرد وحميطه وهذا يع ي قموغري ذلك من أشكال السلوك اال
مهية الرياضة أن املشاركة يف اجلماعة تعد أحسن تدريب ملختلف إشكال احلياة االجتماعية وهذا ماأكده )يار لرييا(    على أ

حالة ليس باجلامدة اجلماعية فيقول )عندما منارس الشخص كرة اليد يكون وسط  (j.leif, 1980, p. 14)  ولكنها حية
   إىل ماال هناية وال يتحرك يف عامل مادي وإمنا يتحرك يف عامل بشريومرتددة

كوسيلة للتنفيس واعتالء  وميكن اعتبار الرياضة من بني أحسن الطرق لالندماج االجتماعي ،وتعد من القنوات اليت يتقبلها اجملتمع
واالجتماعي الدوافع العدوانية إذ تسمح بالتخفيف من االضطرابات والصراعات وتعمل على حتقيق التوافق الشخصي  

الرياضة :                                                     األسس العلمية من ممارسة-7- 2 

دة ال تتجزأ ركة ما أو أداء مهارة يف الرياضة فانه يقوم هبذا العمل كوحدة واحنالحظ إن الفرد الرياضي عندما يقوم بأداء ح 
هدا حيتاج لقوة ،العضالت و األعصاب والدورة الدموية واجلهاز التنفسي واخلاليا ،تشرتك يف هذا األداء كما أن الفرد يبذل ج

، 1778_1771، )احلقيف مجاعة هلا خصائصها اإلرادة ويتنافس مع اخلصم يف الصراع حيتاج لقدر كبري من الطاقة ويلعب 
                                                                    (81صفحة 

نسبية واملستمدة من هذا املنطلق فان كل حركة أو مهارة أو كل نشاط أو كل صراع جيب أن جند تفسريا له يف ضوء املعلومات ال 
ركية،اجتماعيةبيولوجية، نفسية،حمن القوانني السابقة ،تستند الرتبية البدنية والرياضية يف وضع برناجمها على قاعدة علمية ثابتة )  

:                                                                                                       خاتمة الفصل   
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بدنية واالجتماعية بعد أن تطرقنا يف هذا الفصل إىل موضوع املمارسة الرياضية وعرفنا مفهومها ودورها أهدافها من الناحية ال 
يث تزوده مبهارات واسعة ملمارسة الرياضة فهي تلعب دورا كبريا يف إعداد الفرد الصاحل ح والنفسية استنتجنا املكانة احلقيقية

دنية  ويظهر ذلك من وخربات كثرية تسمح له بالتكيف مع جمتمعه ومتكنه من مسايرة الركب احلضري وهذا ما زادها أمهيتها الب
ي .          شىت اجملاالت خاصة يف اجملال الرياض خالل ما وصلت إليه اإلنسانية من التطور التكنولوجي و التقدم يف  

يق أنواع من األنشطة البدنية فاملمارسة الرياضية هتدف إىل تكوين الفرد من مجيع النواحي البدنية والعقلية واالنفعالية وذلك عن طر 
 والرياضية . 
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 :تمهيد

إن من نتيجة التقدم العلمي الذي ظهرت بوادره منذ بداية القرن العشرين وما تنج عنه من ارتفاع يف مستوى اخلدمات الطبية اليت  
أدت بدورها إىل الزيادة يف متوسط العمر يف جمتمعات خمتلفة وعليه اخنفضت نسبة الوفيات و خلقت حقبة من العمر هلا 

 دنية ،النفسية،الطبية و االجتماعية .احتياجاهتا سواء من النواحي الب

ومن خالل ما أثبتته اإلحصاءات العاملية يتضح بأن نسبة كبار السن يف تزايد مستمر و عليه جيب أن تلقى الرعاية و االهتمام مثل 
وبدء احنداره وله بقية الشرائح ) الطفولة و الشباب(،فالنمو سلسلة من التغريات هتدف إمجاال إىل اكتمال النضج ومدى استمراره 

مظهران أحدمها تكويين )احلجم ،الشكل و الوزن ( و الثاين وظيفي )التغريات الكيميائية، الفسيولوجية ، النفسية و االجتماعية ( 
حبيث ال توجد حدود فاصلة بني كل مراحل النمو فال نقف عند مرحلة و نقول قد بدأت مرحلة جديدة  ألن املراحل النمو تتم 

جيية فاالنتقال من مرحلة إىل مرحلة يستغرق سنوات و ال ميكن مالحظته إال إذا وصل النمو و التغري إىل حالة ميكن بصورة تدر 
       (10،11،12،1، صفحة 0222)بريقع،  مالحظتها.
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 :أهم تقسيم لمراحل النمو  -1-3

بالرغم من اختالف وجهات نظر العلماء حول تقسيم مراحل منو اإلنسان باختالف األسس اليت تبىن عليها الوحدة املعيارية يف 
قياس هذه املراحل وما تضمه من عمر زمين و عقلي و تربوي إال أن العمر الزمن يبقى أساسيا يف حتديدها إال أنه ال يتمتع بكامل 

 داماته و شيوعه من الناحية التطبيقية يف معاجلة خمتلف املشكالت.الصالحية برغم كثرة استخ

إن أصدق و أجل تقسيم ملراحل حياة اإلنسان هو التقسيم اإلهلي الذي أنزله يف كتابه الكرمي قال اهلل تعاىل"اهلل الذي خلقكم من 
 (45ليم القدير"  ) الروم اآليةضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة خيلق ما يشاء وهو الع

 الشيخوخة:مفهوم  -2-3

شاخ اإلنسان شيخا و شيخوخة : منصب الشيخ و موضع ممارسة سلطته )الشيخ( من : المعنى اللغوي للشيخوخة -2-3-1
)العربية،  أدرك الشيخوخة وهي غالبا عند اخلمسني ، وهو فوق الكهل ودون اهلرم وهو ذو املكانة من علم أو فضل أو رياسة.

    (544، صفحة 1112

و يستخدم عادة لتحديد بداية الشيخوخة حبيث يستدل الشيخوخة من منظور بيولوجي ) العمر البيولوجي(:  -2-3-2
)خليفة، بدون سنة،  وصفيا على أسس ومعطيات بيولوجية لكل مرحلة كنشاط الغدد الصماء ،قوة دفع الدم و معدل األيض.

 (12صفحة 

و يعرف نشوان عبد اهلل نشوان املسنني بأهنم أصحاب مرحلة عمرية متأخرة تبدأ من العام الستني متأثرة بفسيولوجية الفرد و ثقافته 
)نشوان، حلة على خمتلف مستوياهتم بني األفراد. و البيئة االجتماعية و االقتصادية اليت يعيشها ويتفاعل معها  وتتباين هذه املر 

 (154، صفحة 0212

 ( سنة05-05خصائص ومميزات المرحلة العمرية ) -3-3

 الخصائص الفسيولوجية : -3-3-1

إن اجلسم البشري يتغري و تتغري أجهزته تبعا لعمر الفرد وتطوره من الطفولة إىل املراهقة و الرشد مث الكرب ومبا أن وظائف العضوية 
تعتمد على تكوين اجلسم فإهنا ختتلف من عمر آلخر ومن مرحلة ألخرى وتتجلى أهم التغريات الفسيولوجية اليت حتدث لكبار 

 (11، صفحة 0222)بريقع،  السن يف اخلصائص التالية

 تغير معدل العمليات األيضية :  -3-3-1-1

( سعر يف سن السبعني ويبقى 54( سعر يف الساعة بالنسبة للراشدين إىل )53خالل هذه املرحلة يهبط معدل األيض من )
ن توازن عملية اهلدم إعملية اهلدم على عملية البناء يف اجلسم ،وعليه فمستمرا يف هبوطه حىت هناية العمر ومعىن هذا هو تغلب 
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والبناء يؤدي إىل متاسك اجلسم و تغلبه على عوامل الفناء و جتدر اإلشارة غال أن تغلب اهلدم على البناء أمر ال مناص منه خالل 
 كانت العناية فيما قبل الشيخوخة ويف أثنائها.  الشيخوخة ولكن  إبطاء عملية اهلدم جيعل البنية اجلسمانية للمسن متينة إذا

 تغير خاليا الجسم :  -3-3-1-2

إن خاليا اجلسم البشري تنشأ يف حالة معادلة فسيولوجية أو ثبات فسيولوجي دقيق وهذا ما جيعل اجلسم ال يسمح بأي تعديل 
فة ولكن بتقدم السن يقل هذا الثبات وهذا لعدم ولو بقدر بسيط فيه حبيث يقوم بإصالحه مباشرة وهذا يف مراحل اإلنسان املختل

قدرة اجلسم على  االحتفاظ حبياة اخللية لعمرها االفرتاضي حبيث يرتتب على ذلك شيخوخة اخللية و موهتا ومن أمثلة ذلك ضعف 
 الح يف الدم .ي اجلسم و عدم االحتفاظ باملستوى الطبيعي للسكر و األمذعضلة القلب و بالتايل اخنفاض كمية الدم اليت تغ

     (00،01، صفحة 1131)قناوي، 

 %3كما حيدث فقدان خلاليا اجلسم  مع التقدم يف السن إىل جانب النقص يف وزن األعضاء و كمية املاء يف اجلسم حبوايل 
 (055، صفحة 1113)فرحات،  بعد سن اخلمسني. %11وازدياد كمية الدهن حبوايل 

 التغير في الدورة الدموية : -3-3-1-3

تتأثر الدورة الدموية يف الشيخوخة وهذا ما يؤثر على باقي أجهزة اجلسم فتتناقص القوة الدافعة للدم نتيجة اخنفاض ضربات القلب 
(عند الشباب كما أن 12-12ضربة(يف الدقيقة مقابل ) 12-42) ( وبطئ يف ضربات القلب%52و يقدر هذا االخنفاض ب )

 (عند الشباب.152-122(ملم زئبق  مقابل )134-142ضغط الدم يرتفع فيصبح الضغط االنقباضي عند املسنني )

قد يكون و  %42ويف الربع األخري من هذا القرن هبطت وفيات أمراض القلب يف الواليات املتحدة األمريكية و أسرتاليا حبوايل 
سنة أكثر تعرضا ألمراض القلب  14ذلك بسبب التوعية الصحية حول أمهية التمارين الرياضية و الغذاء ويعترب الرجال حتت سن 

من النساء بنسبة ثالثة أضعاف هذا نظرا ألن العناصر املسامهة يف أمراض القلب ميكن حصرها يف ارتفاع نسبة الكلسرتول و 
  (02،11، صفحة 0222)بريقع،  ةالسكر و ضغط الدم و السمن
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 يبين التغير في عمل القلب مع التقدم في العمر 01شكل

و تبني الدراسات العلمية الفوائد الصحية للتمارين و األنشطة الرياضية لكبار السن حبيث  التمرين البدين جيعل القلب أكثر فاعلية 
، 0225)الفتاح،  متطلبات احلركة العنيفة بعدد أقل من النبضات وهذا ألنه يضخ كمية أكرب من الدم يف كل انقباض. يف تلبية
 (141صفحة 

من خالل ما ذكر سابقا يتضح للطالبان الباحثان بأن التقدم يف العمر يسهم يف تغري عمل القلب بشكل كبري إال أن ممارسة 
األنشطة البدنية وخاصة أنشطة التحمل اهلوائي بانتظام يعمل على حتسني كفاءة القلب و الدورة الدموية بشكل يضمن تدفق الدم 

 بة بأمراض القلب و الشرايني التاجية.  بشكل أفضل ما يقلل من خطر اإلصا

 التغير في التحمل الدوري التنفسي و معدل استهالك األكسجين: -3-3-1-4

حتدث الكثري من التغريات نتيجة التقدم يف العمر و يعترب التغري يف التحمل الدوري التنفسي من أبرزها حبيث يصاحب التقدم يف 
 Sidرئتني ومعدل الدفع القليب و معدل استهالك األكسجني و يعترب "سيد روبنسون العمر هبوط نسيب يف كفاءة القلب و ال

Robinson1970 أول من قام بدراسة عن التقدم يف العمر وعناصر اللياقة الفسيولوجية و البدنية حيث أوضح أن معدل "
لى كبار السن ملعرفة معدالت عاما  وتشري نتائج دراسات أجريت ع 14وحىت  04استهالك األكسجني ينخفض بدءا من سن 

 لكل عام%1.1حىت %2.3اخنفاض استهالك األكسجني مع التقدم يف العمر ولقد بينت أن متوسط االخنفاض بلغ حوايل 
 يف مستوى األداء البدين. ، وعموما فغن فقدان القدرات اهلوائية يرتجم بواسطة االحندار(51،51، صفحة 0220)سالمة، 

(P.Dugal-D.Richard, 2007, p. 14)  

من خالل ما مت ذكره يتبني بأن التقدم يف العمر يؤثر بشكل كبري على النواحي الفسيولوجية و خاصة التحمل الدور التنفسي 
ومعدل استهالك األكسجني وما يزيد من ذلك هو عدم ممارسة األنشطة البدنية إذ تعترب هذه األخرية حاجزا يقي من ا الحندار 



سنة 05-05خصائص ومميزات المرحلة العمرية   
 

42 
 

بأن الرجال يف سن الستني و بعد الخمسين"  "اللياقة البدنية يف كتابه ديفريس أكد على ذلكاملتوقع يف الكفاءة البدنية حيث 
 (141، صفحة 0225)الفتاح،  السبعني أصبحوا يضاهون لياقة ونشاط الذين يصغروهنم بعشرين عاما أو ثالثني .

معدل استهالك األكسجين  العمر بالسنة
 النسبي)ملليلتر/كجم/ق(

 النسبة المئوية للتغير

04 

54 

54 

40 

15 

14 

4474 

4371 

3.70 

3.74 

3470 

2070 

 صفر

-9.6 

-17.2 

19.5- 

27.7- 

46.5- 

 يبين معدل استهالك األكسجين النسبي لدى الرجال ذوي النشاط الطبيعي01جدول 

 

 يبين التغير في معدل استهالك األكسجين مع تقدم العمر 02شكل

 التغير في السعة الهوائية للرئتين : -3-3-1-0

يف سن الشيخوخة جند بأن القفص الصدري يعرتيه بعض الضمور فيضيق وبذلك تقل قابليته لالتساع وهذا ما حيد من سعة 
الزفري تقل و التنفس و يقلل كمية اهلواء الداخل للرئتني و جيعل القلب يعمل بأقصى قوته كما أن نسبة اهلواء يف عملية الشهيق  
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(عما كانت عليه يف %54تصل قدرة اإلنسان على التنفس يف احندار حىت يصل الفرد إىل شيخوخته فتنقص هذه القوة إىل )
نسبة االخنفاض قد  ، و تشري نتائج الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال إىل أن  ( 51،05، صفحة 1131)قناوي،  لرشد.
، صفحة 0220)سالمة،  عاما. 12عندما يصل السن إىل  %52من السعة الكلية للرئتني مث تزداد إىل  %00إىل  %13تبلغ 
41) . 

السن نتيجة اهلبوط املستمر ويتضح من خالل ما مت ذكره بأن قدرة الرئتني و كفاءهتما تقل بالتقدم يف العمر و خاصة لدى كبار 
يف مقدرة املسن على احلفاظ باللياقة يف مستوياهتا إال أنه و مبمارسة األنشطة البدنية و خاصة التحمل اهلوائي الذي يعمل على 

  حتسني تكيف و كفاءة اجلهاز التنفسي كما يعمل هذا األخري على إبطاء هذا الضعف.

 التغير في القوة العضلية : -3-3-1-0

ن العضالت يف هذه الفرتة تضمر و تقل مرونتها نتيجة التغري الفسيولوجي و بالتايل تتأثر النواحي احلركية تبعا هلذا الضمور و إ
يتميزون  كبار السن  تتأثر قوة العضالت يف سرعة التقلص و التمدد و عليه تضعف قوة الفرد ولقد أوضحت الدراسات العديدة أن

ص سرعة االستجابة كما أن القوة البدنية تتأثر بضعف القوة العضلية فقوة اليد تتالشى بتقدم السن بضعف القوة العضلية و تناق
(عن حده األقصى يف فرتة الشباب ، كما أن %11حبيث أظهرت النتائج بأن متوسط قوة القبضة عند سن الستني ينقص مبقدار )

فحركات اليد يف  كبار السناسات اليت أجريت حول األداء احلركي ليكون حمددا و مقيدا من خالل الدر  كبار السناألداء احلركي ل
سنة( و 13حىت تصل إىل حدها األقصى عند سن ) ( سنة13-3االنقباض و االنبساط و الدوران يتزايد يف مدى العمر من )

 52إىل 02أن القوة القصوى تكون مستقرة بني سن كما  (01، صفحة 1131)قناوي،  د ذلك بصورة واضحة.عتتالشى ب
سنة ويتم االحندار السريع و املتتابع ما يؤدي إىل فقدان النسيج  42حىت سن ال %02إىل  12سنة و بعدها تنخفض من 

مطاطيتها العضلي ويرتجم هذا بواسطة االخنفاض يف طول وعدد الصفائح احلركية و اختفاء األلياف العضلية كما مرونة املفاصل و 
 ,P.Dugal-D.Richard) سنة . 12و حىت ال 02بني سن  %42إىل 52تقل مع للتقدم يف العمر و يكون من 

2007, p. 14)   

 ر السنكباومن خالل ما تطرق إليه الباحثان يتضح جليا بأن أهم التغريات اليت متيز هذه الفرتة تشمل كل اخلصائص و قدرات  
هي السبيل  البدنيةيف هذه الفرتة من خالل ما أوضحته الدراسات أن األنشطة هبم الفسيولوجية و البدنية ، وعلي جيب االهتمام 

 الوحيد إليقاف عمليات الضمور و القصور الناجتة عن التقدم يف العمر و التمتع بصحة جيدة .

 الخصائص العقلية: -2-3

تتجلى أهم مظاهر التدهور للوظائف العقلية لدى املسنني من خالل ضعف الذاكرة والنسيان كما تتضاءل القدرة على عمليات 
، ومن هنا يربز اإلدراك و تتأثر عملياته كما أن خاليا املخ تطرأ عليها تغريات تؤثر نشاطها وفاعليتها نتيجة الكرب و سوء التغذية 

 يرمي إىل االسرتخاء و التحرر من التوتر العصيب و االبتعاد عن العزلة و االنطواء لدى كبار السندور النشاط البدين الذي 
 (140، صفحة 0212)نشوان، 
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حتسني صحته ومن خالل تطرق الباحثني للخصائص العقلية للمسن يتضح بأن قيام املسن باألنشطة البدنية يسهم بقدر كبري يف 
 العقلية بقدر يسمح للمسن باالستقرار يف الوسط الذي يعيش فيه.

 الخصائص االنفعالية: -3-3

إن ملظاهر الضعف وما يعانيه املسن يف هذه الفرتة من تدهور الوظائف العقلية جيعله حيس بالنقص ملا هو عليه حاضره فيعمد إىل 
روج مبحصلة إلقناع اآلخرين بقيمته ،فابتعاد املسن عن العمل كاإلحالة إىل تعويض هذا النقص بإضافة املاضي إىل احلاضر للخ

التقاعد يشعر املسن بنوع من العزلة و احلاجة إىل السند أو املعني و تزداد احلساسية الزائدة بالذات فيسحب املسن الكثري من 
 و التهكم من نفسه أو موقف املتشدد أو الناقد. وجدانه و اهتماماته اخلارجية ويوجهها حنو ذاته كأن يتخذ موقف الالمباالة

 :الخصائص االجتماعية -4-3

تتناقص إىل حد كبري حيث تقتصر على األصدقاء القدامى الذين يعيشون قريبا منهم مما  كبار السنالعالقات االجتماعية لدى  
قادرا عليه أما اليوم فهناك سن حمدد حيال فيها يبعث يف نفسية املسن امللل ، أو يف جمال العمل حيث يرتبط الفرد بالعمل مادام 

الفرد إىل التقاعد بالرغم من وجود الفروق الفردية بني الناس فهناك من يعجز عن العمل يف سن اخلمسني و هناك من يكون قادرا 
 إىلالفراغ مما يؤدي على العمل حىت وهو يف سن السبعني و يؤدي االنقطاع عن العمل إىل قطع صلة الفرد بزمالئه ومعاناته من 

كما جتدر اإلشارة إىل أن األنشطة البدنية و الرتوحيية املقدمة   فقدان املسن إىل قيمته يف تقدير ذاته كما يتعصب املسن ألرائه
للمسنني ال تعين قضاء وقت الفراغ بل هي وسيلة ميكن من خالهلا حتسني صحة املسنني االجتماعية مما يؤثر إجيابيا على نظرة 

  (145، صفحة 0212)نشوان،  املسن لنفسه و للمجتمع من حوله

ومن خالل ما ذكر يتضح بأن الدور اإلجيايب لألنشطة البدنية اهلوائية  ال يقتصر على الناحية البدنية فحسب بل يتعداه إىل ما هو 
 أفضل من ذلك متمثال يف قدرة على املسن على فرض نفسه داخل كيانه االجتماعي. 

 : الخصائص النفسية -5-3

 ميكن حتديدها يف:حتدث عدة اضطرب نفسية للمسن 

 إن انفعاالت املسنني تتسم بالذاتية وعدم القدرة على التحكم يف االنفعاالت حتكما صحيحا. -

 العناد و صالبة الرأي . -

 امليل إىل املديح و اإلطراء و التشجيع. -

 حدوث القلق و الكآبة و هذا لعدم وجود املتنفس النفعاالهتم كما كانوا من قبل.   -

 الشك و الريبة من اآلخرين و عدم الثقة هبم.التميز ب -
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التعصب الذي يقوم يف جوهره على أساس فنجد املسن يتعصب جليله و لعواطفه وإىل كل ما  كبار السنيغلب على انفعاالت   -
 (11،11،14،15، صفحة 0221)الشاذيل،  ميد إليه بصلة، كما أنه حيس باالضطهاد ما يقوده إىل اإلحساس بالفشل.

وتلعب األنشطة البدنية  اهلوائية دورا هاما يف االستقرار النفسي و هذا ما أشار إليه )مكلوي و آخرون(على ضرورة اختبار عالقة 
 العالقة االجيابية للحالة الصحية النفسية . النشاط البدين بالعناصر االجيابية للحالة النفسية لتقدير الذات حبيث مت التوصل إىل

  (140، صفحة 0212)نشوان، 

بأن االبتعاد عن املشاركة و احليوية و استثمار أوقات الفراغ لدى هذه الفئة قد ما سبق ذكره استخلص الطلبة الباحثان  ومن خالل
مبمارسة اهلوايات و األنشطة الرياضية يف جو مناسب يعود عليهم باملتعة  إالعنها و هذا ال يتأتى  يقودها إىل مشاكل هي يف غىن

 و الصحة.

  :خاتمة الفصل -

ة إن التغريات املصاحبة لكرب السن و املتمثلة يف التغريات الفسيولوجية ، العقلية ، االنفعالية ، االجتماعية والنفسية سواء كانت حلال
ألسباب أخرى جيب أن ال يشكل هذا عائقا حنو ممارسة أألنشطة البدنية وخاصة اهلوائية منها ألن ممارستها يعود بالنفع مرضية أو 

الصحي علي املسنني يف مجيع جوانب احلياة حبيث تتحسن الكفاءة الفسيولوجية و البدنية و النفسية لدى املسن مما مينحه شعورا 
 اآلخرين أو احمليط املتواجد فيه.باالستقاللية و عدم االتكال على 
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:تمهيد  

ضموهنا االجتاهات النفسية يعترب هذا الفصل لبنة البحث حيث يتم من خالله معاجلة مشكلة البحث املطروحة واليت تتناول يف م
 حنو ممارسة النشاط الرياضي لدى كبار السن.

ذة واملسطرة ي سبيل امليدانية املتخومن أجل ذلك تطرق الطالبان الباحثان يف هذا الفصل إىل إبراز منهجية البحث واإلجراءات 
  .الوصول إىل األهداف

:الدراسة -1  

: الدراسة االستطالعية-1-1  

 50ية على عينة من دراسة أول إجراءكينيون لالجتاهات النفسية شرع الطالبان الباحثان يف   مصداقية مقياسبغرض التأكد من 
ة:التاليمسنني كما أعيد تطبيق املقياس على نفس العينة بعد أسبوع من التطبيق األول ذلك لألسباب   

  .معرفة مدى مالئمة املقياس مع واقع وعينة البحث-

  .التأكد من صدق وثبات املقياس على عينة البحث املختارة وملوضوع البحث-

  .على املشكالت واملواقف اليت يتعرض هلا الباحث أثناء تطبيق البحث على عينة البحث التعرف-

اسة االستطالعية وضع احللول والتعديالت املطلوبة يف حالة وجود مايتعرض له الباحث أثناء تطبيق املقياس يف الدر -  

  .على املقياس لإلجابةمعرفة متوسط الزمن املتطلب -

فيذ املقياس بدقة رق املنظمة لتحديد هيكل العمل املطلوب والقائم على توزيع ومجع االستمارات وتنأنسب الط إىلالوصول -
ملية التطبيق على عينة الدراسة فور االنتهاء من ع البياناتوبسهولة على عينة البحث مث قام الطالبان بعملية التفريغ املقياس ومجع 

 االستطالعية 

:الدراسة األساسية-1-2  

                                                                                            :منهج البحث -1-2-1

حيث يشري  ة  نفسهايف جمال البحث العلمي يعتمد اختيار املنهج املناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعة املشكل 
 شكلة واكتشاف احلقيقةمي بأنه الطريقة اليت يتخذها الباحث يف دراسة املعمار بوحوش يف تعريفه للمنهج يف البحث العل

. حل املشكلة ملالئمته يف الوصفيلطالبان الباحثان املنهج امن خال طبيعة املشكلة استخدم  (99، صفحة 5990)الذنيابات،   
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                                                                                       :مجتمع البحث-1-2-2

)مبيضني، ة ويسمى أيضا مبجتمع الدراسة األصلي ويقصد به كامل األفراد أو األحداث أو مشاهدات موضوع البحث أو الدراس 
يف كبار السن فرد من 85ويف هذا الشأن متثل اجملتمع األصلي للبحث (98، صفحة 5999  

:عينة البحث-1-2-3  

من 55مسن منها  05وبلغ عددهم  الذكور البحث يف جمموعة من املسنني محبيث مشلت العينة املختربين الذين استهدفه
-معسكر –املناور دائرة الربج  ةغري ممارسني للنشاط الرياضي وهذا ببلدي 55املمارسني و  

:مجاالت البحث -1-2-4  

                                                                                    :المجال البشري -1-2-4-1

 جمموعتني ممارسةفرد من كبار السن مقسمني إىل  05يتمثل يف عينة من املختربين الذين وزعت عليهم االستمارات وبلغ عددهم  
 وغري ممارسة للنشاط الرياضي.

                                                                                    المجال المكاني:-1-2-4-2

  .من املسنني باملناور  والية معسكرمت توزيع االستمارات االستبيانية على عدد  

                                                                                        المجال الزمني: -1-2-4-3

50/58/0550إىل غاية  50/50/0550مت توزيع االستمارات ومجعها باملناور ابتداء من    

:متغيرات البحث -1-2-5  

.االجتاهات النفسية:بتمثل املتغري املستقل المتغير المستقل -1-2-5-1  

مارسة النشاط الرياضي لدى كبار السن.ملاالمتغير التابع: -1-2-5-2  

:أدوات البحث-1-2-6  

لالجتاهات حنو ممارسة النشاط البدين. نمقياس كينيو  -5  

  .املراجعادر و صامل-0

  .االستمارة -0
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: البحثأدوات -  

 طريقة جمع المادة الخبرية :

  .راجع العلمية وأراء األساتذةهلا صلة مباشرة مبوضوع البحث اعتمادا على املصادر واملهي عملية مجع وحتليل املعطيات النظرية اليت 

طريقة االستبيان:-  

ها استنادا إىل معطيات البحث هي إحدى الوسائل املستعملة جلمع املعلومات املتعلقة بالبحث وتتمثل يف أسئلة متنوعة مت حتضري 
  .ممعهد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة مستغامن لألخذ بآرائهوقد مت عرضها على األساتذة ودكاترة يف 

:الدراسة األساسية -  

حيث  مت توزيع  سنيأفراد من غري املمار  55أفراد من املمارسني و 55لقد مت تطبيق الدراسة األساسية على عينة مكونة من 
املمارسة الرياضية .االستمارة االستبيانية عليهم ملعرفة اجتاهاهتم النفسية حنوى   

                                                                            الطرق اإلحصائية واليت متثلت يف ما يلي: -8

املتوسط احلسايب -5   

رياالحنراف املعيا -0  

اختبار الداللة )ت(ستيودنت -0  

: األسس العلمية لالختبار -1-3   

دة مرات حتت نفس يقصد بالثبات إعطاء نفس النتائج لالختبار يف حال ما أعيد تطبيقه لع االختبار:ثبات  -1-3-1
مد أدمد خاطر وهو أحد العوامل اليت جيب توفرها لصالحية استخدام أي اختبار ويعرف كل من حمالظروف وىل نفس األفراد.

(00، صفحة 5991)البيك،  فس الظروف (وعلي فهمي البيك ثبات االختبار )االختبار على نفس األفراد ون  
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ة      لممارسة الرياضيمعامالت ثبات الصورة األصلية لمقياس كنيون لالتجاهات نحوى ايبين  22الجدول رقم   

 أبعاد القياس  عدد العبارات  املتوسط  االحنراف املعياري   معامل الثبات
5..0 
5.90 
5.91 
5..9 
5..9 
5..9 

0.5 
8.9 
8.8 
8.0 
8.5 
8.5 

08.5 
80.8 
0..8 
00.5 
01.. 
05.0 

9 
55 
9 
9 
9 
9 

 النشاط البدين كخربة اجتماعية 
 النشاط البدين للصحة واللياقة 
اطرة النشاط البدين كخربة توتر وخم  
 النشاط البدين كخربة مجالية 
 النشاط البدين خلفض التوتر

يالرياض النشاط البدين للتفوق   
 

ر:صدق االختبا-1-3-2  

ستة للمقياس ونتائج مت احتساب صدق األبعاد الستة للمقياس على أساس مدى العالقة بني النتائج درجات كل بعد من األبعاد ال
فراد الذين يعربون عن اض إن األللمقياس وذلك بافرت املنخفض لكل بعد من األبعاد الستة درجات التفضيل العايل والتفضيل 

تقيس هذا البعد واجلدول التايل  يد حنو بعد معني من أبعاد املقياس يتخذون اجتاها أكثر اجيابيتا حنو عبارة املقياس اليتتفضيل شد
(.88، صفحة 5999)عالوي، االختارات النفسية ،  يوضح نتائج صدق املقياس .  

صدق مقياس كنيون باستخدام درجات مجموعات التفضيل كمحك خارجي  يبين  23الجدول رقم   

مجموعة التفضيل  مستوى الداللة 
 المنخفض 

 أبعاد المقياس  مجموعة التفضيل العالي 

 ن م ع ن م ع
2.221 
2.221 
2.221 
2.221 

 
2.221 

3.6 
4.4 
3.3 
3.4 
4.6 
3.1 

32.6 
42.6 
34.3 
33.4 
33.1 
32.3 

36 
43 
33 
32 
22 

123 

2.3 
4.2 
3.3 
5.3 
4.6 
4.3 

34.3 
34.3 
41.3 
42.2 
35.3 
35.3 

111 
43 
44 
35 

123 
24 

 النشاط البدين كخربة اجتماعية 
 النشاط البدين للصحة واللياقة 

ة النشاط البدين كخربة توتر وخماطر   
 النشاط البدين كخربة مجالية 
 النشاط البدين خلفض التوتر

 النشاط البدين للتفوق  الرياضي
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                                                                                 موضوعية االختبار : -1-3-3

ارها من أسهلها يف تقوميه النفس وذلك باعتباستعماال يف ميدان علم يعترب االختبار املعتمد يف دراستنا احد أكثر االختبارات 
ثريات أي العوامل جانبية مث وتأويله وهو قائم بذاته .حيث يعتمد لقياس االجتاهات األفراد حنو ممارسات النشاط البدين ولتجنب تأ

–معسكر –ضبط العينة من جمموعة من املسنني ببلدية املناور   

االختبار المستخدم: -1-4  

 5919ينون عام االختبار مقياس كينون لالجتاهات حنو النشاط الرياضي وقد وضع هذا االختبار جريالد ك ستخدمنا يف هذاا
 08ن هذا املقياس  حتت عنوان االجتاهات حنو النشاط البدين  .وأعيد إىل الصورة العربية من قبل حممد حسني عالوي ويتضم

أبعاد كالتايل : 51سؤاال موزعة على   

سلبية. 0اجيايب 0عبارات9كخربة اجتماعية:النشاط البدين    

سلبية.0اجيايب  9عبارات 55النشاط البدين كخربة للصحة واللياقة   

سلبية. 8اجيابية 0عبارات9النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة:    

عبارات كلها اجيابية. 9:ةالنشاط البدين كخربة مجالي  

سلبية. 0اجيابية .عبارات 9النشاط البدين كخربة خفض التوتر:   

سلبية.8اجيايب  8عبارات9النشاط البدين كخربة لتفوق الرياضي:    

 وبعرب اجمليب بإبداء رأيه مبواقف خمتلفة على النحو التايل:

غري موافق بدرجة كبرية  -مل أكون رأي              -موافق بدرجة كبرية            -  

غري موافق  -موافق                        -  

. 

 وبعرب اجمليب بإبداء رأيه مبواقف خمتلفة على النحو التايل:

غري موافق بدرجة كبرية  -مل أكون رأي              -موافق بدرجة كبرية            -  

غري موافق  -موافق                        -  
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 1-5-صعوبات البحث:
 

واملصادر اخلاصة بكبار السن  قلة املراجع  

ر السن باعدم اسرتجاع كل االستمارات املوزعة على ك  

:خاتمة الفصل                                                                                                                         

لدراسة األساسية وهذا اءات امليدانية اليت قام هبا الطالبان الباحثان خالل القد متحور لب هذا الفصل حول منهجية البحث واإلجر 
 هذا الفصل إىل اخلطوات العلمية متاشيا مع طبيعة حبثنا واملتطلبات اليت يقتضيها من الناحية العلمية والعملية ،حيث مت التطرق يف

البحث ،األدوات والوسائل  املتبع للبحث ،العينة جماالتاليت أجنزت متهيدا للدراسة األساسية حبيث استهلت بتوضيح املنهج 
ا يف هذا البحثاإلحصائية املستخدمة يف البحث ،وأخريا تناول الطالبان الباحثان خمتلف الصعوبات اليت مت مواجهته  
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:تمهيد  

األبعادعرض ومناقشة نتائج – 2-1  

االستنتاجات  -2-2  

مناقشة فرضيات البحث -2-3  

مناقشة الفرضية األولى -2-3-1  

مناقشة الفرضية الثانية -2-3-2  

خاتمة العامة للبحث  -2-4  

االقتراحات  -2-5  

 المصادر والمراجع 

 المالحق
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  :تمهيد

يف  بغية عرضهاوهذا  ائيةاإلحصجمموعة من املقاييس  إىلالباحثان يف هذا الفصل معاجلة النتائج اخلام باالستناد تناول  الطالبان 
عملية  عليها يفن النتائج اليت يعتمد الباحثان استنباط جمموعة م اجلداول مث التحليل واملناقشة مع متثيلها بيانيا حىت يتسىن للطالبان

األحكام املوضوعية حول النتائج املتحصل عليها. إصدار  

األبعاد:عرض ومناقشة نتائج – 2-1  

: النشاط البدين كخربة اجتماعية البعد األول-1- 2-1  

تماعية  يبين مقارنة نتائج المسنين ممارسين وغير الممارسين في بعد النشاط البدني كخبرة اج 44جدول رقم   

اإلحصائيةداللة   مستوى 
  الداللة

 االنحراف ت   الجدولية    ت المحسوبة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 

 حجم الحرية درجة
  العينة

 

  ممارسين  18 19.7 2.79 1.73 2.05 0.05 دال احصائيا

 غير 10 14.9 6.46
  ممارسين

81=2-ن2ودرجة حرية 0.0.عند مستوى الداللة   

ني املمارسني وغري والذي ميثل دراسة املقارنة االجتاهات النفسية حنو مفهوم النشاط البدين جملموعة من املسن0.يبني اجلدول رقم 
مايلي:املمارسني يف بعد النشاط البدين كخربة اجتماعية   

ري بينما بلغ املتوسط احلسايب للمسنني غ 2079وباالحنراف معياري قدره  7.98املتوسط احلسايب للمسنني املمارسني قدر ب إن
ودنت اليت ،ولدراسة داللة هذه الفروق بني العينتني مت استخدام اختبار ت ستي 6006وباحنراف معياري قدره  9.08املمارسني 
أي أن الفرق دال ومعنوي لصاحل  0.0.عند مستوى الداللة 8071مع ت اجلدولية اليت بلغت قيمتها مقارنة  20.0بلغت قيمتها

 العينة اليت حتصلت عل املتوسط احلسايب األكرب وهي العينة املمارسة.

 

  

 

 

 

  



ومناقشة النتائجعرض   
 

59 
 

اجتماعية  ي كخبرةيبين المتوسط الحسابي للمسنين الممارسين وغير الممارسين في اختبار النشاط البدن 43الشكل رقم 
. 

 
سايب بالنسبة للمسنني يتضح بأن ملتوسط احلسايب للمسنني املمارسني كان مرتفعا مقارنة مع املتوسط احل1.من خالل الشكل رقم 

 الغري املمارسني على مستوى بعد النشاط البدين كخربة اجتماعية

واللياقة  ةكخربة للصح: النشاط البدين    يالبعد الثان 2- 2-1  

للياقة وا ةللصحيبين مقارنة نتائج المسنين ممارسين وغير الممارسين في بعد النشاط البدني  45جدول رقم   

اإلحصائيةداللة   مستوى 
  الداللة

 االنحراف ت   الجدولية ت المحسوبة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 

 حجم الحرية درجة
  العينة

 

  ممارسين 10 18 31 4.28 1.73 2.78 0.05 دال احصائيا

 غير 10 23.2 7.23 0.05
  ممارسين

81=2-ن2ودرجة حرية 0.0.عند مستوى الداللة   

ني املمارسني وغري والذي ميثل دراسة املقارنة االجتاهات النفسية حنو مفهوم النشاط البدين جملموعة من املسن0.يبني اجلدول رقم 
مايلي:واللياقة  ةللصحاملمارسني يف بعد النشاط البدين   

 بينما بلغ املتوسط احلسايب للمسنني غري 0021وباالحنراف معياري قدره 18املتوسط احلسايب للمسنني املمارسني قدر ب إن
ودنت اليت ،ولدراسة داللة هذه الفروق بني العينتني مت استخدام اختبار ت ستي7021وباحنراف معياري قدره  2102املمارسني 
أي أن الفرق دال ومعنوي لصاحل  0.0.عند مستوى الداللة  8071اجلدولية اليت بلغت قيمتها مقارنة مع ت 2071بلغت قيمتها

 العينة اليت حتصلت عل املتوسط احلسايب األكرب وهي العينة املمارسة

 

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

14.2

12.1



ومناقشة النتائجعرض   
 

60 
 

 

واللياقة. ةللصحي يبين المتوسط الحسابي للمسنين الممارسين وغير الممارسين في اختبار النشاط البدن 44الشكل رقم   

 

  

سايب بالنسبة للمسنني يتضح بأن ملتوسط احلسايب للمسنني املمارسني كان مرتفعا مقارنة مع املتوسط احل0.من خالل الشكل رقم 
واللياقة ةللصحالغري املمارسني على مستوى بعد النشاط البدين   

: النشاط البدين كخربة توتر وخماطرةالبعد الثالث  3- 2-1  

وتر ومخاطرةنتائج المسنين ممارسين وغير الممارسين في بعد النشاط البدني كخبرة ت يبين مقارنة 40جدول رقم   

اإلحصائيةداللة   مستوى 
  الداللة

ت 
 المحسوبة

 االنحراف ت   الجدولية 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 

 حجم الحرية درجة
  العينة

 

  ممارسين 10 18 13.8 3.4 1.73 0.09 0.05  غير دال احصائيا 

 غير 10 13.6 5.23 0.05
  ممارسين

81=2-ن2ودرجة حرية 0.0.عند مستوى الداللة   

ني املمارسني وغري والذي ميثل دراسة املقارنة االجتاهات النفسية حنو مفهوم النشاط البدين جملموعة من املسن6.يبني اجلدول رقم 
 املمارسني يف بعد النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة مايلي:

 بينما بلغ املتوسط احلسايب للمسنني غري100وباالحنراف معياري قدره 1.81املتوسط احلسايب للمسنني املمارسني قدر ب إن
ودنت اليت ،ولدراسة داللة هذه الفروق بني العينتني مت استخدام اختبار ت ستي 0021وباحنراف معياري قدره  8106املمارسني 
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مما يدل على أنه ال توجد داللة  0.0.عند مستوى الداللة  8071ة اليت بلغت قيمتهامقارنة مع ت اجلدولي 0.9.بلغت قيمتها
وبالتايل اليوجد فرق معنوي بني متوسط نتائج املمارسني وغري املمارسني . إحصائية  

ي كخبرة توتر يبين المتوسط الحسابي للمسنين الممارسين وغير الممارسين في اختبار النشاط البدن 45الشكل رقم 
مخاطرةو   

 
ايب بالنسبة للمسنني يتضح بأن ملتوسط احلسايب للمسنني املمارسني كان مرتفعا مقارنة مع املتوسط احلس0من خالل الشكل رقم 

 الغري املمارسني على مستوى بعد النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة 

: النشاط البدين كخربة مجالية  عالبعد الراب 4- 2-1  

اليةمقارنة نتائج المسنين ممارسين وغير الممارسين في بعد النشاط البدني كخبرة جميبين  40جدول رقم   

داللة 
اإلح

صائي
 ة

 مستوى
  الداللة

ت 
 المحسوبة

 االنحراف ت   الجدولية
 المعياري

 الحسابي المتوسط
 

 حجم الحرية درجة
  العينة

 

اح
صا
 ئيا
 دال

  ممارسين 10 18 29.6 6.09 1.73 2.69 0.05

 غير 10 22.1 5.70 0.05
  ممارسين

81=2-ن2ودرجة حرية 0.0.عند مستوى الداللة   

 املمارسني وغري والذي ميثل دراسة املقارنة االجتاهات النفسية حنو مفهوم النشاط البدين جملموعة من املسنني7يبني اجلدول رقم 
 املمارسني يف بعد النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة مايلي:
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غري  بينما بلغ املتوسط احلسايب للمسنني 60.9وباالحنراف معياري قدره  2906املتوسط احلسايب للمسنني املمارسني قدر ب   إن
ودنت اليت ولدراسة داللة هذه الفروق بني العينتني مت استخدام اختبار ت ستي، .007وباحنراف معياري قدره  2208املمارسني 
أي أن الفرق دال ومعنوي لصاحل  0.0.عند مستوى الداللة  8071دولية اليت بلغت قيمتهامقارنة مع ت اجل 2069بلغت قيمتها

 العينة اليت حتصلت عل املتوسط احلسايب األكرب وهي العينة املمارسة.

ي كخبرة جماليةيبين المتوسط الحسابي للمسنين الممارسين وغير الممارسين في اختبار النشاط البدن 40الشكل رقم   

 

 
سايب بالنسبة للمسنني يتضح بأن ملتوسط احلسايب للمسنني املمارسني كان مرتفعا مقارنة مع املتوسط احل6.من خالل الشكل رقم 

 الغري املمارسني على مستوى بعد النشاط البدين كخربة مجالية 

النشاط البدين كخربة خفض التوتر   الخامس: البعد -5- 2-1  

ض التوتر    ج المسنين ممارسين وغير الممارسين في بعد النشاط البدني كخبرة خفيبين مقارنة نتائ 40جدول رقم   

اإلحصائيةداللة   مستوى 
  الداللة

 االنحراف ت   الجدولية ت المحسوبة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 

 حجم الحرية درجة
  العينة

 

 1.73 2.74 0.05 دال احصائيا
 

  ممارسين 10 18 27.4 3.42

 غير 10 21.5 5.48 0.05
  ممارسين

81=2-ن2ودرجة حرية 0.0.عند مستوى الداللة   

ني املمارسني وغري والذي ميثل دراسة املقارنة االجتاهات النفسية حنو مفهوم النشاط البدين جملموعة من املسن1.يبني اجلدول رقم 
خفض التوترمايلي: املمارسني يف بعد النشاط البدين كخربة  
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غري  بينما بلغ املتوسط احلسايب للمسنني 1002وباالحنراف معياري قدره  2700املتوسط احلسايب للمسنني املمارسني قدر ب   إن
ودنت اليت ،ولدراسة داللة هذه الفروق بني العينتني مت استخدام اختبار ت ستي0001وباحنراف معياري قدره  2800املمارسني 
أي أن الفرق دال ومعنوي لصاحل  0.0.عند مستوى الداللة  8071ولية اليت بلغت قيمتهامقارنة مع ت اجلد2070بلغت قيمتها

 العينة اليت حتصلت عل املتوسط احلسايب األكرب وهي العينة املمارسة 

ي كخبرة خفض يبين المتوسط الحسابي للمسنين الممارسين وغير الممارسين في اختبار النشاط البدن  40الشكل رقم
 التوتر

       

سايب بالنسبة للمسنني يتضح بأن ملتوسط احلسايب للمسنني املمارسني كان مرتفعا مقارنة مع املتوسط احل7.من خالل الشكل رقم 
 الغري املمارسني على مستوى بعد النشاط البدين كخربة خفض التوتر

: النشاط البدين كخربة التفوق الرياضي السادس البعد -0- 2-1  

تفوق الرياضيمقارنة نتائج المسنين ممارسين وغير الممارسين في بعد النشاط البدني كخبرة ال يبين 40جدول رقم   

اإلحصائيةداللة   مستوى 
  الداللة

 االنحراف ت   الجدولية  ت المحسوبة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 

 درجة
 الحرية

   العينة حجم

 1.73 2.00 0.05 دال احصائيا
 

  ممارسين 10 18 14.2 2.18

 غير 10 12.1 2.30 0.05
  ممارسين

81=2-ن2ودرجة حرية 0.0.عند مستوى الداللة   

ني املمارسني وغري والذي ميثل دراسة املقارنة االجتاهات النفسية حنو مفهوم النشاط البدين جملموعة من املسن9.يبني اجلدول رقم 
:التفوق الرياضي مايلي املمارسني يف بعد النشاط البدين كخربة  
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غري  بينما بلغ املتوسط احلسايب للمسنني 2081وباالحنراف معياري قدره  2.08املتوسط احلسايب للمسنني املمارسني قدر ب   إن
ودنت اليت ،ولدراسة داللة هذه الفروق بني العينتني مت استخدام اختبار ت ستي.201وباحنراف معياري قدره  8.82املمارسني 
أي أن الفرق دال ومعنوي لصاحل  0.0.عند مستوى الداللة  8071اجلدولية اليت بلغت قيمتها مقارنة مع ت ..20بلغت قيمتها

 العينة اليت حتصلت عل املتوسط احلسايب األكرب وهي العينة املمارسة.

ي كخبرة التفوق يبين المتوسط الحسابي للمسنين الممارسين وغير الممارسين في اختبار النشاط البدن 40لشكل رقم ا
 الرياضي

  
سايب بالنسبة للمسنني يتضح بأن ملتوسط احلسايب للمسنني املمارسني كان مرتفعا مقارنة مع املتوسط احل1.من خالل الشكل رقم 

 الغري املمارسني على مستوى بعد النشاط البدين كخربة التفوق الرياضي.
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   االستنتاجات -2-2 

 ةاالحصائينتائج وحتليل مضمون الدراسات السابقة مت حتليل ال متطلباتهبكل  واإلملاممن خالل دراسة هذا املوضوع 
الحصائية احلديثة املستخلصة من التجربة االستطالعية واألساسية ومبعاجلة االحصائية باستخدام أنسب املقاييس ا

 استخلص الباحثان جمموعة من االستنتاجات املوجزة فيما يلي :
.السنسية لكبار هبة يف موضوع حبثنا توحدت يف جوهرها حول طبيعة االجتاهات النفالدراسات السابقة واملشا -  
ية للمسن .تلعب املمارسة الرياضية دورا هاما يف احلفاظ على الصحة اجلسمية والنفسية وكذا اللياقة البدن-  
ي .املمارسة الرياضية تعمل على تكوين عالقات اجتماعية متكنهم من االندماج االجتماع إن -  
. يااجتماعتلعب املمارسة الرياضية هاما يف احلفاظ على البناء اجلسمي املتزن واملعتدل واملقبول  -  
املمارسة الرياضية تقلل من حدة التوترات النامجة عن احلياة اليومية واالجتماعية . -  
كالقدرة   الرياضيةاألنشطة   خمتل تعمل على احلفاظ على القدرات املتبقية اليت ميلكها املسنني يف الرياضيةاملمارسة -

واجللوس.على املشي والوقوف   
نستنتج مايلي : إليهاومن خالل املعاجلة االحصائية املتوصل   

نشاط الرياضية لصاحل الفئة املمارسة حنو ممارسة ال ة(سنة حنو املمارس05-05ية بني كبار السن )توجد فروق ذات داللة إحصائ
كخربات:الرياضي    

اجتماعية. خربة -  

خربة للصحة واللياقة. -  

مجالية.خربة  -  

خربة خفض التوتر.-  

خربة للتفوق الرياضي .-  

 املمارسة الرياضية بني الفئة املمارسة والفئة الغري ة(سنة حنو املمارس05-05ية بني كبار السن )توجد فروق ذات داللة إحصائال 
 يف ممارسة النشاط الرياضي كخربة توتر وخماطرة.

حنو وين االجتاهات املسنني كخربة للصحة واللياقة ،كخربة خفض التوتر مها األبعاد األكثر تأثريا يف تك  األبعادومن هنا نالحظ أن 
يليها  بعد خربة التوتر  اضي مثالريمث يأيت بعد خربة التفوق  االجتماعيةالرياضية ،تليهما أبعاد اخلربة اجلمالية مث اخلربة  ةاملمارس
  ة يف املرتبة األخرية يف تكوين االجتاهات.  واملخاطر 
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 2-3-مناقشة فرضيات البحث:

 2-3-1-مناقشة الفرضية األولى:

ة اجتماعية جاء اجلدول من خالل التساؤل اخلاص بالفرضية األوىل اليت نفرتض أن املسنني يتجهون ملمارسة النشاط البدين كخرب 
ة تليب بعض احلاجيات النشاط البدين والرياضي كخربة اجتماعية أي أن األنشطة الرياضي ميارسونيوضح لنا أغلبة املسنني  50رقم

 اإلجتماعية وحتاول التعرف على بعض األفراد وتكوين عالقات مع الناس وهذا ما تؤكده الفرضية األوىل . 

 2-3-2-مناقشة الفرضية الثانية:

اجلدول  ءواللياقة جاصحة أن املسنني يتجهون ملمارسة النشاط البدين للمن خالل التساؤل اخلاص بالفرضية الثانية اليت نفرتض 
يتهم من خالل األوىل أكثر من أي هدف أخر وغا ةوالرياضي بالدرجالنشاط البدين  ميارسونيوضح لنا أغلبة املسنني  50رقم

.ة من العمر  هذه املرحلاملتغريات الفيزيولوجية اخلطرية اليت تصاحب  وضبطذلك هو احلفاظ على الصحة واللياقة   

:لثالثةمناقشة الفرضية ا -3-3-2 

 ءالتوتر جاأجل خفض  نالبدين ممن خالل التساؤل اخلاص بالفرضية الثانية اليت نفرتض أن املسنني يتجهون ملمارسة النشاط 
طة الرياضية تساعد من أجل خفض التوتر أي أن األنش والرياضيالنشاط البدين  ميارسونيوضح لنا أغلبة املسنني  50اجلدول رقم

ي أحسن قبل على اجياد جو غري الذي هم فيه من معاناة وتوتر وكذلك لغرض الرتفيه حيث يرون أن املمارسة الرياضية ه
  ما تؤكده الفرضية اجلزئية الثالثة االروتني وهذوالرتويح عن الذات وكسر  ءاالسرتخا
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:خاتمة العامة للبحث  -2-4  

فروق وامتيازات  ،كما أهنم ليسإعدادا صاحلا الرياضية دورا أساسيا وهام يف بناء شخصية األفراد واملواطنني وإعدادهم ةلممارسل 
لى ضرورة املمارسة الباحثون ع وقد أحلكانت لديه مؤهالت لذلك   إذايف املمارسة الرياضية ألن أي شخص ميكنه أن يكون رياضيا 

من تنمية بدنية وحركية  الرياضية وجعلها متاحة للجميع ملا هلا من تأثريات اجيابية على الفرد واجملتمع ،وملا هلا من فوائد أهداف
التعبري عن امليول  دلألفراتيح أن املمارسة الرياضية ذات الطابع التنافسي ت الرياضيونفسية واجتماعية ،كما يرى الباحثون يف اجملال 

ت .واالجتاها  

سي ونظرا لفاعلية أفضل مستوى بدين وصحي واجتماعي ونف إىلواهلدف األمسى من املمارسة الرياضية هو الوصول بكبار السن 
جتاه ،وهلذا الغرض جاء منا بأمهيتها يف املمارسة الرياضية والعالقة الوطيدة املوجودة بني النشاط واال وإميانااالجتاهات النفسية 

: إىلسنة" ويهدف البحث  05-05النفسية حنو املمارسة الرياضية لدى كبار السن  تاالجتاهاان" موضوع حبثنا حتت عنو   

ممارسة النشاط الرياضي. حنو(سنة يف اجتاهاهتم 05-05على الفروق بني كبار السن ) التعرف -  

(سنة.05-05دراسة اجتاهات كبار السن ) -  

. (سنة حنوى ممارسة النشاط الرياضي وحتديدها05-05معرفة اجتاهات كبار السن ) -  

تمارات غري ممارسني ،ومت تطبيق املنهج املسحي الذي يتضمن اس05ممارسني ، 05مسن  05ولتحقيق هذه الدراسة مشلت العينة 
جمموعة من كبار السن . إىلموجهة  استبيانيه  

ثان يف الباب الثاين الباح الطالبنيفيما تناول  النظريةللدراسة  األولبابني خصص  إىلوعلى هذا األساس مت تقسيم البحث 
امليدانية.للدراسة   

: الباب األول -  
ل الفصل األول من خالل هذا الباب مت مجع املادة اخلربية اليت مكنت من خدمة البحث وتنظيمها اىل ثالث فصول حيث مش

خصائص ومميزات املرحلة  النفسية أما الفصل الثاين فتمحور حول املمارسة الرياضية أما الفصل الثالث فقد اشتمل على تجتاهااال
سنة .05-05العمرية   
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:الثانيالباب  -  
لني حيث تعرضا الطالبان اجلانب امليداين الذي متحور يف فص إىلالباحثان يف هذا الباب  نالطالبامن أجل السري للبحث تعرض 
وحتليل ومناقشة النتائج  امليدانية أما يف الفصل الثاين فقد تناول عرض واإلجراءاتمنهجية البحث  إىلالباحثان يف الفصل األول 

من استخدام أنسب املقاييس االحصائية املتمثلة يف : إليهااملتوصل   
املتوسط احلسايب.   

املعياري.االحنراف   
 اختبار داللة الفروق بني املتوسطات  ت ستيودنت.
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:االقتراحات  -2-5  

الباحثان مبا يلي : نالطالبايوصي   
اجملتمع .  تكافة فئاتعميم ممارسة الرياضية على   -  

ة من ممارسة خمتل  والوسائل اليت من شأهنا حتقيق مستويات عالي اإلمكانياتبشرحية كبار السن من خالل توفري  ماالهتما -
 األنشطة البدنية .

التوعية الصحية بأعراض و أخطار األمراض املرتبطة بقلة احلركة واخلمول البدين. -  

التنويع يف أشكال املمارسة الرياضية.  -  

. تنظيم محاالت حتسيسة حول فاعلية املمارسة الرياضية لدى كبار السن -  

  النفسية. اجتاهاتدراسات حول موضوع  إجراءاملزيد من الدراسات على مراحل سنية خمتلفة عن طريق  إجراء -

 



  والمراجع باللغة العربية : صادرمال

 دار الكتاب  :القاهرة  .القياس يف اجملال الرياضي  .(1996) .البيك-1

منشأة  :اإلسكندرية .احلركة و كبار السن دعوة للمشاركة البدنية، النفسية،العقلية ، االجتماعية .(2000) .ع .ع ,بريقع -2
 .املعارف

 .ديوان املطبوعات اجلامعية  .نضريات وطرق الرتبية والرياضية  .(1992) .بسيوين -3

 .مكتبة أجنيلو املصرية  :القاهرة  .اسس الرتبية البدنية  .(1960) .ت ,بيوكر -4

 .ديوان املطبوعات اجلامعية  .مقدمة يف علم النفس  .(1994) .و .أ ,تيج -5

 .دار املسرية  .سيكولوجية االجتماعية  .(1998) .م .ص ,جادو -6

 .ديوان املطبوعات اجلامعية  .االحصاء والقيلس النفسي الرتبوي  .(1993) .ع .م ,احلفيظ -7

 .دار النشر  :اجلزائر .واقع الرياضة اجلامعية  .(1992_1991) .ع .م ,احلق -8

 .مكتبة الغريب  :القاهرة  .حتليل النظم السلكية  .(1978) .ع ,حلمي -9

 .مقارنة يف أبعاد االجتاهات حنو ممارسة النشاط الرياضي .(1999) .ع .م ,حلليم -11

 .دار غريب للطباعة و النشر :القاهرة .دراسات يف سيكولوجية املسنني .(بدون سنة) .ع .د ,خليفة -11

 اإلسكندرية: مكز التنمية البشرية و املعلومات. سيكولوجية املسنني.(. 1987هدى حممد قناوي. ) -دا -12

 .مكتبة اجنلو املصرية  :القاهرة  .علم تغري االجتاهات  .(1994) .ح .ع ,داود -13

 .دار الفكر العريب :القاهرة  .1الصحة الرياضية و احملددات الفسيولوجية للنشاط الرياضي،ط .(2002) .ب .د ,سالمة -14

 .اجلامعيةاملكتبة  :اإلسكندرية .التوافق النفسي للمسنني .(2001) .ع .د ,الشاذيل-15

 .دار النهضة العربية  :بريوت .التاريخ العباسي والفاطمي  .(1971) .م .أ ,عابدي-16

 .دار النشر  :القاهرة  .علم النفس االجتماعي .(1996) .م .ك ,عريضة -17

 .دار النشر دار النهضة العربية  .الرتبية السياسية ودور الرتبية الرياضية  .أ .ع ,العالء-18

 .دار الفكر العربية  :القاهرة  .االختبارات املهارية والنفسية يف اجملال الرياضي  .(1987) .ح .م ,عالوي-19



 .دار الفكر العريب  :القاهرة  .االختبارات النفسية يف اجملال الرياضي  .(1987) .ح .م ,عالوي-21

 .االسكندرية  .النفس الرياضي  علم .(1994) .ح .م ,عالوي-21

 .دار النشر  .علم النفس االجتماعي  .(1996) .ح .م ,عالوي-22

 .مركز الكتاب للنشر  :القاهرة .االختارات النفسية  .(1998) .ح .م ,عالوي-23

 .دار النهضة العربية  :لبنان  .علم النفس االجتماعي  .(1980) .م .ع ,عوض-24

  .دراسات يف علم النفس االجتماعي  .(1994) .ا .ع ,عيساوي-25

 .دار املعرفة :لبنان .احياء علوم الدين  .(1998) .ح .ا ,الغزايل-26

 .دار الفكر العريب :القاهرة .1بناء اجلسم ،ط -انقاص الوزن  -األندية الصحية ،صحة و لياقة  .(2004) .م .د ,الفتاح-27

 .الفكر العريبدار  :القاهرة .1ط -الرتبية الرياضية و الرتويح للمعاقني  .(1998) .إ .ح ,فرحات-28

 القاهرة: وزارة الرتبية و التعليم. املعجم الوجيز.(. 1991جممع اللغة العربية. )-29

املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الرياضية وعالقتها بالرضا عن احلياة و التوافق النفسي  .(2003) .ا ,حممدحممدحممدغامن-31
 .كلية الرتبية الرياضية جامعة الزقازيق . الرياضيةجملة حبوث الرتبية  .63العدد 26لكبار السن ،اجمللد

 .دار النشر  .حماضرات يف علم النفس االجتماعي  .(1982) .ا .م ,خمتار-31

  .الرياضة للجميع  .(1980) .ع ,منصوري-32

 .دار احلامد :عمان .1فن الرياضة و الصحة ،ط .(2010) .ن .د ,نشوان-33

 .دار الفكر العريب  :القاهرة  .دراسات يف علم النفس االجتماعي  .(1987) .ا .م ,النيل-34

 .جامعة حلوان .(1992) .ا .ا ,والرياضية-35
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    أرقام  
 العبار ات اإليجابية

       

  األبعاد

النشاط البدين كخربة  29-25-20-17-11 40-39-19 08
 اجتماعية

11 30-27-06- 47-40-32-23-18-15-
10-4 

صحة النشاط البدين كخربة لل
 واللياقة

وتر النشاط البدين كخربة ت 53-50-42-28-7 38-22-13-01 09
 وخماطرة

09  48-45-41-35-33-30-
14-08-03 

ةاليالنشاط البدين كخربة مج  

09 45-31 51-44-37-26-21-16-
12 

ض النشاط البدين كخربة خف
 التوتر

فوق النشاط البدين كخربة لت 43-34-09-02 52-46-24-05 08
 الرياضي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 التفريغ

: النشاط البدين كخربة اجتماعية البعد األول-1  

 

  الممارسين غير الممارسين

 س11 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 1 2 4 2 4

 س17 5 5 3 3 4 4 3 5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5 2 2

 س20 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3

 س25 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 5 3 4

 س29 5 5 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2

 

واللياقة ةكخربة للصح: النشاط البدين    يالبعد الثان 2  

  الممارسين غير الممارسين

 س4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 5 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3

 س10 2 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4

 س15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4

 س18 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 1 4 4 5 4 4 4

 س23 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 4 2 4 1 2 5 1 1 1

 س32 5 1 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 1 3 3 4

 س40 4 5 5 4 5 5 5 3 4 3 2 2 2 3 4 2 5 4 4 3

 س47 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 2 2 1 2 5 1 1 2

 

كخربة توتر وخماطرة: النشاط البدين  البعد الثالث  3  

  الممارسين غير الممارسين

 س7 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4 1 2 4 4 2

 س28 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 س42 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 3

 س50 2 2 2 5 2 2 2 4 5 3 2 5 5 2 2 5 2 2 2 2

2 3 2 4 5 2 4 5 4 4 5 2 1 4 2 1 3 5 4 4 53 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

: النشاط البدين كخربة مجالية  عالبعد الراب 4  

 الممارسين غير الممارسين

 س3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3

 س8 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4

 س14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4

 س30 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 4 4

 س33 5 5 5 4 5 4 5 4 4 1 4 2 4 1 2 5 1 1 1

 س35 5 1 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 1 3 3 4

 س41 4 5 5 4 5 5 5 3 4 2 2 2 3 4 2 5 4 4 3

 س45 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 2 2 2 1 2 5 1 1 2

 س48 2 2 4 3 3 4 1 5 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2

خفض التوترالنشاط البدين كخربة الخامس: البعد -5  

  الممارسين غير الممارسين

 س12 2 3 3 4 3 3 2 4 4 5 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3

 س16 2 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4

 س21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4

 س26 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 1 4 4 5 4 4 4

 س37 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 4 2 4 1 2 5 1 1 1

 س44 5 1 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 1 3 3 4

 س51 4 5 5 4 5 5 5 3 4 3 2 2 2 3 4 2 5 4 4 3

 

: النشاط البدين كخربة التفوق الرياضيالسادس البعد -6  

  الممارسين غير الممارسين

 س2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4 1 2 4 4 2

 س9 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 س34 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 3

 س43 2 2 2 5 2 2 2 4 5 3 2 5 5 2 2 5 2 2 2 2
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