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  :مقدمة .1
يفرض العمل على تطوير ممارسة األنشطة البدنية والرياضية  إن التطور احلضاري يف الوقت الراىن

ستيعاب اكرب عدد ممكن من ادلمارسني، خصوصا يف ظل انتشار اآللة  اليت أصبحت البديل عن اإلنسان ال
يف ادلصانع، وبالتايل قل اجلهد البدين، مما أدى إىل انتشار أمراض خمتلفة عجلت بالتفكري يف خلق فضاءات 

 .رياضية قادرة على تلبية االحتياجات اإلنسانية
 إىل إحداث قرارات وإجراءات عديدة ومتنوعة لفائدة الرياضة  يف اجلزائر بالسلطةويف ىذا ادلسعى أدى

 حيث إتسمت بسياسة رياضية واقعية جتاه الرياضة اجلماىريية ،فاندرجت التشريعات والتأطري،: من حيث
 .يف إطار وتصور شامل لثقافة الًتفيو والًتبية وتكوين الرجال

 واليت من 1988 نوفمرب 09تأسيس الفدرالية اجلزائرية للرياضة للجميع يف ويف ىذا السياق مت 
خصائصها فتح الباب أمام اجلميع يف ممارسة الرياضية الًتوحيية ،ىذه األخرية اليت تتميز أطوارىا بقدر كبري 

ىذا . من احلرية والتبسيط، فمناخ الرياضة للجميع يعمل على تغليب فكرة التعاون أكثر منها على التنافس 
 يشكلون شرحية ادلسننيفئة   منهااإلجراء من شأنو إعطاء فرصة للفئات احملرومة من حق ممارسة الرياضية

 من الكثري ذلا تتاحىامة يف اجملتمع اجلزائري من حيث العدد وكذلك نوعية أفرادىا،بإعتبار ىذه ادلرحلة 
مما يؤدي إىل فقداهنم إىل قيمتو تقدير الذات، وأن االبتعاد عن  اإلنتاجي، العمل عن بعيدا الفراغ أوقات

ادلشاركة و احليوية و استثمار أوقات الفراغ يؤدي بكبار السن إىل فقداهنم إىل قيمتهم يف تقدير ذاهتم ، 
دلواجهة  ادلهمة األسلحة من سالح ىو الفراغ لكبار السن ألوقات والذكي اجليد التسيري ضرورة فإن وبذلك

 . ااخلصائص ادلرتبطة بو
الرابطات الوالئية للرياضة للجميع يف تنشيط ادلمارسة الرياضية جلميع ونظرا لألمهية اليت حتملها 

 الًتوحيية نشر ادلمارسة الرياضيةحاليا األقرب إىل رعاية ادلسنني رياضيا من خالل ،جندىا الفئات
 .                   وتشجيعهم على ممارستها

الرابطات الوالئية وقد وقع اختيارنا على موضوع البحث والذي يدور مضمونو حول دور 
، بعد للرياضة للجميع يف تفعيل ادلمارسة الرياضية الًتوحيية للمسنني من وجهة نظر ادلشرفني عليها

 . الًتوحييةنشر ادلمارسة الرياضية لعبو يفتقناعتنا وإمياننا بالدور اذلام الذي 
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وانطالقا من ىذه ادلعطيات، اتبعنا يف إجناز ىذا البحث عدة مراحل، فتم تقسيم الدراسة إىل 
 .                                                                                                                                            قسمني قسم نظري وآخر تطبيقي

، أما الفصل للرياضة للجميع إىل ثالث فصول الفصل األول تطرقنا فيو  اجلانب النظريقسم
 .                                          الرياضة وادلسنني، ويف الفصل الثالث تناولنا ادلمارسة الرياضية الًتوحيية إىل فيوالثاين قمنا بالتطرق

ادلشرفني على يف حني أن القسم التطبيقي فهو ميداين، فاعتمدنا على االستبيان وقمنا بسرب أراء 
، ومجع ادلعلومات وجدولتها، تطرقنا إىل حتليل النتائج وخلصنا إىل الرابطات الوالئية للرياضة للجميع
 .االستنتاجات والتوصيات ادلقًتحة

 :المشكلة  .2
الرعاية ف، يشكلون شرحية ىامة يف اجملتمع اجلزائري  الذينللمسنني مكفول حقإن ممارسة الرياضة 

 البدنية اللياقة واكتساب بالصحة، العناية يف كبرية أمهية لو دلا لرياضيا باجلانب االىتمام تشمل الشاملة ذلم
بغرض   يعود عليهم وعلى اجملتمع عموما بالنفع والفائدة مبا للمسننيواحلركية ،واستثمار وقت الفراغ

. ادلسننيالتخلص من ىاجس العزلة والركود واالنطواء الذي كثريا ما يتعرض لو 
ما نالحظو اليوم أنو ىناك شبو إمهال ذلذه الفئة من خالل عدم وجود ىيئات وتنظيمات رياضية و 

موجهة خصيصا للمسنني تسهر على رعايتها رياضيا مقارنة بالبلدان األخرى،فمثال يف فرنسا ىناك احتادية 
من ىذا ادلنطلق جند حاليا يف اجلزائر ىيئة رياضية وحيدة وادلتمثلة رياضية موجهة خصيصا للمسنني،و

بإعتبار دورىا يتمثل يف تنظيم وتنشيط األنشطة الرياضية احلرة  لرياضة للجميعل  الوالئيةالرابطاتيف 
لتكفل لوادلنظمة لفائدة أكرب عدد من األفراد دون دتييز يف السن واجلنس فهي النقطة األقرب حاليا 

 .بادلسنني ورعايتهم رياضيا 
: ومن ىنا ارتأينا إىل طرح التساؤل التايل

 من وجهة نظر ر السنالًتوحيية لكبا الرياضية  يف تفعيل ادلمارسةالرياضية للجميع دورلىل للرابطات الوالئية 
 ؟عليهاادلشرفني 

 :وتتفرع عنو رلموعة من التساؤالت اجلزئية 
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 ادلمارسة تنشيط  يف إشرافهم علىالرابطات الوالئية للرياضة للجميع  ادلشرفني على  استجابةما مدى
 ؟ للمسنني الًتوحيية الرياضية

 من للمسننيتروحيية الرياضية البرامج ال توفري  إمكانية يفالرابطات الوالئية للرياضة للجميع دورىل ل 
   ؟عليها وجهة نظر ادلشرفني

  للممارسة توفري اإلمكانيات ادلادية والبشرية  إمكانية يفارابطات الوالئية للرياضة للجميع دورللىل 
 ؟عليها  من وجهة نظر ادلشرفنيللمسننيالًتوحيية  الرياضية

: أهداف البحث  .3
 :الهدف العام

 من وجهة للمسننيالًتوحيية  الرياضية إبراز دور الرابطات الوالئية للرياضية للجميع يف تفعيل ادلمارسة
 . عليهانظر ادلشرفني

: األهداف الفرعية
  تنشيط  يف إشرافهم علىالرابطات الرياضية للجميع ادلشرفني على  واستعداد  استجابةمدىمعرفة

 ؟ للمسنني الًتوحيية ادلمارسة الرياضية
  للمسننيتروحيية الرياضية البرامج ال توفري إمكانيةالرابطات الوالئية للرياضة للجميع يف معرفة دور. 
  الرياضية للممارسة توفري اإلمكانيات ادلادية والبشرية  إمكانيةالرابطات الرياضية للجميع يفمعرفة دور 

. للمسننيالًتوحيية 
  :الفرضيات  .4

من خالل الطرح الذي أوردناه يف اإلشكالية السابقة الذكر قمنا بوضع الفرضية العامة اليت اقًتحناىا 
: كإجابة مؤقتة لسؤال البحث وىي كالتايل

من وجهة نظر ر السن الًتوحيية لكبا الرياضية  يف تفعيل ادلمارسةالرياضية للجميع دورلللرابطات الوالئية 
 . عليهاادلشرفني
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: الفرضيات الجزئية
 ادلمارسة تنشيط  يف إشرافهم على  اجيابيةالرابطات الوالئية للرياضة للجميعدلشرفني على ا توجهات

 . للمسنني الًتوحيية الرياضية
  للمسننيتروحيية  رياضية تسطري برامج  إمكانية يفاللرياضية للجميع دورللرابطات الوالئية. 
 الرياضية للممارسة توفري اإلمكانيات ادلادية والبشرية  إمكانية يفاللرابطات الوالئية للرياضة للجميع دور 

 .للمسننيالًتوحيية 
: أهمية البحث .5

 تلعبو الرابطات الرياضة للجميع للنهوض الذي الدور استظهار يف البحث موضوع أمهية تكمن
 من ادلسنني حياة يف األخرية ىذه تلعبها اليت البالغة لألمهية وذلك للمسنني، الرياضية الًتوحيية بادلمارسة

 .يف اجملتمع درلهم إعادة العزلة وبالتايل عن إبعادىم و مجيع النواحي
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات  .6

: الترويحية الرياضية الممارسة
 األركان من،وىي الفراغ أوقات النفس وملء عن الًتويح منها اذلدف تنافسية، غري رياضية ممارسة ىي

 يف أمهيتو إىل باإلضافة للفرد، الشاملة ادلتعة يف كربى أمهية من بو يتميز دلا الًتويح برامج يف األساسية
 (09، صفحة 1998ابراهيم رحمة ، )  .واالجتماعية البدنية والعقلية النواحي من الشخصية الشاملة التنمية

: الرياضة للجميع
تعين ادلمارسة الرياضية جلميع األفراد على اختالف أعمارىم وجنسهم، وطبقا لظروف كل فرد وطبقا 

. (92، صفحة 1980علي عمر المنصوري، ).لقدراتو وإمكاناتو يف جو الدميقراطية، حيث يسود الفرح والسعادة 

تتميز عن غريىا من األنشطة األخرى أهنا متعددة ادلهام واألدوار حسب احتياجات 
فادلمارسة الرياضية ال تتأسس على  الفرد، فيوجد من يتخذىا ميدانًا للتنمية اجلسمية وآخرون للًتويح

ادلنافسة بصورة تلقائية وليس يف رلاذلا غالب أو مغلوب بصورة حادة، مما جيعلها خالية من الصراع وما يتبعو 
 .من أخطار
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: الرابطة الوالئية للرياضة للجميع
وادلنضوية حتت لواء الفدرالية اجلزائرية للرياضة للجميع ، تأسست يف  ادلوجودة على مستوى كل والية

 ىدفها تنظيم و تنشيط األنشطة الرياضية والتسلية الرياضية الًتفيهية احلرة أو ادلنظمة ،1988 نوفمرب 09
. لفائدة اكرب عدد من ادلواطنني دون دتييز

 .    يف حتديد فئة ادلسننيالزمين العمر جانب  اعتمدنا:المسنين
-15-12، الصفحات 2002عبد النعم الميالدي، ) .سنة60 -50فًتة ماقبل التقاعد ودتتد من:المستوى األول 

26-27) 

 :سابقةالدراسات ال.7

 (2011)ستالة بن دراسة العربي :
 "الترويحية الرياضية الممارسة تنمية في المحلية الجماعات دور" 

 .الًتوحيية الرياضية ادلمارسة ترقية يف احمللية اجلماعات دور إبرازإىل  الدراسة ىذه تدفه
: البحث منهج

استخدم الباحث ادلنهج الوصفي باستخدام األسلوب ادلسحي وذلك دلالءمتو مع طبيعة إجراءات 
 .البحث

: عينة البحث
 :رلموعتني إىل مقسمني  فردا40مكونة  البحث عينة كانت

. اجلزائر والية لبلديات البلدية اجملالس الشعبية رؤساء من فردا 20 من تتكون :اجملموعة األوىل
مستوى اجملالس  على ادلعتمدة الرمسية الرياضية اجلمعيات رؤساء من فردا 20 من تتكون :اجملموعة الثانية
. الشعبية البلدية
: أدوات البحث

 .ادلطروحة الفرضيات ختدم سؤاال 19 من ويتكون البلدية الشعبية لرؤساء اجملالس موجًها استبيانًا .1
 .سؤاال 12 من يتكون :الرياضية اجلمعيات لرؤساء موجًها استبيانًا .2
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: نتيجةأهم 
 يف تتمثل خصوصا ، الًتوحيية الرياضية ادلمارسة ترقية يف احمللية اجلماعات تواجو اليت العراقيل أىم 

 .ادلادي اجلانب
  توصيةأهم: 
 الرياضية واجلمعيات بالنوادي االىتمام ضرورة. 

  2011احمد جمعة عواد جمعة.ددراسة :
." برامج التربية البدنية والرياضية في دور رعاية االيتام بمحافظة جدة" 

هتدف ىذه الدارسة إىل التعرف على اإلمكانات ادلادية والبشرية ادلتاحة يف دور رعاية األيتام، وأيضا 
 . التعرف على برامج الًتبية البدنية والرياضة ادلقدمة لألطفال يف دور رعاية األيتامإىل 

  :منهج البحث
استخدم الباحث ادلنهج الوصفى باستخدام األسلوب ادلسحى وذلك دلالءمتو مع طبيعة إجراءات 

 .البحث
: عينة البحث

. وقد أجريت ىذه الدراسة على عينة عشوائية من العاملني والطالب بدور رعاية  األيتام مبحافظة جدة
: أدوات البحث

ة األيتام احلكومية يراسة من العاملني والطالب بدور رعادقام الباحث بتصميم استبانة موجهة جملتمع ال
. واألىلية مبحافظة جدة

 : نتيجةأهم 
 عدم وجود مالعب متنوعة ورلهزة وذات عوامل أمن وسالمة يف دور رعاية األيتام . 

 (2005)سماحة زكى مختار دراسة رباب :
". تقييم اإلمكانيات الترويحية بنوادي المسنين بمحافظة الشرقية"

. الشرقية مبحافظة ادلسنني بنوادى الًتوحيية اإلمكانات على التعرف إىل البحث يهدف
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: البحث منهج
 استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفى باستخدام األسلوب ادلسحى وذلك دلالءمتو مع طبيعة إجراءات 

 .البحث
: عينة البحث 

 مشرف ومشرفة على أندية 28وعدد,مسن ومسنة1754فرداً بواقع عدد1782إشتملت على عدد
 .ادلسنني

: أدوات البحث
 :أعدت الباحثة إستمارتى اإلستبيان طبقا دلا يلى

استخدمت الباحثة استمارتى استبيان من إعداد الباحثة لتقييم اإلمكانيات الًتوحيية بأندية ادلسنني 
مبحافظة الشرقية للتعرف على ما ىو متاح حالياً بأندية ادلسنني من إمكانات تروحيية فيما يتعلق 

باإلمكانات ادلادية والبشرية وىل تفى بتنفيذ األنشطة الًتوحيية للمسنني هبا أم ال وبالتاىل إقًتاح ماجيب أن 
 .تكون عليو اإلمكانات الًتوحيية بأندية ادلسنني وذلك من وجهة نظر ادلسنني والسادة ادلشرفني

 : نتيجةأهم 
  اإلعانة ادلخصصة من قبل وزارة الشئون اإلجتماعية التتناسب مع حجم األنشطة الىت

 .جيب أن تقدم للمسنني
 :توصيةأهم 
  ضرورة زيادة االعتمادات ادلالية للتغلب على قلة اإلمكانات ادلادية وإلمكانية توفري

 .األدوات واألجهزة الالزمة دلمارسة األنشطة الًتوحيية ادلختلفة
 كمال  بوعجناق،مجيد فرنان دراسة :

 لدىدور الجمعيات الرياضية الجوارية في ترقية ممارسة األنشطة البدنية الرياضية الترفيهية " 
 "سنة18-16المراهقين 
  الًتفيهية البدنية ممارسة األنشطة ترقية يف اجلوارية الرياضية اجلمعيات دور تقصي الدراسة ىذه هتدف

: البحث منهج
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استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي باستخدام األسلوب ادلسحي وذلك دلالءمتو مع طبيعة إجراءات 
. البحث

: عينة البحث
 .اجلمعيات ىذه ضمن منخرط مراىق 200 مكونة من البحث عينة كانت

: أدوات البحث
 .األولية ادلالحظة-
 .االستطالعية الدراسة-
 .ادلقابلة-
 .االستبيان-

 : نتيجةأهم 
 وتوجيههم ادلراىقني تأطري يف اجلوارية الرياضية للجمعيات ىناك دور. 

: التعقيب على الدراسات 

اجلمعيات الرياضية لقد تبني من خالل الدراسات ادلتطرق إليها أن معظمها ركزت على تقييم ودور  
لفئة الشباب و ادلراىقني وفق مناىج مغايرة وإجراءات  اجلوارية يف ترقية ممارسة األنشطة البدنية الرياضية

معينة، وقد استفدنا حنن كطالبني باحثني من الدراسات السابقة باعتبار الدراسة احلالية امتداد للدراسات 
:  السابقة من خالل 

 التعرف على كيفية وضع أىداف البحث. 
 االستفادة من تصاميم االستبيانات. 
 التعرف على األساليب اإلحصائية. 
 اختيار ادلعامالت العلمية لألداة ادلستخدمة. 
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 :تمهيد
إف التطور احلضاري يف الوقت الراىن، يفرض العمل على تطوير شلارسة األنشطة البدنية والرياضية، 

باستيعاب اكرب عدد شلكن من ادلمارسني، خصوصا يف ظل انتشار اآللة  اليت أصبحت البديل عن 
اإلنساف يف ادلصانع، وبالتايل قل اجلهد البدين، شلا أدى إىل انتشار أمراض سلتلفة عجلت بالتفكري يف 

 .خلق فضاءات رياضية قادرة على تلبية االحتياجات اإلنسانية
 وقد طرأ تطورا كبريا يف العقود األخرية على مفهـو الرياضة ومزاولة التمارين الرياضية واحلاجة دلزاولة 

الرياضة من قبل سلتلف األعمار لكال اجلنسني، حبيث أصبحت حاجة مطلوبة، بل وضرورية للفوائد 
ادلختلفة اليت تعود على الصحة، وخاصة أف موضوع شلارسة الرياضة للجميع أصبح أمرا مهما لألشخاص 
األسوياء وذوي اخلصوصية والذين يعانوف من بعض األمراض ادلزمنة، حيث تلعب التمارين الرياضية دورا 

 .مهما يف الوقاية والعالج
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: الرياضــــة للجميــع:1.1
مفهـو الرياضة للجميع مفهـو مستحدث، ولكن ذلذا ادلفهـو جذور تارخيية  قد يتصور البعض أف

قددية، وقد برز مفهـو الرياضة للجميع كحركة تصدت لفكرة اقتصار شلارسة الرياضة على أصحاب 
القدرات البدنية و ادلهارية رفيعة ادلستوى، بعد أف بات يف حكم ادلسلمات األمهية احليوية حلصائل 

ادلمارسة الرياضية على مجيع ادلستويات السلوكية، ناىيك عن صيانة الصحة واحملافظة عليها، وخاصة يف 
ظل ظروؼ التحديث التقين و ادلخًتعايت واألجهزة اليت يسرت على اإلنساف كل جهد بدين كاف يذلو، 
فصار اجلهد العضلي لإلنساف يف حده األدىن، األمر الذي انعكس يف شكل سلبيات صحية نالت من 

 .حيوية اإلنساف ونشاطو
كما أف ىناؾ الكثري من الفئات احملرومة من حق شلارسة الرياضية، ومنهم أصحاب القدرات ادلهارية 
ادلتواضعة، وادلرأة بشكل عاـ، كما ىو احلاؿ يف رلتمعاتنا العربية، وكبار السن، فلقد ظل االعتقاد منذ 

القدًن أف الرياضة مقصورة على الشباب فقط، شلا أقصى فئات واسعة منها سكاف ادلناطق البعيدة 
والريفية، واألشخاص ادلعاقني يغض النظر عن نوع ودرجة اإلعاقة، فهم يف حاجة إىل شلارسة الرياضة اليت 

تناسبهم، كما ال ننسى ادلتسربوف من التعليم ادلدرسي، وأصحاب احلرؼ، والعماؿ شلن مل يزاولوا أي 
. نشاط رياضي يف فًتة التمدرس

 :نبذة تاريخية حول الرياضة للجميع بالجزائـر: 2.1
  لقد كانت الًتبية البدنية والرياضية الوطنية عامال لتجديد وتنشيط دلصادر الطاقة االجتماعية، وال ديكن 

أف ننفي أف الرياضة ظاىرة اجتماعية واقتصادية، مرىونة بتطور كل رلتمع وحتتكم لثالثة أبعاد، أوذلا 
اللعب وىو نشاط حر، تتحكم فيو دوافع خاصة، وثانيها الًتبية، وادلتعلقة بتنمية األخالؽ والروح 

 .الرياضية، وثالثها ادلنافسة
  ولكي نتمكن من إعطاء شرح حقيقي للوضعية الراىنة للنشاط الرياضي والرياضة اجلوارية، فانو من ادلهم 

التطرؽ دلختلف ادلراحل اليت مرت هبا عرب التاريخ وباخلصوص القسم ادلتعلق بالنشاط الرياضي الًتوحيي 
 .اجلماىريي

 
 



 الفصل األول                                                                         الرياضة للجميع  
 

14 

 

 (:1976 إلى 1962من  )المرحلة األولى :1.2.1
لقد كانت الرياضة يف اجلزائر قبل االستقالؿ تعكس السياسة واإليديولوجية االستعمارية فكانت 

 .1901منظمة على أساس اإلجراءات الواردة يف قانوف 
 فاجملالس ادلسرية للمنظمات الرياضية كانت تدار من قبل األوروبيني فقط، ما عدا شلارسة رياضات مثل 

 .كرة القدـ، العدو، الدراجات وادلالكمة، أما باقي التخصصات كانت حكرا على الفرنسيني
وبعد االستقالؿ حاولت وزارة الشباب والرياضة إف تعاجل ىذه الوضعية فأعدت النصوص اليت تسري 

 .الرياضة يف الدولة اجلزائرية
-63 بواسطة ادلرسـو رقم 1909ففي ادلرحلة األوىل ولصعوبة الوضع يف تلك الفًتة كرس قانوف 

 ادلتعلق 1976 سبتمرب22 بتاريخ 81/76 إىل غاية صدور األمر 1963 جويلية 10 ادلؤرخ يف 354
 .بقانوف الًتبية البدنية والرياضية والذي كاف ديثل الركيزة األساسية القانونية للنشاطات وتكثيفها

بعد ظهور ووجود اإلصالح الرياضي والذي مبوجبو اىتمت الدولة واذليئات وادلؤسسات العمومية 
بقطاع الشباب والرياضة وجتميد قانوف الًتبية البدنية والرياضية تبني بأف الرياضة اجلماىريية تأثرت سلبا 

قبل أف هتمش و يقل شأهنا حىت أهنا أفرغت من زلتواىا عن قصد وحتولت من رياضة مجاىريية إىل رياضة 
ظرفية دتيزت بالرداءة يف معظم األحياف نظرا لقلة الوسائل اليت وفرت ذلا من طرؼ سلتلف القطاعات 

 .ادلكلفة هبذا النشاط شلا أدى إىل تقهقر الرياضة اجلماىريية
 (:1988 إلى 1977 من)المرحلة الثــانية :2.2.1

ميز تنظيم وإدارة الرياضة يف ىذه ادلرحلة تأسيس معظم الفدراليات الرياضية، النصوص والقوانني 
األساسية ادلنظمة يف ىذه الفًتة للرياضة اجلماىريية أتت بثمارىا حيث اتسمت بسياسة رياضية واقعية 
جتاه الرياضة اجلماىريية يف اجلزائر حيث اندرجت يف إطار وتصور شامل لثقافة الًتفيو والًتبية وتكوين 

. 1988 نوفمرب 09الرجاؿ، ولقدمت تأسيس الفدرالية اجلزائرية للرياضة للجميع واجلوارية يف 
كانت الرياضة اجلماىريية ولفًتة طويلة دعما وخزانا للرياضة الوطنية اليت استجابت للمنافسات 

 والعاب البحر األبيض ادلتوسط وحىت القارية منها إىل حد ما وال أحد جيهل ىذا، حيث كاف ىذا ادلغاربة
 .النمط من ادلمارسة جد ىاـ وضروري يف تطور الرياضة يف بالدنا
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: (هذا إلى غاية يومنا 1989 من)المرحلة الثالثــة :3.2.1
لقد عرفت ادلرحلة صدور عدة قوانني وأوامر تتعلق بتنظيم الًتبية البدنية والرياضية وتطويرىا، كانت 

أوىل اىتمامات بعث الرياضة اجلماىريية ورياضة النخبة، بعدما مت حتليل ودراسة ادلعطيات والوسائل 
 . خالؿ ىيئات تنشيط  وتنظيم ادلمارسات البدنية والرياضيةهبماادلرتبطة 

كما أهنا مسحت بتفعيل الرياضة ادلدرسية وترقية ادلمارسة الرياضية اجلوارية، حيث شهدت ىذه ادلرحلة 
ىياكل استقباؿ متنوعة، منها مراكز متخصصة لفئات ادلعاقني للتأىيل العضلي، وادلركبات الرياضية 

 ..اجلماىريية لتطوير الرياضة اجلماىريية اليت ىي من عوامل الصحة والتكوين
 :خصائص الرياضة للجميع:3.1

إف خصائص الرياضة للجميع تفتح الباب أماـ اجلميع، حيث تتميز بقدر كبري من احلرية والتبسيط، 
وجتري أطوارىا خارج ادلالعب الرمسية، وبعيدا عن قوانينها ادلتشددة، وكذا عن اجلماىري ادلتعصبة وحىت واف 
طغى عليها شكل الروح  التنافسية، فيكوف اذلدؼ بواسطة مباريات ودية مبسطة، فمناخ الرياضة للجميع 
يعمل على تغليب فكرة التعاوف أكثر منها على التنافس، وىو ما جيعلها تستقطب عددا ىاما من الفئات 

 .ومن كل ادلستويات من سلتلف األعمار ويتيح ذلم حرية ادلمارسة دوف أف يكوف موضع سخرية أو نقد
 :واجبات المشرف عن برنامج الرياضة للجميع: 4.1

 أف يوفر األماف والسالمة للمشاركني 
 يعمل على توفري تكافؤ الفرص بني ادلشًتكني. 
 يعمل على اتساع األفق ادلعريف الرياضي للمشاركني. 
 تقدًن األفراد ذوي الرغبات ادلشًتكة بعضهم لبعض. 
 توفري البيئة االجتماعية ادلناسبة. 
 تفهم رغبات واحتياجات ادلشاركني. 
 مراعاة االحتياجات الفردية. 
 (358، صفحة 2001عصام بدوي، )العمل على إسعاد ادلشاركني 
 معرفة احتياجات ورغبات األفراد ادلشاركني. 
 مبدأ التنوع. 
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 :مبادئ التخطيط للرياضة للجميع في المجتمع :5.1
 :  ادلبادئ اليت يرتكز عليها برنامج الرياضة للجميع يف أي رلتمع جيب أف تتفق وادلعايري التالية

  توفري مناطق وإمكانات جتعل شلارسة أنشطة تروحيية متعددة ومتنوعة يف متناوؿ من يرغب يف ادلمارسة
على أف يكوف ىناؾ تكافؤ يف الفرص للجميع، بغض النظر عن العمر واللوف واجلنس وادلستوى 

 .االجتماعي واالقتصادي
 أف تكوف ادلناطق موزعة بطريقة متوازنة من حيث ادلساحة وادلوقع وإمكانية التطور. 
  أف تتوفر أركاف لألطفاؿ يف ىذه ادلناطق حىت تساعد أولياء األمور للمشاركة يف الرياضة للجميع دوف

 .التفكري الصعب يف أين سيشًتؾ أطفاذلم
  أف تكوف ادلناطق ادلخصصة لذلك ذات مساحات كبرية وبعيدة نسبيا عن ادلناطق ادلزدمحة بالسكاف

 .وكاف التلوث البيئي
 (361، صفحة 2001عصام بدوي، ) .أف تؤخذ يف االعتبار اإلمكانات وادلناطق الًتوحيية ادلتوفرة يف اجملتمع

 :األسباب الموجبة لممارسة الرياضة للجميــع:6.1
ظهور اآلالت وأدوات الراحة، مثل ادلصاعد، الكمبيوتر، أجهزة التحكم عن بعد، أدوات اخلدمات 

ىذه أبعدت وقللت فرص النشاط البدين واجلسماين، فتسببت يف بعض األمراض واإلعاقات 
اجلسمانية، الزيادة يف عدد السكاف قللت ادلساحة ادلخصصة للوقت احلر، وقللت من ادلنشآت الرياضية 

كما أف ازدحاـ ادلدف يؤدي إىل عدـ نظافتها وتلوث أجوائها،التغيري يف احلالة ادلعيشية كمشاىدة التلفاز، 
كثرة األكل، ضيق ادلسكن، احلالة االقتصادية كالزيادة يف الدخل، اقتناء وسائل الًتفيو والراحة، سهولة 

االنتقاؿ واالتصاؿ، وظهور أمهية الرياضة لإلنساف كما أف وقت الفراغ نتيجة ظهور اآلالت والتقدـ 
التكنولوجي أصبح الفرد يعاين من فراغ كبري، والبد من إشغاؿ ىذا الوقت، ويبدو أف كبار السن من 

. اجلنسني ىم أكثر الناس حاجة دلثل ىذه الرياضة
 :اجتناب األمراض الوظيفية:1.6.1

 البدين احلمل خالؿ، اجتناهبا من ديكننا احلركة ندرة بأمراض ادلسماة الوظيفية األمراض ىذه إف
 احلركة لندرة التعادؿ االجتاىات متعدد الرياضي التدريب استخداـ شكل يف كاف لو األحسن من ويكوف

 السنية ادلرحلة ويف ادلدربني غري األشخاص من أعلى مستواىم من
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 األمراض من واالستشفاء واحليوية البدنية القدرة مستوى وىو أال ادلمارسة، من ادلراد ذلدؼ حتقيقا نفسها
 وبناء العمر انتفاض أمراض ضد الفردية ادلقاومة لزيادة اجتماعية ضرورة أصبح ىادؼ تدريب خالؿ أو

 .أجسامهم  علىاإلجيايب التأثري خاللو من ديكن عليو
 وقد أثبتت األحباث الطبية بوضوح أف الناس الدين مارسوا الرياضة بطريقة منتظمة دلدة طويلة يعتربوف

. من الناحية البيولوجية أصغر
 :ندرة الحركة:2.6.1

 إف ندرة احلركة ال تتسبب فقط يف اختفاء العضالت أو انتقاص قوهتم وقدرة العضالت االنقباضية،
لكنها يف الوقت نفسو تعمل على خلخلة اجلهاز الدوري ،التمثيل الكيميائي ،والسرياف لألساليب 

ادلختلفة لألجهزة ،وال تستطيع العضالت البعيدة عن العمل أف تقـو بوظيفتها كاملة أو أف تعمل كصماـ 
وظيفي ضد االنقباضات العصبية بل إهنا تعمل على إثارة راحة اجلهاز العصيب،بل وتتطلب إيقاؼ 

 .االنقباض، وبالتايل تظهر على شكل حالة مرضية
 دلهنة أيضا ،ويقع احلمل يف األعماؿ اليت ترتبط وا وحتمل أمراض ندرة احلركة أمهية بالنسبة للسن

 باحلركة البدنية غالبا يف اجتاه واحد أو على أجزاء معينة من اجلسم وليس اجلسم كلو،ومن خالؿ ذلك
يستهلك اجلزء أو العضو ادلستخدـ مبكرا أو على األقل يصبح ىنا كزيادة يف احلمل عليو جيب رفعها 
وبالتايل ينشأ أيضا بالرغم من احلركة مرض ندرة احلركة ،والذي يكوف منخال لوقوؼ اجلسم كلو ضد 

 (165، صفحة 2001كمال درويش، أمين الخولي، ).احلمل غري ادلتساوي على أعضاء اجلسم
 :أهمية الممارسات الرياضية للجميع:7.1

ادلمارسة الرياضية ىي جزء متكامل من الًتبية العامة، وميداف جترييب ىدفو تكوين ادلواطن الالئق من 
الناحية البدنية، العقلية، االنفعالية واالجتماعية، وذلك عن طريق أنواع من النشاط البدين كما أف 

غرض الفوائد اليت تعود على الفرد نتيجة بادلمارسة الرياضية عبارة عن أوجو ألنشطة بدنية سلتارة تؤدى 
 (30، صفحة 1992محمود عوض البيسوني، فيصل ياسين الشاطبي، )دلمارستو ذلذا النشاط 

كما تعين أف ادلمارسة الرياضية جلميع األفراد على اختالؼ أعمارىم وجنسهم، وطبقا لظروؼ كل فرد 
، 1980علي عمر المنصوري، ).وطبقا لقدراتو وإمكاناتو يف جو الدديقراطية، حيث يسود الفرح والسعادة 

 .(92صفحة 
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تتميز ادلمارسة الرياضية عن غريىا من األنشطة األخرى أهنا متعددة ادلهاـ واألدوار حسب احتياجات 
الفرد، فيوجد من يتخذىا ميدانًا للتنمية اجلسمية وآخروف للًتويح 

فادلمارسة الرياضية ال تتأسس على ادلنافسة بصورة تلقائية وليس يف رلاذلا غالب أو مغلوب بصورة حادة، 
شلا جيعلها خالية من الصراع وما يتبعو من أخطار 

 :المسنينأهمية رياضة :7.1.1
 أف النشاط الوظيفي ادلنظم وادلرتب حسب قدرة ادلسن يساعده على : تقدـ يف الصحة البدنية

 .حتسني صحتو البدنية، كما يساعد على االرختاء والتحمل وتقوية العضالت
 فاالكتئاب مثال حالة نفسية تصيب كبار السن وديكن التغلب على : تقدـ يف الصحة النفسية

 .احلالة من خالؿ االشًتاؾ يف نشاط رياضي تروحيي ىذه
 إف للتجديد أثرًا فعاال يف احلالة النفسية اليت بدورىا تساعد يف حتسني : تقدـ االبتكار والتجديد

 .الصحة البدنية، شلا يساعد على التحسن العاـ للمسن
 يعترب النشاط الرياضي مهما للمسن، خاصة يف مرحلة التقاعد أين: تشجيع التفاعل االجتماعي 

يبدأ حياة اجتماعية جديدة، ويساعده على فهم اجليل اجلديد من خالؿ التفاعل مع رلموعة 
 .من الناس األصغر سنا

وعموما فالتمرينات البدنية واألنشطة الرياضية تساعد ادلسن على تنشيط اجلسم والعقل وزيادة الكفاءة 
احليوية والتحسن العاـ يف الصحة، وتلعب أيضا دورا وقائيا من اإلصابة بأمراض اجلهاز الدوري، واحلد 

  (249، صفحة 1998فرحات حلمي إبراهيم، ليلى السيد، )من التعرض للذحبة الصدرية، وأمراض القلب
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 :الرياضة الجوارية :8.1
 :النشاط الرياضي الجواري:1.8.1

   تعترب النشاطات الرياضية يف األحياء عامال أساسيا يف تقريب األفراد وتطوير قدراهتم الذىنية والبدنية 
 : وإدماجهم االجتماعي خصوصا الذين يعانوف من مشاكل عديدة منها 

 انتشار اآلفات االجتماعي. 
 العزلة. 
 النقص يف مناصب العمل أو البطالة. 

ونظرا للظروؼ و اإلصالحات اجلديدة اليت تشهدىا البالد جيب انتهاج خطة هتدؼ إىل النظر يف 
. سبل ووسائل التكفل هبذه الفئات احليوية، ، والعمل على استغالذلا عقالنيا وتوجيهها توجيها زلكما

 .ولتحقيق ذلك جيب توفري أدىن الشروط الالزمة للتكفل بطموحاهتم وترقيتها دلسايرة التطور احلضاري
وانطالؽ من كوف التنشيط الرياضي لألحياء ىو عملية شاملة فاف وضعها حيز التطبيق يستلـز 

 .التنسيق بني سلتلف العاملني يف ادليداف وكذا ادلشاركة الفعلية و ادلسئولة للجماعات احمللية
إف النشاطات الرياضية لألحياء من حيث اإلطار التنظيمي ترتكز على اجملالس البلدية للرياضة، من 
أجل القياـ بنشاطات رياضية سلتلفة يف األحياء وتكثيفها والعمل على استقرارىا حىت ال تكوف أنشطة 

 :ظرفية بػ
 إلقامة دورات رياضية حتت إشراؼ ومسؤولية الشباب. 
 تشجيع إنشاء مجعيات ورابطات األحياء. 
  اصلاز )وضع اإلمكانيات الالزمة دلمارسة النشاطات البدنية والرياضية واجلماىريية يف األحياء

 .(منشآت رياضية رلاورة
إف ادلمارسة الًتفيهية اجلماىريية باعتبارىا نشاط ترفيهيا ديارسو ادلواطن يف إطار حر ومنظم، يتطلب 
تنظيم دورات ما بني ألحياء يف إطار التنشيط الرياضي، لذا جيب جتهيز األحياء والتجمعات احلضرية 

الكربى، والقرى بعتاد رياضي ثابت ومتحرؾ، عن طريق توفري الفضاءات وادلساحات متعددة النشاطات 
. اليت تعد ضرورة جلعل النشاط البدين يف متناوؿ اجلميع
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 : الموارد البشرية والهيئات الرياضية:2.8.1
 .يهتم قادة العمل الرياضي بكل ما يعود على ىيئاهتم بالنفع ويساعد على حتقيق أىدافها ادلوضوعية
ومن بني ادلوضوعات اليت حتظى باىتماـ وأولوية متقدمة يف برنامج العمل يف اذليئات الرياضية ىو 

موضوع ادلوارد البشرية لعدة أسباب من أمهها أف العملية اإلدارية ألي مؤسسة أو ىيئة رياضية تعتمد على 
. ما لديها من موارد بشرية يف تقدًن خدماهتا وحتقيق أىدافها

لذلك فاف دراسة ادلوارد البشرية بكل ىيئة حتتل مكانا ىاما يف سلة الدراسات اليت جيب أف يتسلح هبا 
 .قادة العمل ذلذه اذليئات

وتستطيع اذليئات الرياضية تأدية ما عليها من واجبات جتاه أعضائها واجملتمع بكفاءة وصلاح إذا ما 
أحسنت ترتيب وتنظيم وتنسيق وتدريب ما لديها من أفراد وكذلك إذا ما أحسنت استخداـ مواردىا 

 .ادلالية بكفاءة فادلوارد البشرية ىي اليت حتوؿ لديها من موارد مادية إىل سلع وخدمات
 :وىناؾ مستاف دتيزاف اذليئات الرياضية عن غريىا من اذليئات اإلنتاجية

  إف اذليئات الرياضية ترتبط بتقدًن اخلدمات ألعضائها هبدؼ تغيريىم إىل األحسن، أي أف
 .ادلستهلك أو العميل أو العضو يف ىذه اذليئات ىو ادلدخل والناتج يف العملية التنظيمية

  إف ىيئة العاملني يف اذليئات الرياضية تتكوف من ادلوظفني وادلتطوعني وكالمها لديو اجتاىات
ومعتقدات وخربات سلتلفة، ويتطلع كلمنهم إىل إدارة العمل بالطريق اليت يراىا مناسبة من وجهة 

 .نظره، لذلك فاف العمل مع ىاتني اجملموعتني صعب ومعقد
 :اإلعالم واالتصال الرياضي ودوره في تفعيل الرياضة للجميع:3.8.1

اإلعالـ الرياضي جزء من مسرية األمم وسجل حافل باإلصلازات والكاسب الرياضية للبلداف والشعوب 
من خالؿ ادلشاركة يف األنشطة الرياضية زلليا وخارجيا، والصحافة الرياضية رلاؿ جذب مجاىري وىي نتاج 

إعالـ رياضي متكامل تبثو وسائل اإلعالـ ادلختلفة من خالؿ ادلالحق والصفحات اليومية وحسب زمن 
صدور ادلطبوعة والصحف اليومية واألسبوعية ذات الطابع الرياضي و ىناؾ برامج إذاعيػػة يومية وبرامج 
تلفزيونية تدعم النشاط الرياضي من خالؿ تسليط الضوء عليو ألنو وبكل بساطة ال ديكن التفرقة بني 

 .النشاط الرياضي ودوائر الضوء اليت تصنع من رياضي متذوؽ للرياضة
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إف اإلعالـ الرياضي ىو اجلسر الذي من خاللو اجلمهور يتعرؼ إىل بعضهم البعض من خالؿ 
ادلنافسات الرياضية زلليا وخارجيا، السجل الرياضي الناصع ينقل لنا مسرية ونشأة النشاط الرياضي يف 

سلتلف أضلاء العامل ولكن أزمة اإلعالـ الرياضي ىي التعصب ادلبين وأساسات اإلعالـ  الرياضي من اجل 
رضا ميوؿ وأىواء النفس ينشا التعصب الذي يفقد معو اإلعالـ الرياضي بريقو وتنشأ ىنالك دوامة يغرؽ 
فيها ادلتابع الرياضي اجلاد حبثا عن احلقيقة ادلفقودة يف أروقة األحداث وادلناسبات الرياضية وتبقى النتائج 

. ىي األىم
 :الحركة الجمعوية بالمركبات الرياضية الحوارية:4.8.1

يف ظل التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية اختذت احلركة اجلمعوية يف اجملتمع ادلدين أمهية 
 .كربى والقت تشجيعا قويا من طرؼ سلتلف ادلؤسسات احلكومية اليت ترى فيها متعاونا متميزا

  انطالقا من ىذا ديكن أف نقوؿ إف اجلمعية عبارة عن فضاء ديكن من خاللو لألفراد التجمع من أجل 
نشاط وعمل مجاعي للفائدة العامة، وكل اطلراط يف وسطو ال ديكن إال أف خيدـ ويرقى بروح ادلبادرة 

. وادلسؤولية والتضامن
 :تأطير الشباب في إطار الحركة الجمعويـــة:1.4.8.1

داخل كل رلتمع يعترب الرأمساؿ البشري احملرؾ األساس لتنمية متوازنة تنطلق من اإلنساف وتستهدؼ 
اإلنساف، لذا جيب العناية لًتبية الطفل كمرحلة أوىل لالستفادة منها، و تأطري الشباب وادلراىقني كمرحلة 

ثانية، وبصفة عامة فاف ىذا التأطري يساىم يف تسريع وترية النمو والتقدـ لذلك فمن الواجب االىتماـ 
 .هبذه الفئة عن طريق مساعدهتا على تفريغ طاقاهتا اإلبداعية

ويف ىذا اإلطار أولت الدولة اىتماما كبريا بفئة الشباب وذلك بواسطة اصلاز حبوث ودراسات ميدانية 
ثقافية والدديوغرافية اخلاصة هبذه الفئة، ىذه -وإحصاءات عامة دتكن من اإلدلاـ بادلعطيات السوسيو

ادلعطيات دتكن من تنوير الطريق خللق واصلاز مشاريع على أسس متينة من أجل تأطري ىذه الفئة وتكوينها 
على ادلستويني الوطين واجلهوي عرب خلق نوادي للجمعيات الرياضية وإنشاء دور الشباب ومركبات 

 .رياضية جواريو حتتضن أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية
ويف إطار سياسة التقارب اليت تنتهجها الدولة على مجيع ادلستويات مت ختصيص ميزانيات لدعم 

وتأطري الشباب، وذلك عن طريق توفري الفضاءات ادلطلوبة لقضاء وقتو الثالث من أجل صقل ادلواىب 
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واكتشاؼ ادلهارات وخلق مجعيات هتتم بتكوينهم و تأطريىم وادلساعدة على التعارؼ بينهم، وذلك يف 
. إطار القياـ برحالت وتنظيم سليمات صيفية

وقد أولت الدولة اجلزائرية اىتماما خاصا هبذه الفئة عن طريق أجهزة وزارة الشباب والرياضة اليت 
تنتهج اسًتاتيجيات علمية وعملية اجتاه الشباب، ترتكز على مبدأ القرب وادلصاحلة دلساعدتو على إظهار 

الػتأطري الالزمني إلذكاء روح ادلنافسة وتؤازره  قدراتو اإلبداعية بزرع الثقة يف النفس والتعبري وتوفري الدعم و
 .ىذه األنشطة بأعماؿ ومسامهات اجلماعات احمللية
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 :خاتمة
    ال شك إف التخطيط واإلدارة الرياضية السليمة التأطري ادلؤىل وجانيب التحسيس والتوعية من أىم 

العوامل اليت ال شك أهنا أسس ترقية شلارسة الرياضة للجميع وتوسيعها عن طريق اذلياكل الرياضية 
 .كادلركبات الرياضية اجلوارية ادلوجهة أساسا لكل الشرائح يف اجملتمع

 .  ذلذا جيب أف تعطى أمهية كبرية ذلذه العوامل اليت تعترب احملرؾ الرئيسي دلمارسة ىذا النوع من النشاط
 ومن خالؿ ما سبق يتضح لنا جليا أنو من أجل حتقيق األىداؼ كتوسع قاعدة ادلمارسة الرياضية 

للجميع وترقيتها وجب على ادلسئولني والقائمني على اذلياكل الرياضة واذليئات من فدرالية  ورابطات 
والئية وبلدية ومجعيات الرياضة اجلوارية وكذا اجلماعات احمللية أف يولوا أمهية كبرية لكل اجلوانب دلن اإلدارة 

الرياضية احملكمة، التأطري الكايف واإلعالـ اذلادؼ لالرتقاء بالرياضة للجميع قي بالدنا وجعلها جزء ال 
 . يتجزأ من الثقافة العامة لكل اجلزائريني
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 :تمهيد 
لقد أصبحت ظاىرة وقت الفراغ والًتويح تدخل ضمن نسيج النظم االجتماعية اليت يتألف منها 

اجملتمع، كما بدأ االىتمام بالًتويح كأحد مظاىر السلوك احلضاري للفرد، ولذا فقد تعددت رلاالتو دلواجهة 
الزيادة النامية لوقت الفراغ يف اجملتمع ادلعاصر وزيادة الطلب على الًتويح الستثمار ىذا الوقت، وؽلكن 

 . التعرف على حضارة رلتمع ما من خالل معرفة الوسائل اليت يستخدمها يف مواجهة وقت الفراغ
وقد أطلق على عصرنا ىذا العديد من ادلسميات واليت من أعلها عصر التكنولوجيا، عصر القلق، عصر 

وقد . الفراغ، عصر الًتويح، ولذا فقد اىتمت الدول ادلتقدمة بالًتويح كونو أفضل استثمار لوقت الفراغ
َوجد اإلنسان على مّر الزمان طريقة للتعبَت عن نفسو يف شكل من األشكال الًتفيهية، فمهما اختلف 

الزمان وادلكان فإن طبيعة اإلنسان البشرية واحتياجات البشر واحدة ال ؽليزىا اللون أو اجلنس أو العقيدة، 
وىناك نزعة طبيعية لإلنسان ليمارس أنشطة يعرب فيها عن نفسو وأفكاره واجتاىاتو وآرائو من خالل ما 

نسميو باألنشطة الرياضية الًتوػلية، ومن خالل ىذه األنشطة يعرب الفرد عن مشاعره وأحاسيسو وينمي 
وينتج وتنطلق طاقاتو وتظهر مواىبو وتنمو معلوماتو وتتأثر اجتاىاتو ويتغَت ويتطور . ملكاتو ويبتكر ويتفهم

.  سلوكو يف اجتاه طيب وىذا يف ذاتو ىدف النشاط الرياضي الًتوػلي
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  :الترويح رياضة: 2.1
 :الترويح مفهوم:1.1.2

 استخدمت بل العربية، االجتماعية الكتابات يف قليال إال تستخدم دل العريب بلفظها الًتويح كلمة إن
 ومعناىا "راح" فعل من مشتقة العربية اللغة يف وىي اللعب، اللهو، الفراغ، مثل أخرى مكاهنا ألفاظ يف

 .والفرح السرور
لتعريف  األمر بادئ يف استخدامو مت  ولقدRecréation الالتيٍت األصل من مشتق الًتويح مصطلح إن 

الًتويح  مفهوم حول اآلراء تباينت قد أنو إال عام، بوجو شخصي بدافع اختياره يتم الذي اإلنساين النشاط
فهم  من نتمكن حىت اآلراء ألىم عرضا بالدراسة نتناول سوف ولذا لو، زلدد تعريف وجود لعدم وذلك
 . واالجتماعي يف اجملال الًتبوي ادلعاصرة لالجتاىات وفقا الًتويح
 وقت خالل اجلماعة أو الفردهبا  يقوم اليت األعمال و النشاط يعٍت الًتويح أنGordan غوردن  يرى
 .(88، صفحة L . Gordon et E . K Lopon ، 1976 ))احلر الوقت(الفراغ 

 مهٍت عمل على رلربين غَت غضونو يف نكون زمن ىو الًتويحP . Foulquie "فولكي  بول أما
 (203، صفحة Paul foul quie ، 1978)يرغب كما أو يشاء كما يقضيو أن منا واحد كل ويستطيع ددمح

  :الترويح أنواع:2.2
 الفردية أو والعاطفية البدنية ومنها الفكرية فمنها أشكاذلا وتنوعت الًتوػلية األنشطة تعددت لقد

 .باستمرار يتحدد ادلبدع اإلنساين النشاط ألن ذلك والعابرة ادلقيدة أو واجلماعية
  :الثقافي الترويح:1.2.2

 الشخصية تنمية يف أساسيا دورا يلعب الذي النشاط من متعددة أوجو على الثقايف الًتويح يشمل
 نذكر االجتماعية يف بيئتو اإلنسان إدماج يف ويساىم ، لوسطو الفرد دلعرفة وضروري وتفتحها، اإلنسانية

 . البحث وحلقات وادلناظرات والندوات الكتابة، احملاضرات ،القراءة: منها
 :الفني  الترويح:2.2.2

 الفرد دتنح تروػلية أنشطة وىي الفنية اذلوايات مصطلح الفنية الًتوػلية األنشطة على البعض يطلق 
 ادلعلومات وادلهارات وتنمي القدرات إكسابو على وتعمل ، والتذوق واالبتكار واإلبداع باجلمال اإلحساس

 تكون ال أن من شروطها واليت ىواية من بأكثر غالبا الفرد ويهتم ، الفنية اذلوايات من متعددة أنواع وىناك



الترويحية الرياضية الممارسة                                                    الثاني الفصل  

 

27 
 

اذلوايات  "كورين"ويعرف وإنتاجو عملو وقت تستغرق لدرجة الفرد اندماج إذل تؤدي أو التكاليف باىظة
 للكسب دون اعتبار دلمارستها ادلصاحب االستمتاع بغرض الفرد ؽلارسها اليت ادلفضلة والرغبات ادليول بأهنا

 االبتكار ،ىوايات التعلم اجلمع ىوايات  ىوايات: التالية ادلستويات إذل اذلوايات أنواع يقسم كما ، ادلادي
 . ادلختلفة بأنواعو والتمثيل التشكيلية ،الفنون

  :االجتماعي الترويح:3.2.2
  والعالقات ادلعامالت تتضمن اليت النشاطات كل الصنف ىذا يضم

 حتسُت أو التسلية أو الراحة هبدفاألفراد  من رلموعة بُت ادلشًتكة النشاطات أخرى ،بعبارة االجتماعية
 واألصدقاء األقارب زيارة ، األسرة أفراد مع اجللوس ، ثقافية رتعيات يف كادلشاركة ، االجتماعية ادلعامالت

  اخل…النوادي أو ادلقهى يف اجللوس
 العالقات وتوثيق واجلماعات األفراد بُت التفاعل فرص إغلاد يف االجتماعي الًتويح يساىم كما
 . والرمسيات التشكيالت عن والبعد ، والسرور بادلرح يتميز جو يف بينهم والروابط
  :الخلوي الترويح:4.2.2

 ، الًتويح يف ادلهمة األركان من ويعترب الطبيعة أحضان وبُت اخلالء يف الفراغ وقت قضاء بو يقصد
 وإكساب الطبيعة والتمتع جبمال ادلعرفة عن والبحث والتغيَت للمغامرة الفرد ميل إشباع يف يسهم حيث
 . اجلماعة مع والعمل النفس على االعتماد الفرد

 ...،الصيد، ادلعسكرات)الًتوػلية  السياحة(و الًتحال  التجوال : إذل اخللوية األنشطة تقسيم وؽلكن
: الرياضي الترويح:5.2.2
 ادلتعة يف كربى أعلية من بو يتميز دلا الًتويح برامج يف األساسية األركان من الرياضي الًتويح يعترب
  .واالجتماعية البدنية والعقلية النواحي من الشخصية الشاملة التنمية يف أعليتو إذل باإلضافة للفرد، الشاملة
 إذل للوصول التدريب بغرض كان أو الفراغ وقت استغالل بغرض كان سواء البدين النشاط مزاولة إن

 النشاط ذلك مزاولة خالل إنو حيث ، العامة الصحة حتقيق ضلو سليما طريقا يعترب ، العالية ادلستويات
 كفاءة عمل حتسُت إذل باإلضافة واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي من الكامل النمو يتحقق للفرد

   (09، صفحة 1998ابراهيم رحمة ، ) والعصيب والعضلي والتنفسي الدوري كاجلهاز اجلسم ادلختلفة أجهزة

 : يلي كما الرياضي الًتويح تقسيم وؽلكن
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  :الترويحية الصغيرة األلعاب :1.5.2.2
 إذل وما ، الرشاقة وألعاب الكرات الصغَتة وألعاب ، اجلري ألعاب من متعددة رلموعة عن عبارة ىي

 وسهولة هتاأدوا وقلة قواعدىا مع مرونة والتنافس وادلرح السرور بطابع تتميز اليت األلعاب من ذلك غَت
 . شلارستها

  :الكبيرة الرياضية األلعاب2.5.2.2
 ألعاب إذل سلتلفة نظر طبقا لوجهات تقسيمها وؽلكن الكرة باستخدام دتارس اليت احلركية األنشطة وىي

 .العام طوال دتارس أو أو صيفية شتوية ألعاب اللعبة دلوسم بالنسبة أو رتاعية، أو زوجية أو فردية
 :المائية الرياضات :3.5.2.2

 وتعترب ،والزوارق التجديف، اليخوت أو ،ادلاء كرة ،السباحة مثل ادلاء دتارس يف تروػلية أنشطة وىي
 . بالدنا يف خاصة الًتويح ألوان أحب من السباحة وخاصة األنشطة ىذه

  :العالجي الترويح:6.2.2
 اليت الًتوػلية للخدمات داخل اجملال الواسع خاصة خدمة بأنو ، العالجي لًتويح األىلية اجلمعية عرفت
 تأثَت إلحداث أو االجتماعي االنفعارل أو البدين السلوك نواحي بعض يف اإلغلايب للتدخل تستخدم
 فالًتويح األطباء ال ينكرىا وعالجية وقائية قيمة ولو الشخصية وتطور والنمو والتنشيط السلوك يف مطلوب

 وبالتارل النفسية االنقباضات من التخلص على النفسية األمراض مرضى يساعد العالجية الناحية من
الوسائل  مبساعدة ويسهم ، وتعاونا سعادة أكثر وغلعلهم ، ذلم اآلخرين وتقبل بالنفس الثقة استعادة
 . الشفاء سرعة حتقيق على األخرى العالجية

 التأىيل إعادة وحركات األطفال وشلل كالربو األمراض بعض عالج يف تستعمل اليت العالجية كالسباحة
 ادلتقدمة الدول يف وخاصة ادلستشفيات معظم يف بو معًتفا العالجي الًتويح وأصبح

 :التجاري الترويح:7.2.2
 أن البعض ويرى مادي مقابل نظَت الفردهبا  يتمتع اليت الًتوػلية األنشطة رلموعة ىو التجاري الًتويح

 من وغَتىا ، واجلرائد والتلفزيون والصحف واإلذاعة وادلسرح السينما نطاقو يف يدخل التجاري الًتويح
 االشًتاكية يف اجملتمعات رأس ادلال ألصحاب راحبة جتارة يعترب وىو ، األخرى التجارية الًتوػلية ادلؤسسات

 الشعب أفراد رتيع مؤسسات خلدمة ذكرىا السابق التجارية الًتوػلية ادلؤسسات من العديد تعترب اليت
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 لصاحل وليس الشعب لصاحل وتستغلها للدولة ملك وىي ، شاملة تنمية تنميتهم يف للمساعدة ورعايتهم
 (66-65-64، الصفحات 1992عطيات محمد خطاب، )ادلال  رأس صاحب

  الترويح أهمية:3.2
  : البيولوجية األهمية :1.3.2

يف  ادلتخصصون البيولوجيا علماء أرتع حيث احلركة ضرورة ػلتم البشري للجسم البيولوجي البناء إن
أو  العادي، الشخص من ادلطلوب اليومي األداء بسالمة االحتفاظ يف أعليتها على البشري اجلسم دراسة

 وعقلية واجتماعية عضوية ألسباب اخلواص منها يعاين قد اليت ادلشكالت اختالف برغم اخلاص، الشخص
  (61، صفحة 1984لطفي بركات أحمد، ) احلركة على التأكيد ضرورة ىي للخواص للًتويح البيولوجية األعلية فان

 وأظهرت مراىقة، 34 على اليومي البدين التدريب من شهور مخسة تأثَت وزمالؤه ويلز فحص وقد
 مقابل يف اجلسم كتلة وضلافة النشطة األنسجة ظلو يزداد حيث اجلسمي، الًتكيب يف واضحة النتائج تغَتات

 (150، صفحة 1992أسامة كمال راتب، – أمين أنور الخولي) .الدىنية  األنسجة يف ظلو تناقص
   :االجتماعية األهمية:2.3.2

و  العزلة من وؼلفف األفراد بُت االجتماعية العالقة تنمية على يشجع أن ؽلكن الًتويح رلال إن
 يف رتاعة فاجللوس األفراد، بُت وتوافقا انسجاما ػلقق أن ويستطيع الذات، على االنطواء االنغالق أو

 بُت اجليدة العالقات يقوي ان شأنو من واألحاديث اآلراء وتبادل اآلسرة أفراد مع ناٍد أو يف آو مقهى
 . األفراد

التعاون  الرياضية، الروح : يلي فيما للًتويج االجتماعية والقيم اجلوانبCoakly كوكلي استعرض وقد
 الصاحلة، ادلواطنة اكتساب والبهجة، ادلتعة االجتماعية، التنمية اآلخرين، عن النظر بغض اآلخرين تقبل

 (65، صفحة 1984لطفي بركات أحمد، ) .االجتماعي  والتكيف االجتماعي االرتقاء والتبعية، القيادة التعود على

 : النفسية األهمية:3.3.2
 فهم يف كبَتا صلاحا النفس علم حقق ذلك ومع قصَت، وقت منذ النفسية بالدراسات االىتمام بدأ

 االتفاق وكان السلوك يف البيولوجي التأثَت على النفسية الدراسات بداية يف التأكيد وكان السلوك اإلنساين،
 األساسي الدافع على أهنا  الغريزة لفظ ىؤالء واختار الفرد، سلوك يف يؤثر فطريًا دافًعا أن ىناك حينذاك
 ىذا أن السلوك تفسَت يف الغريزة كلمة استخدام بعد أجريت اليت التجارب أثبتت البشري،وقد للسلوك
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 عضويا مرضهم عند معينة حاالت يف يلعبون ال أطفاال ىناك إن إذ معينة حتت ظروف للتغَت، قابل األخَت
 والغريزة الدافع بُت وفرقوا اإلنساين السلوك تفسَت يف الدوافع استخدام الثاين إذل اجليل اجتو وقد عقليا، أو

 يف أساسيتُت مدرستُت ىناك إن نقول أن ؽلكن ذلذا ادلوروثة، الغرائز على خالف مكتسبة دوافع ىناك بأن
 للرياضة بالنسبة النظرية ىذه أعلية وتقع ،)  فرويد رتوند(النفسي  ومدرسة التحليل النفسية الدراسات

 :مبدأين مهمُت  أهنا تؤكد والًتويح
 اللعب خالل خصوصا أنفسهم عن بالتعبَت السن لصغار السماح. 
 ىائلة فرصا تعطي الًتوػلية األنشطة أن الواضح من حيث السلوك، تطوير يف االتصاالت أعلية 

 .اآلخر و ادلشًتك والرائد، ادلشًتك بُت لالتصاالت
  : االقتصادية األهمية:4.3.2

 ال وىذا والبدين، النفسي واستعداده العمل على ومثابرتو العامل كفاءة مبدى يرتبط اإلنتاج أن شك ال
 وتكوينها تروػلها يف العاملة بالطبقة االىتمام وإن ، مسلية راحة يف جيدة فراغ أوقات بقضاء يأيت إال
 ىذا يف "فرنارد" بُت لقد نوعيتها، وػلسن كميتها فيزيد للمجتمع العامة اإلنتاجية يف يؤثر سليما قد تكوينا

 15 مبقدار اإلنتاج يرفع قد األسبوع يف ساعة 55 إذل ساعة 96 من العمل ساعات ختفيض أن إذلجملال ا
 (560، صفحة 1998توفيق محمد نجيب، ) . األسبوع يف %

حياة  يف االقتصادية أعليتو تبدو ىنا ومن االرتباط أشد بو يرتبط إذ ادلعاصر، االقتصاد نتاج إذا فالًتويح
 السيئة آثاره من أي نفسو، العمل ظروف من نتجت الًتويح أعلية أن يرون آخرين مفكرين لكن اجملتمع،

 ويعوضها اآلثار تلك يزيل الًتويح أن على مؤكدين العصيب، واإلرىاق والتعب كاالغًتاب على اإلنسان،
. و التسلية  النفسية بالراحة

 :التربوية األهمية:5.3.2
 تربوية فوائد ىناك أن على العلماء أرتع فقد التلقائية األنشطة يشمالن والًتويح الرياضة أن من بالرغم
 : يلي ما بينها من ادلشًتك تعود على
:  جديدين وسلوك مهارات تعلم:1.5.3.2

 كنشاط القراءة ادلثال سبيل على الًتوػلية األنشطة خالل من األفراد يكتسبها جديدة مهارات ىناك
 .مستقبال وادلكاتبة احملادثة استخدامو يف ؽلكن وضلوية، لغوية جديدة مهارة الشخص تكسب تروػلي
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: الذاكرة تقوية:2.5.3.2
 فعال اثر ذلا يكون والًتوػلي الرياضي نشاطو أثناء الشخص يتعلمها معينة نقاط ىناك

 تقوية على كثَتا يساعد الدور حفظ فإن دتثيلية أدوار يف الشخص اشًتك إذا ادلثال سبيل على الذاكرة، يف
 يف مكانًا جتد اإللقاء أثناء تردد اليت ادلعلومات من الكثَت إن حيث الذاكرة « سلازن » اسًتجاع ويتم ادلخ
 .من العادية ادلعلومة احلياة مسار وأثناء التمثيلي الدور من االنتهاء عند إليها احلاجة عند ادلخ يف

: القيم اكتساب:3.5.3.2
 جديدة قيم على اكتساب الشخص يساعد والًتويح الرياضة طريق عن وخربات معلومات اكتساب إن

 احلياة يف النهر ىذا لقيمة اكتساب وىنا النهر، ىذا عن معلومات اكتساب على رحلة تساعد مثال اغلابية،
، الصفحات 1978القزوني حزام محمد رضا، ) السياسية القيمة كذا االجتماعية القيمة االقتصادية، القيمة اليومية،

31-32) 

  :العالجية األهمية:6.3.2
 عملية فيو تتم الذي الوحيد يكون اجملال يكاد الًتويح أن العقلية الصحة يف ادلختصُت بعض يرى

 سينمان موسيقى، تلفزيون، : الًتاويح يف جيدا استخداما فراغنا أوقات تستخدم حينما "التوازن النفسي"
 أكثر اإلنسان غلعل أن شأنو من ىذا كل الفراغ، وقت دتضية منها اذلدف يكون أال شريطة رياضة،سياحة

 .واإلبداع اخللق على وقادرا مع البيئة توافقا
العمل  ومن العصبية التوترات من ختلصو فهي اجلسم، توازن احلرة واحلركات الرياضية األلعاب تعيد وقد
 كثَتة، اضلرافات إذل يؤديان قد احلياة وتعقد الصناعية فالبيئة وارتياحا مرحا أكثر كائنا وجتعلو اآلرل،

 الطلق واذلواء اخلضراء البيئة إذل اللجوء يكون احلالة ىذه ويف والعنف، الكحول شرب كاإلفراط يف
 بعض لعالج وسيلة خَت تكون ورمبا العصبية، األمراض ىذه من للتخلص مهمة ادلعدنية وسيلة واحلمامات

 (Domart & al, 1986, p. 589) .العصبية  االضطرابات
  :الترويح نظريات:4.2

احلياة  يف بو وادلتأثرة فيو ادلؤثرة العوامل تعدد بسبب الًتويح مفهوم حول اآلراء كل حصر الصعب من
 تلك خاصة السابقة، التعاريف يف جاء ما حسب مفاىيمو أىم حتديد ؽلكن أنو إال ادلعقدة، االجتماعية
  Freud Gean Piagetفرويد  بياجيو وجان Seg Mund سيجموند اليت قدمها
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  : منها  نذكر سلتلفة نظريات من نابعة التعاريف ىذه
  ) :وشيلر سينسر نظرية(الفائضة  الطاقة نظرية :1.4.2

 كلها تستخدم ال ولكنها عديدة، قدرات إذل وصلت قد البشرية الكائنات أن إذل النظرية ىذه وتشَت
 احتياجات تزويد يف يستخدمان ال فائض، ووقت فائضة قوة توجد الظاىرة ذلذه وكنتيجة واحد، يف وقت

 يف الطاقة تًتاكم ىذه التعطيل فًتات وأثناء طويلة، لفًتات معطلة قوى اإلنسان لدى فإن ىذا معينة، ومع
 وجود فيها يتحتم درجة إذل يصل حىت ضغطها وبالتارل تراكمها ويزداد النشطة السليمة مراكز األعصاب

 (57-56، الصفحات 1999خطاب، ) .ادلًتاكمة  الزائدة الطاقة ىذه الستنفاذ شلتازة وسيلة واللعب للطاقة منفذ

  :للحياة اإلعداد نظرية:2.4.2
 الغرائز لتمرين العام الدافع ىو اللعب بأن هبذه النظرية نادى الذي"Karl Gros "  جروس كارل يرى

 يقول حيث كربى، غاية لو شيء أنو على اللعب إذل نظر قد يكون هبذاو البالغُت، حياة يف للبقاء الضرورية
 والولد األمومة، على تتدرب بدميتها تلعب عندما فالبنت ادلستقبلية، للحياة نفسو يعد لعبو يف إن الطفل

 . (163، صفحة moyenca ،1982 )للرجولة كمظهر الصيد على يتدرب مبسدسو عندما يلعب
  :والتخليص اإلعادة نظرية:3.4.2
 من البشري اجلنس اجتازىا اليت ادلعروفة للمراحل وتكرار خلربات دتثيل إال ىو ما اللعب أن النظرية ىذه
 على تطوره يف اإلنسان بو مر دلا وإعادة ختليص ىو ىذه النظرية تشَت كما فاللعب احلضارة، إذل الوحشية
 . العصور منذ أقدم آخر إذل جيل من اللعب انتقال مت فلقد األرض،

 الطفل بأن ذلك ويربر جروس كارول رأي على اعًتض قد ىول ستانلي يكون النظرية ىذه خالل من
 يف ىم األشجار يتسلقون الذين األطفال أن يرى اذ البشري، اجلنس تطور مراحل يستعيد تطوره خالل

 (227، صفحة 1990أمين الخولي ،كمال درويش ، ) .اإلنسان  تطور مراحل من القردية ادلرحلة الواقع يستعيدون

  : الترويح في المؤثرة العوامل:5.2
 الظروف يف ويؤثر يتأثر رلتمع نتاج فهو الًتويح، يف مؤثرة واقتصادية اجتماعية عوامل ذتة

 والنفسية السوسيولوجية متغَتاتو عن للكشف اليومية للحياة العلمية ادلالحظة االجتماعية،وتكفي
 . والبيولوجية واالقتصادية
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 العديد يف األفراد يقضيو الذي الوقت لتقدير األوروبية الدول بعض يف جرت اليت الدراسات كل وتشَت
 :أعلها ادلتغَتات من بالعديد يتأثر ونشاطاتو والًتويح الوقت حجم من كل أن إذل الًتويح من نشاطات

  :االجتماعي الوسط:1.5.2
 تكون وقد واللعب، والتسلية اللهو نشاطات من كثَت انتشار يف عامال تعترب والتقاليد العادات إن

 .األخرى العوامل بعض حاجزا أمام
 ىؤالء عادات ألن قليال، إال السينما يشاىدون ال الريفية ادلناطق سكان من كثَتًا أن " دومازودين" يرى

  السينما دتقت الريفيُت
 ثقافة اجملتمع حسب ذلا، كرىهم أو التسلية من النوع ذلذا األفراد شلارسة يف واللعب اللهو أشكال وختتلف
 على دراستو لوسشن يف بُت فقد ادلؤثرة، ونظمو الديٍت، بالنظام وعالقتو الرياضي للنشاط دراستو يف
 يتأثر بعوامل الًتوػلي النشاط أن إذل سلتلفة، ديانات دتارس الغربية أدلانيا يف شخص 1880 بلغت عينة

 .عموما  االجتماعي والوسط ودينية ثقافية
  :االقتصادي المستوى:2.5.2
يسيطر  اجتماعية حياة يف الًتوػلية هتمحاجا إلشباع العمال دخل استطاعة حيث من النقطة ىذه تعاجل

 . والًتفيو والتسلية الراحة لوسائل ادلتنامي اإلنتاج عليها
 لكيفية واختياراتو للسلع استهالكو كبَتة بدرجة ػلدد العامل دخل أن الدراسات من كثَت خالل من يبدو
. السامية  اإلطارات أو التجار أو ادلوظفُت عند الفراغ وقت قضاء

 الذىاب على يف بيوهتم فراغهم وقت قضاء يفضلون العمال من كبَتة نسبة أن مصرية دراسة يف  وجاء
 .(319، صفحة 1980حسن الساعاتي،  ) العمال نظر يف منها طائل ال مصاريف لتفادي وذلك إذل السينما

  :السن:3.5.2
 يف وكرب ظلا كلما الطفل وأن الكبار ألعاب عن ختتلف األطفال ألعاب أن إذل العلمية الدراسات تشَت
 .اللعب يف نشاطو السن قل

 يف ، يرتاح والشيخ ؽلرح فالطفل ، اخلاصة الًتوػلية سلوكاهتا هبااإلنسان  فيها ؽلر عمر مرحلة كل إن
 الرياضة مزاولة أن وجد " 1967 " بفرنسا دراسة ففي أذواقهم، حسب أنشطة يتعاطون الشباب حُت أن

. عاما  60 عمر يف تنعدم تكاد حىت العمر يف التقدم مع تقل تدرغليا
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: الجنس :4.5.2
 البنات دتارسها اليت تلك عن ختتلف الذكور ؽلارسها اليت النشاط أوجو أن إذل العلمية الدراسات تشَت
 البنُت يفضل بينما ، ادلًترل بالتدبَت ادلرتبطة األلعاب و بالدمى اللعب تفضل الطفولة مرحلة يف ،فالبنات

 . ادلطاردة وألعاب اآللية وباللعب ادلتحركة اللعب باللعب
 وان البنات من أكثر العنيف اللعب إذل ؽليلون البنُت  أن"Honzik " ىونزيك دراسات أوضحت ولقد
 برامج ومشاىدة اإلذاعة برامج إذل واالستماع بالقراءة يرتبط فيما واضحة تبدو اجلنسُت بُت الفروق

 .التلفزيون
 12  سن من الطفولة مرحلة يف والبنُت البنات ان "E . Child  تشايلد اليزابيث دراسة أوضحت كما

 ختتلف البنُت لدى النشاطات تلك ترتيب أن إال ، والتخيلية واإلبداعية البدنية النشاطات إذل ؽليلون سنة
، 1997كمال درويش، محمد الحماحمي، ) .األخَت  الًتتيب يف البنات لدى البدنية النشاطات شلارسة تأيت حيث

 (63صفحة 
  : التعلم درجة:5.5.2
 تسلياهتم  ضلو األفراد أذواق يف يؤثر التعليم مستوى أن االجتماعية الدراسات من كثَت أكدت لقد

 اختياره يف عموما الفرد نشاط توجو والتعليم الًتبية أن بُت إذ "زوديب دوما" جاءت هبا ما منها وىواياهتم ،
 قد شلا ، الدراسية حياتو أثناء الًتويح رلال يف التدريبات من كثَتا يتلقى اليوم إنسان وأن خاصة،…لًتوػلو

 . احلياة مدى تبقى قد رمبا ذلوايات أذواقا معينة يريب
 :الفراغ وأوقات الرياضة:6.2

 ترفا الًتويح يعد فلم يوم، يعد يوما العريب رلتمعنا يف رسوخا الفراغ وقت وأنشطة الًتويح مكانة تزداد
 والشعور والعافية الصحة واكتساب البدن، لتنشيط يوميا يكون يكاد إليو االحتياج بل حياتنا، يف ىامشيا
 .اإلنسانية للشخصية السلوكية ادلستويات كافة على والقبول واإلشباع، بالرضا

 الًتويح أعلية تفهم يف العربية، رلتمعاتنا يف واالجتماعيون السياسيون وادلخططون احلكومات وبدأت
 يف تتنامى أخذت تروػلية، تسهيالت شكل يف تنعكس حيث بأسره، وللمجتمع ولألسرة للفرد بالنسبة

  .اجلديدة السكنية ادلناظر يف وبالذات ومنتزىات شكل مالعب
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  :الفراغ وقت تعريف:1.6.2
بعد  دتاما، فيو التصرف حرية ؽلتلك فهو اإلنتاجي، العمل عن بعيدا الفرد يقضيو الذي الوقت ىو

 .الفرد  حياة يف قصوى أعلية لو الوقت ىذا واستخدام وااللتزامات، األعمال كافة استكمال
  :الفراغ وأوقات الترويح لرياضة النظرية االعتبارات:2.6.2

  :العصر إنسان تصور نحو:1.2.6.2
 اليت الشخصية والبدنية، العقلية جوانبو بكل العناية غلب ادلستقبل إنسان أو العصر ىذا إنسان إن

 .ادلختلفة اإلنتاج ظروف يف ادلالئمة على نفسو الوقت تعمل يف
ىي  أصبحت االجتماعية، والضرورات البدين باالكتمال العناية ضلو احلالية االجتماعية ادلتطلبات إن
من  الفرد تنمية طريق عن بو النهوض ؽلكن الذي ىو اجملتمع ورلتمعنا تعليمية، خطة أي يف احلاسم العامل
واخلدمات  ادلباشرة، وغَت ادلباشرة الًتبية مؤسسات طريق عن الكاملة الفرص يعطي انو إذ ادلختلفة، نواحيو
تنمية  على والعمل تفريق، أي بدون الشعوب أفراد لكل والطبيعية، الفردية ادلواىب تنمية على للعمل العامة
 (12، صفحة 2001كمال درويش، أمين الخولي، ) .مواطن  لكل والعقلية والنفسية واحلركية البدنية السمات كل

  :واالجتماعية والفردية االقتصادية الوجهة نحو:.2.6.22
 العمل كل ويتجو والتنمية التقدم ضلو لإلنسان الشاغل الشغل العمل يصبح الدؽلقراطي يف اجملتمع
نفسو  الوقت ويف حياتو، اإلنسان يؤمن ذلك خالل ومن لإلنسان وإلخضاعها احلياة تطوير اإلغلايب ضلو

 .ىذا اجملتمع يف احلياة أشكال كل وبالتارل وتنميتو، عملية تقدمو يؤمن
 أن وغلب اإلنتاجي، العمل عن بعيدا الفراغ قات أو من الكثَت لو اجملتمع يتاح ىذا يف حاليا واإلنسان
 .لذاتو ادلتكامل البناء يف يستثمرىا

 حيويا، دورا الفراغ قات أو قضاء يف اجملتمع دورا مهما أساسيا عنصرا باعتبارىا الرياضية الًتبية وتلعب
 .واضحة بطريقة إنتاج  أسلوب يف نتائجها تظهر حبيث وتوضع برارلها

  :البيولوجية األساسيات بعض نحو:3.2.6.2
 نكون ذابوو واجلماد، احلي الكائن بُت ادلهمة احليوية االختالفات من كثَتا يذكر أن يستطيع منا كل

 ."احلياة " اصطالح قد عرفنا
 اجلسم الذي خاليا يف والبناء األيضي التجدد اذلدم عملية اصطالح ادلقدمة يف يأيت ادلقام ىذا ويف
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 التغذية خالل من اجلسم، مادة بناء يف تعمل اليت -الكيميائية– الوظيفية العمليات رتيع باختصار يعٍت
 بالتمثيل كبَت حد إذل تتعلق للحياة األخرى وادلالحظات الطاقة، إلنتاج والتحوالت وعملية اذلدم

 :وىي الكيميائي
 ادلركزي العصيب اجلهاز تكيف (اإلثارة -لإلثارة الفعل رد قدرة(. 
 التكيف -التشكيل (التنمية -احلية ادلساحة زيادة. ( 
 والتزايد التكاثر     -باألصل االحتفاظ 

 :الحركي والعمل الكيميائي التمثيل:1.3.2.6.2
األخَتة  السنوات ويف للحركة، باستمرار ػلتاج اجلسم فإن البدين اإلتالف عوامل جتنب ؽلكن  حىت

 ىذه وتتمثل الكيميائي التمثيل عن الناجتة باألمراض كبَت حد إذل تتعلق اليت ادلرضية احلاالت تسجيل ازداد
 الوقت يف تعمل واليت نفسو، اجلسم حجم مع متناسبة غَت تكون واليت الزائدة السمنة حاالت يف األمراض

 التمثيل عملية يف اإلتالف وىذا باألوكسجُت الكيميائي التمثيل عملية إمداد عند اجلسم إعاقة على نفسو
 تقصَت يف دورًا كبَت حد إذل يلعب أيضا إنو بل قدرتو يف ويؤثر اجلسم أمراض زيادة على يعمل الكيميائي
 .للفرد بالنسبة أجل احلياة

من  كثَت يشًتك اخلصوص وجو وعلى سن، كل ويف اجلنسُت يف تظهر الكيميائي التمثيل أمراض إن
 السيدات اشًتاك  ويالحظ،السابقة األسباب ىذه أجل من الًتويح أو الفراغ قات أو رياضة يف الناس

 .عاما 30 سن بعد بصفة غالبة
 :الحركي واألداء اإلثارة :2.3.2.6.2

إشارة  كل أن ىذا معٌت ليس ولكن األجهزة ضلو اجلسم يف اخلارجي للمحيط الطبيعة مظاىر كل تؤثر
 التعادل مظاىر تعطي اليت ىي واجلسم احليوية األجهزة من التكيف ومظاىر اجلسم، من فعل رد إذل حتتاج

 قوية إثارة تواجد حالة يف كيميائيا األجهزة لقدرة ادلخزون االحتياطي ويتعامل احمليطة، والبيئة بُت اجلسم
 .معها للعمل مناسب فعل رد وينتج دلدة طويلة،

 دائم بالنسبة أو وقيت وظيفي إتالف إذل يقود ىذا فإن عمل دون من طويلة دلدة اجلسم من جزء تعطل وإذا
 .العضو ذلذا

 تطلب واليت النموذجية، إذل القريبة أو وادلؤثرة القيمة اإلثارة من نوع تقدمي على تقوم احلركة و
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 احلركة ولكن وذاتية، تلقائية تظهر للطفل بالنسبة ادلبذولة احلركة مقدار إن حيث ذلا اجلسم من استجابة
كمال ) .وظاىرا  حامسا التأثَت ويكون (االغلابية احلاالت يف) كثَتة بعناصر كبَت حد إذل تتأثر للبالغ بالنسبة

 (13، صفحة 2001درويش، أمين الخولي، 

 :الحركي واألداء التنمية :3.3.2.6.2
 والتشكيل اجلسمية األعضاء بعض يف احلجم وزيادة النمو عملية ىذا اجملال أهنا يف التنمية تعرف
 استجابة ذلك ويتطلب الصحيحة، اجلرعات بعدد التنمية إثارة ىو عملية لكل العام ذلا، واألساس العضلي

 يف التحسُت أو احلجم زيادة مضمون حتت لو، ادلكونة التشكيالت يف وتغَتا اإلثارة، ادللقى عليو العضو يف
 .العمل أداء

 لإلثارة، األساسية العناصر ببعض التنمية وترتبط وآثارىا، التنمية مرحلة عليها يطلق ادلرحلة وىذه
 اإلثارات من إثارة أي وضع يف العناصر ىذه تراعى أن وغلب بينها، الراحة فًتات الدوام، زمن القوة،القدرة،

 .اجلسم من استجابة منها اليت يرجى
 :الحركي واألداء االرتقاء :4.3.2.6.2

شلكن  غَت اإلنساين باجلهاز ادلتضادين بُت بالتعبَت الفلسفي تعريفهما، ناحية من احلركي واألداء االرتقاء
احلركة  قلة أو احلركة ندرة و اصطالح دتاما كاالرتقاء التغيَت معناىا واحلركة للحركة مقنن استخدام دون

 مدى يوضح فإنو وبالتارل نفسها احلركة حجم اطلفاض إذل يؤدي ألنو لالرتقاء السليب التأثَت على يعمل
 .للحياة أساسي االرتقاء كشرط

 :والترويح  الفراغ رياضة لقيمة والبيولوجية الطبية االعتبارات:3.6.2
يف  التأثَت يف وتقوم حياتنا يف ادلهارية والناحية اإلنتاج أسلوب يف تأثَتىا يف الديناميكية احلركة تتزايد

 بُت مستمرة متبادلة عالقة وىناك اآلن، العادل على ادلسيطرة التكتيكية العلمية للثورة تبعا بنا احمليطة البيئة
 وقد االجتماعية، أم النفسية أم البدنية الناحية من ذلك أكان سواء لإلنسان، احليوية واألجهزة البيئة احمليطة

 توازن ىناك يكون أن غلب السليمة احلياة إذل للوصول بأن القائل ادلفهوم اليونسكو نشرات إحدى ذكر يف
 التغَتات وتؤثر االجتماعية، أم النفسية أم البدنية الناحية من ذلك أكان سواء لإلنسان احليوية بُت األجهزة

كلو  الشعب يف واضحة بصورة تؤثر ولكن فردية، بطريقة فقط ليس الناس والبيئة التنسيق بُت على
. 



الترويحية الرياضية الممارسة                                                    الثاني الفصل  

 

38 
 

 :وسعيدة سليمة حياة أسلوب أجل من اعتبارات قواعد و:4.6.2
الفراغ  قات أو يف ذلك يعادل أن فيجب معُت اجتاه يف مستمر حبمل العمل دتيز إذا ما يف حالة

 .األخرى االجتاىات يف إغلايب بدين نشاط مبمارسة
 دترينات، (السليمة الصحية احلياة لدواعي البدين للنشاط يوميا دقائق مخس أداء على التعود غلب

 )حركة،مشي
 يف االشًتاك (جسماين نشاط دلمارسة ساعات عدة باكتساب تتميز أن غلب األسبوع عطلة 

 ....)الرياضية احلفالت
 وتأثَت قيمة ترتفع وبالتارل النشطة، البدنية للحركة جزء ؼلصص أن غلب االسًتخاء إذل باإلضافة 
. إغلابية  بطريقة اإلجازة

 واللياقة الصحة لتحقيق الًتوػلية الرياضة شلارسة أثناء للسالمة اعتبارات وضع ؽلكن األساس ىذا وعلى
 اجلنسان، إليها يندفع اليت التنافسية األلعاب نطاق يف خاصة وآمنة سليمة حياة لتحقيق وعموما البدنية
 من كافيا إشرافا يتلقون وال طبيا إشرافا يلقون ال والذين السن صغار ذلا يتعرض اليت تفاديا للمخاطر وىذا

 )منها نذكر اقًتاحات عدة خالل من وذلك ادلوضوع إذل بالنسبة معايَت أو شروط بوضع ادلختصُت، وىذا
2 

 الشباب من للمشاركة بالنسبة خاصة شروط وضع. 
 الرياضات ىذه مثل يف آمن سلوك. 
 الرياضات شلارسة عند اختيار اجملموعات بدقة. 
 والتناسب األمان جانب فيها يراعى رياضية أدوات. 
 جيدا ورلهزة كافية تسهيالت. 
 معقول  طيب إشراف
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  :خاتمة
 زلاولة أجرينا وقد البشري، وعالقتو باجملتمع للًتويح ادلركزي ادلفهوم لتحليل فعالة أداة الفصل ىذا كان

 ىذه فيو ساعلت وما حولو والسوسيولوجية الًتبوية الدراسات وإظهار جوانبو كافة من الًتويح لشرح
 . ماىيتو فهم مضمار يف الدراسات

 اليت فائدهتا يف تتمثل ادلمارسة الرياضية الًتوػلية حول إليو أشرنا ما خالل من استخالصو ؽلكن وما
 يساىم فهو ، ومستمرة منتظمة بصفة استغالذلا مت إذا وعالجية تربوية وسيلة يعترب األفراد،فهو على تعود

 اخللقي اجلانب ، النفسي اجلانب ، الصحي اجلانب ، اجلوانب رتيع من شخصية األفراد تكوين يف
 والنظرة العاطفي واالستقرار االجتماعي بالتفاعل تتميز متزنة تكوين شخصية وبالتارل ، واالجتماعي

 . للحياة ادلتفائلة
 ذوي لألطفال خاصة قيمة الًتويح إن بل العاديُت، األفراد على تقتصر ال الًتويح قيمة أن كما

 أن العلماء أوضح وقد ، عقلي أو جسمي عجز أو مرض بسبب نشاطهم دائرة تضيق العاىات والذين
 من الًتويح نشاطات يف بفعالية االشًتاك تعليمهم ىو عقليا للمعوقُت حتقيقو غلب األساس الذي اذلدف
 بشكل ادلعوقون خاللو من غلٍت والذي الفراغ أوقات واستغالل الًتويح على تربوي يشجع برنامج خالل

 .تربوية و ، اجتماعية ، جسمية فوائد ، خاص عقليا بشكل وادلعوقون عام
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 :تمهيد
 حياة أفضل ، فمن فوائده البدنية ربسُت كزيادة التوازف كالقوة مسنحيقق للالرياضي ال خيفى أف النشاط 

كما . كالتناسق كادلركنة كقوة التحمل كالوقاية من السقوط، الذم ىو سبب رئيسي للتعوؽ بُت ادلسنُت
فضالن عن زيادة القوة العضلية كالتوازف كاحلد من احتماالت التعرض . تساعد على تقليل خسائر العظاـ

خلطر السقوط، كمن مث ادلساعدة على الوقاية من الكسور كمن فوائده األخرل ربسُت الصحة النفسية 
كقد تبُت أف معدؿ انتشار األمراض النفسية بُت ذكم النشاط البدين أقل منو . كالتحكم احلركي كاإلدراكي

كديثل ادلشي كالسباحة كالقياـ برحالت سَتان على األقداـ كركوب الدراجات، أنشطة ممتازة . بُت غَتىم
كما يساعد النشاط البدين على بناء تقدير الذات كالشعور بالثقة كتعزيز ادلعافاة . ديكن أف يقـو هبا ادلسنوف

 يف اجملتمع كاالندماجالنفسية 
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  : للمسنينالنشاط البدني:1.3
يعرؼ بأنو أم حركة يقـو هبا جسم اإلنساف بواسطة اجلهاز العضلي الذم يؤدم إىل صرؼ طاقة تتجاكز 

. الطاقة ادلصركفة يف أثناء الراحة
كأمثلة النشاط البدين  الذىاب مشيان إىل ادلسجد أك صعود الدرج بدؿ ادلصعد، كتنظيف البيت، كاالعتناء 

كما يشمل مجيع أنشطة اللياقة البدنية . حبديقة ادلنزؿ أك غسيل السيارة، كغَتىا من السلوؾ اليومي ادلعتاد
كاألنشطة الرياضية 

  : للمسنينوصفة النشاط البدني:2.3
 .ىي عملية ربديد نوع  اجملهود البدين كمدتو كتكراره كشدتو 

 : للمسنينالهدف من وصفة النشاط البدني:1.2.3
 العاديوف فيمارسوف النشاط البدين لرفع مستول لياقتهم البدنية، ادلسنُتعٌت بو فئة ففاذلدؼ األكؿ الذم 

أما ادلرضى فتهدؼ كصفة النشاط البدين  إىل ربسُت حالتهم الصحية . كتعزيز حالتهم الصحية كربسينها
األحمدي على بن محمد ، ) .كتعزيزىا بالدرجة األكىل كرفع مستول ربملهم ألداء اجلهد البدين االعتيادم اليومي

2014)  
  :للمسنينأنواع النشاط البدني :3.3

 .ينقسم النشاط البدين إىل نشاط بدين ىوائي كآخر غَت ىوائي
  :النشاط البدني الهوائي:1.3.3

 من االستمرار يف أداءه بشكل متواصل لعدة للمسنىو ذلك النشاط البدين ادلعتدؿ الشدة، الذم ديكن 
كىو نشاط بدين يتميز بوتَتة مستمرة، مثل . دقائق، بدكف الشعور بتعب ملحوظ دينعو من االستمرار فيو

 ركوب الدراجة الثابتة أك العادية، السباحة، كما شابو ذلك، ككلمة اذلوائي إغريقية األصل السريع،ادلشي 
 .نتاج الطاقة للعضالتإتعٍت استخداـ األكسجُت يف عمليات 

 :النشاط البدني الالهوائي:2.3.3
ىو نشاط بدين مرتفع الشدة ال ديكن االستمرار يف أداءه إال فًتة قصَتة تصل إىل دقيقة أك أقل، كاجلرم 

. لشخص غَت متدرب على اجلرم، أك استخداـ الدراجة بسرعة عالية
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 : للمسنينفوائد ممارسة النشاط البدني:4.3
 أف النشاط الوظيفي ادلنظم كادلرتب حسب قدرة ادلسن يساعده على : تقدـ يف الصحة البدنية

 .ربسُت صحتو البدنية، كما يساعد على االرزباء كالتحمل كتقوية العضالت
 كديكن التغلب على ىذهادلسنُتفاالكتئاب مثال حالة نفسية تصيب : تقدـ يف الصحة النفسية  

 .احلالة من خالؿ االشًتاؾ يف نشاط رياضي تركحيي
 إف للتجديد أثرنا فعاال يف احلالة النفسية اليت بدكرىا تساعد يف ربسُت : تقدـ االبتكار كالتجديد

 .الصحة البدنية، مما يساعد على التحسن العاـ للمسن
 يعترب النشاط الرياضي مهما للمسن، خاصة يف مرحلة التقاعد أين: تشجيع التفاعل االجتماعي 

يبدأ حياة اجتماعية جديدة، كيساعده على فهم اجليل اجلديد من خالؿ التفاعل مع رلموعة من 
 .الناس األصغر سنا

كعموما فالتمرينات البدنية كاألنشطة الرياضية تساعد ادلسن على تنشيط اجلسم كالعقل كزيادة الكفاءة 
احليوية كالتحسن العاـ يف الصحة، كتلعب أيضا دكرا كقائيا من اإلصابة بأمراض اجلهاز الدكرم، كاحلد من 

  (249، صفحة 1998فرحات حلمي إبراهيم، ليلى السيد، )التعرض للذحبة الصدرية، كأمراض القلب

:  للمسنينوصفة النشاط البدني المعززة للصحة:5.3
    على مدل العقود األخَتة من القرف ادليالدم ادلاضي، تولدت لدل العلماء كادلختصُت يف صحة 

لقد خلصت ىذه .  تبعان لعمره كحالتو الصحيةللمسناإلنساف معلومات مجة حوؿ النشاط البدين ادلناسب 
 دقيقة على األقل يف 30اجلهود العلمية إىل أف على اإلنساف البالغ ممارسة نشاطان بدنيان معتدؿ الشدة دلدة 

، معظم أياـ األسبوع إف مل يكن كلها كتشمل األنشطة البدنية ادلعتدلة الشدة ادلشي السريع، . اليـو
كالسباحة الًتكحيية، كركوب الدراجة الثابتة أك العادية، كممارسة األعماؿ البدنية ادلنزلية، كتشذيب األشجار 

ما يسمى  (1) كيوضح الشكل رقم .يف احلديقة ادلنزلية كتنسيقها، أك القياـ بعملية الكنس أك الغسيل ادلنزيل
كيتكوف اذلـر من أربعة مستويات، ديثل فيها . هبـر األنشطة البدنية، على غرار اذلـر الغذائي ادلعركؼ

، كتتمثل يف ادلشي إىل  ادلستول األكؿ األنشطة البدنية احلياتية اليت ينبغي اإلكثار من القياـ هبا كل يـو
العمل أك إىل ادلدرسة، كادلشي إىل األماكن األخرل القريبة من ادلنزؿ، كصعود الدرج بدالن من ادلصعد 

أما ادلستول الثاين كالذم يشمل األنشطة البدنية اذلوائية، كادلشي . الكهربائي، كاألعماؿ البدنية ادلنزلية
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  مرات 3-5
  في األسبوع

  مرات 2-3
  في األسبوع

اإلقالل قدر 
 المستطاع 

القوة العضمية    القوة العضمية    
  والتحمل العضميوالتحمل العضمي

   الراحة  الراحة 
  والخمولوالخمول

 5-3السريع، كالسباحة، كركوب الدراجة، كغَتىا، ككذلك األنشطة البدنية الرياضية، فينبغي ممارستها 
كيتمثل ادلستول الثالث يف سبرينات القوة العضلية كسبرينات .  دقيقة60-30مرات يف األسبوع كدلدة من 

، فيتضمن .  مرات يف األسبوع3-2ادلركنة، كاليت ينبغي أف سبارس دبعدؿ  أما ادلستول الرابع من اذلـر
اإلقالؿ من الراحة كاخلموؿ، كاجللوس طويالن خالؿ اليـو أماـ التلفاز أك الفيديو، أك البقاء يف السرير لفًتة 

. طويلة بدكف سبب مرضي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . للمسنينهرم األنشطة البدنية: (1)شكل رقم 

(كل يوم)        األنشطة  البدنية  الحياتيةاألنشطة  البدنية  الحياتية   (كل يوم)

األنشطة الرياضية األنشطة الرياضية 
  والترويحيةوالترويحية

  األنشطة الهوائيةاألنشطة الهوائية

  تمرينات تمرينات 
  المرونةالمرونة

1 

2 

3

1

1

1 

4 
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:  للمسنينالحد األدنى من النشاط البدني المعزز للصحة:1.5.3
الصحية كعمره؟ كىذا يف الواقع يتطلب معرفة جوانب عديدة عن تو  تبعان حلاؿللمسنالنشاط البدين ادلالئم 

. حالة الشخص الصحية كلياقتو البدنية كعمره كغرضو من ادلمارسة، حىت يتسٌت إعطاءه كصفة شخصية لو
يف الفقرات التالية سنتناكؿ مقدار . غَت أنو ديكن ىنا استعراض اخلطوط العريضة لوصفة النشاط البدين
: النشاط البدين ادلعزز للصحة للعديد من احلاالت يف الصحة كادلرض

: لتنمية اللياقة القلبية التنفسية: لتنمية اللياقة القلبية التنفسية::1.1.5.31.1.5.3

 دقيقة، 60 – 20من احتياطي ضربات القلب، دلدة % 50    نشاط بدين ىوائي عند شدة تتجاكز 
ضربات – كاحتياطي ضربات القلب يساكم ضربات القلب القصول . ثالث إىل مخس مرات يف األسبوع

من ضربات القلب القصول، % 65أك أف يكوف النشاط البدين عند شدة تتجاكز . القلب يف الراحة
: كديكن تقدير ضربات القلب القصول بواسطة ادلعادلة التالية

 (العمر بالسنوات × 0.7) – 208=           ضربات القلب القصول 

: لصحة القلب واألوعية الدموية: لصحة القلب واألوعية الدموية::2.1.5.32.1.5.3

أم صرؼ طاقة .  دقيقة كحد أدىن، مخس مرات يف األسبوع30    نشاط بدين ىوائي معتدؿ الشدة دلدة 
.  كيلو سعر حرارم يف األسبوع1000تقدر دبا يزيد على 

: : لصحة الجهاز العضلي والهيكلي وهشاشة العظام:لصحة الجهاز العضلي والهيكلي وهشاشة العظام:3.1.5.33.1.5.3

    سبرينات تقوية للعضالت الكربل يف اجلسم مرتُت إىل ثالث مرات يف األسبوع، دبعدؿ رلموعة كاحدة 
. كذلك القياـ بتمرينات اإلطالة دبعدؿ ثالث مرات يف األسبوع.  مرة12-8أك اثنتُت، كبتكرار من 

كذلشاشة العظاـ، ينبغي ممارسة نشاط بدين معتدؿ الشدة يتم فيو محل اجلسم أك إلقاء عبء على العظاـ، 
مثل ادلشي السريع، اذلركلة، أك نط احلبل، أك سبرينات األثقاؿ معتدلة الشدة، أما ممارسة السباحة فعلى 

. الرغم من أهنا مفيدة للقلب، فهي ال تساعد على زيادة كثافة العظاـ
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: لضبط الوزن ومكافحة السمنة: لضبط الوزن ومكافحة السمنة::4.1.5.34.1.5.3
 ساعات يف األسبوع على األقل، ككلما ازداد مقدار الوقت 4-3    نشاط بدين معتدؿ الشدة دبعدؿ 

. كلما كاف ذلك أفضل، حيث العربة يف رلمل الطاقة ادلصركفة يف األسبوع كليس بالشدة

: الرتفاع ضغط الدم الشرياني: الرتفاع ضغط الدم الشرياني : :5.1.5.35.1.5.3
    يعد النشاط البدين كقاية كعالج حلاالت ارتفاع ضغط الدـ، كينبغي ممارسة نشاط بدين معتدؿ الشدة 

إف جرعة كاحدة من النشاط البدين كفيلة .  دقيقة على األقل كل يـو أك معظم أياـ األسبوع30دلدة 
 ساعة بعد ادلمارسة، لكن ينبغي أف يكوف ضغط الدـ ربت 22خبفض ضغط الدـ دلدة قد تصل إىل 

. التحكم قبل بدء ادلمارسة كخاصة يف حالة اجلهد البدين العنيف

: : 22لداء السكري من نوع لداء السكري من نوع ::6.1.5.36.1.5.3
كىو .     يعد النشاط البدين مفيد جدان يف ضبط مستول السكر يف الدـ، كلصحة القلب كاألكعية الدموية

ينبغي ممارسة نشاط بدين .  األنسولُت يف اخلاليا كخاصة العضلية منهامستقبلةيقود إىل زيادة حساسية 
 دقيقة فيما بعد، كل يـو أك معظم أياـ األسبوع، كدلرضى 60 دقيقة سبتد إىل 30معتدؿ الشدة دلدة 

السكرم اللذين يعانوف من مشاكل يف القدمُت، فيمكنهم ممارسة السباحة أك ركوب الدراجة الثابتة، أك 
. القياـ دبمارسة ادلشي يف يـو كالسباحة أك ركوب الدراجة يف اليـو اآلخر

  :والبيولوجية للمسنين الفسيولوجية والتغيرات الخصائص:6.3
إف اجلسم البشرم يتغَت ك تتغَت أجهزتو تبعا لعمر الفرد كتطوره من الطفولة إىل ادلراىقة ك الرشد مث 

الكرب كدبا أف كظائف العضوية تعتمد على تكوين اجلسم فإهنا زبتلف من عمر آلخر كمن مرحلة ألخرل 
 (19، صفحة 2000بريقع، )كتتجلى أىم التغَتات الفسيولوجية اليت ربدث لكبار السن يف اخلصائص التالية 

:  االيض الحيوي عمليات تغير :1.6.3 
سعر يف  (35)سعر يف الساعة بالنسبة للراشدين إىل  (38)خالؿ ىذه ادلرحلة يهبط معدؿ األيض من 

سن السبعُت كيبقى مستمرا يف ىبوطو حىت هناية العمر كمعٌت ىذا ىو تغلب عملية اذلدـ على عملية البناء 
يف اجلسم ،كعليو فغن توازف عملية اذلدـ كالبناء يؤدم إىل سباسك اجلسم ك تغلبو على عوامل الفناء ك ذبدر 
اإلشارة غال أف تغلب اذلدـ على البناء أمر ال مناص منو خالؿ الشيخوخة كلكن  إبطاء عملية اذلدـ جيعل 

. البنية اجلسمانية للمسن متينة إذا كانت العناية فيما قبل الشيخوخة كيف أثنائها
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 :   التغير الخلوي:2.6.3
إف خاليا اجلسم البشرم تنشأ يف حالة معادلة فسيولوجية أك ثبات فسيولوجي دقيق كىذا ما جيعل 

اجلسم ال يسمح بأم تعديل كلو بقدر بسيط فيو حبيث يقـو بإصالحو مباشرة كىذا يف مراحل اإلنساف 
ادلختلفة كلكن بتقدـ السن يقل ىذا الثبات كىذا لعدـ قدرة اجلسم على  االحتفاظ حبياة اخللية لعمرىا 

االفًتاضي حبيث يًتتب على ذلك شيخوخة اخللية ك موهتا كمن أمثلة ذلك ضعف عضلة القلب ك بالتايل 
 .م اجلسم ك عدـ االحتفاظ بادلستول الطبيعي للسكر ك األمالح يف الدـ ذاخنفاض كمية الدـ اليت تغ

     (22،21، صفحة 1987قناوي، )
كما حيدث فقداف خلاليا اجلسم  مع التقدـ يف السن إىل جانب النقص يف كزف األعضاء ك كمية ادلاء يف 

 (234، صفحة 1998فرحات، ) . بعد سن اخلمسُت%16 كازدياد كمية الدىن حبوايل %8اجلسم حبوايل 

: التغير في الدورة الدموية :3.6.3
تتأثر الدكرة الدموية يف الشيخوخة كىذا ما يؤثر على باقي أجهزة اجلسم فتتناقص القوة الدافعة للدـ 

 70-50)كبطئ يف ضربات القلب  (%40)نتيجة اخنفاض ضربات القلب ك يقدر ىذا االخنفاض ب 
عند الشباب كما أف ضغط الدـ يرتفع فيصبح الضغط االنقباضي عند (90-70)يف الدقيقة مقابل (ضربة

. عند الشباب(140-100)ملم زئبق  مقابل (185-150)ادلسنُت 
 :التغير في التحمل الدوري التنفسي:4.6.3

ربدث الكثَت من التغَتات نتيجة التقدـ يف العمر ك يعترب التغَت يف التحمل الدكرم التنفسي من أبرزىا 
حبيث يصاحب التقدـ يف العمر ىبوط نسيب يف كفاءة القلب ك الرئتُت كمعدؿ الدفع القليب ك معدؿ 

أكؿ من قاـ بدراسة عن التقدـ يف " Sid Robinson1970سيد ركبنسوف "استهالؾ األكسجُت ك يعترب 
العمر كعناصر اللياقة الفسيولوجية ك البدنية حيث أكضح أف معدؿ استهالؾ األكسجُت ينخفض بدءا من 

 عاما  كتشَت نتائج دراسات أجريت على كبار السن دلعرفة معدالت اخنفاض استهالؾ 75 كحىت 25سن 
 لكل %1.1حىت %0.8األكسجُت مع التقدـ يف العمر كلقد بينت أف متوسط االخنفاض بلغ حوايل 

  .(47،46، صفحة 2002سالمة، ) عاـ
: التغير في السعة الهوائية للرئتين :5.6.3

يف سن الشيخوخة جند بأف القفص الصدرم يعًتيو بعض الضمور فيضيق كبذلك تقل قابليتو لالتساع 
كىذا ما حيد من سعة التنفس ك يقلل كمية اذلواء الداخل للرئتُت ك جيعل القلب يعمل بأقصى قوتو كما أف 
نسبة اذلواء يف عملية الشهيق  الزفَت تقل ك تصل قدرة اإلنساف على التنفس يف احندار حىت يصل الفرد إىل 

 كتشَت ،( 47،23، صفحة 1987قناوي، ) .عما كانت عليو يف لرشد(%35)شيخوختو فتنقص ىذه القوة إىل 
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 من السعة %22 إىل %18نتائج الدراسات اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ إىل أف نسبة االخنفاض قد تبلغ 
  .(51، صفحة 2002سالمة، ) . عاما60 عندما يصل السن إىل %30الكلية للرئتُت مث تزداد إىل  

: التغير في القوة العضلية :6.6.3
إف العضالت يف ىذه الفًتة تضمر كتقل مركنتها نتيجة التغَت الفسيولوجي ك بالتايل تتأثر النواحي 

احلركية تبعا ذلذا الضمور كتتأثر قوة العضالت يف سرعة التقلص ك التمدد ك عليو تضعف قوة الفرد كلقد 
أكضحت الدراسات العديدة أف ادلسنُت يتميزكف بضعف القوة العضلية ك تناقص سرعة االستجابة كما أف 
القوة البدنية تتأثر بضعف القوة العضلية فقوة اليد تتالشى بتقدـ السن حبيث أظهرت النتائج بأف متوسط 

عن حده األقصى يف فًتة الشباب ، كما أف األداء (%17)قوة القبضة عند سن الستُت ينقص دبقدار 
احلركي للمسنُت يكوف زلددا ك مقيدا من خالؿ الدراسات اليت أجريت حوؿ األداء احلركي للمسنُت 

حىت تصل إىل  سنة (18-8)فحركات اليد يف االنقباض ك االنبساط ك الدكراف يتزايد يف مدل العمر من 
 .   (27، صفحة 1987قناوي، ) .ك تتالشى بد ذلك بصورة كاضحة (سنة18)حدىا األقصى عند سن 

:  الخصائص الجسمية:7.3
كتتضمن ىذه اخلصائص التغَتات الظاىريػػة كادلرئيػػة مثل تغَتات اجللػػػد كالشعر كالوجو كاليدين ككذلك 

 التغَتات إىل باإلضافة على عكػػازه ئادلتوؾالقدرة احلركيػػػة بشكل عاـ كاليت تتمثل بالبطء يف ادلشي أك 
 (96، صفحة 2003دعد الشيخ ، ).الداخلية اليت ربدث للهيكل العظمي كاألحشاء كأجهزة اجلسم ادلختلفة

كبصورة عامػػػػة أف ادلسنُت يعانػػوف من ضعف يف اجلهاز العصيب كالذم ينعكس سلبان على النشاط 
 ، ككذلك فأف األجهزة الداخليػة يصيبها الوىن كيتسرب  كاالتزافاحلركي حيث يفقد ادلسن الدقػة كادلهارة 

 كتضعف القلب كادلعدة كالرئتُت كاجلهاز العظمي لنقص مادة الكالسيـو فيو فتتقوس القامة إىلالضعف 
 .(301، صفحة 1980الهاشمي عبد الحميد، ). الساقُت عن محل اجلسم كتتساقط األسناف

أما بالنسبة للمخ  فينقص كزنو كسبتد التجويفات من اجلانبُت كيضيق شريط اللحاء كيظهر التدىور يف 
 .(373، صفحة 1990أمال صادق، أبو حطب فؤاد ، ).اجلهاز العصيب مبكران يف الشيخوخة

 ذلك فأف ىناؾ تغَتات أخرل كاليت تتمثل يف  تغَت قوة دفع الدـ كتغَت السعة اذلوائيػة إىل باإلضافة
.  احليض لدل ادلسناتكانقطاعللرئتُت 

  :االنفعاليةالخصائص :8.3
 للمسنُت تتسم بأهنا ذاتية ادلركػػز، أم أهنا تدكر حوؿ االنفعاليةبتػػػداءان ديكن القوؿ بأف اخلصائص إ

 نوع من أدناط األنانية لديهم حيث يلجأ ادلسنوف إىل كىذا بدكره يؤدم اآلخرينالذات أكثر مما تدكر حوؿ 
 بانفعاالهتم احمليطُت بو ، كأف ادلسنُت ليس ذلم القػػدرة على التحكم الصحيح انتباه الستحواذمن خالذلا 
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 مرحلة انفعاالت ادلراحل العمرية اليت دير هبا الفرد، فًتل بعضها يوافق انفعاالتفهي خليط مزدكج من 
 ادلراىقة كبعضها األخر حياكي مرحلة الشباب كالرشد، دبعٌت أخػر أف انفعاالتالطفولة كبعضها يتوافق مع 

.  ادلتعلقة دبراحل النمو ادلختلفة للفرداالنفعاليةىذه ادلرحلة العمرية سبثل زلصلة اجلوانب 
:  الخصائص العقلية :9.3

 نسبيان حىت أكؿ ثابتة الكفاءة العقليػػػة العامػػػة للمرء تبقى أف إىليف احلقيقػػػة تشَت دراسات النمػػػو 
أمال صادق، أبو حطب فؤاد ، ). اخلمسينات، مث تبدأ بعد ذلك بالتدىور ببطء مع تقدـ العمر حنو الستُت

 .(87، صفحة 1990
 تبدأ بالتدىور قليالن كمع تزايد العمر كلو أف أيضافأهنا  أما من حيث قػػػدرة ادلسنُت على التعلم كالتذكر

 اليت تؤكػػػد كخاصة بالنسبة لعمليػػػة التذكر بأهنا قد تتناسب طرديان مع التقدـ العمرم ، اآلراءىناؾ بعض 
.  ادلسن قد يتذكر أحداث كقعت لو يف السنوات األكىل من عمرهإفحيث 

 تشَت إىل أف ىذا االحندار خيتلف من فرد إىل آخر تبعا الختالؼ نسب Gilbertلكن دراسة جلربت 
 (365، صفحة 1975فؤاد البهي السيد، )الذكاء كطبيعة ادلادة اليت يتعلمها الفرد كالدافع إىل التعلم

 : االجتماعية الخصائص :7.3
يصعب الفصل بُت ادلؤثرات االجتماعية كالنفسية فهما يرتبطاف بتأثَت متبادؿ فحُت نقوؿ توافق نعٍت بو 

أيضنا فاألداء االجتماعي ىو انعكاس . اجلانب النفسي ادلنعكس يف األداء االجتماعي كالعكس حادث
 .للذات كاحلالة النفسية للفرد

 :الخصائص النفسية :8.3
: ربدث عدة اضطرب نفسية للمسن ديكن ربديدىا يف

. إف انفعاالت ادلسنُت تتسم بالذاتية كعدـ القدرة على التحكم يف االنفعاالت ربكما صحيحا - 
. العناد ك صالبة الرأم - 
. ادليل إىل ادلديح ك اإلطراء ك التشجيع- 
.   حدكث القلق ك الكآبة ك ىذا لعدـ كجود ادلتنفس النفعاالهتم كما كانوا من قبل- 
. التميز بالشك ك الريبة من اآلخرين ك عدـ الثقة هبم- 
يغلب على انفعاالت ادلسن التعصب الذم يقـو يف جوىره على أساس فنجد ادلسن يتعصب جليلو ك - 

الشاذلي، ) .لعواطفو كإىل كل ما ديد إليو بصلة، كما أنو حيس باالضطهاد ما يقوده إىل اإلحساس بالفشل
 (17،16،15،14، صفحة 2001
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 :خاتمة
كمن خالؿ ما تطرؽ إليو الباحثاف يتضح جليا بأف أىم التغَتات اليت سبيز ىذه الفًتة تشمل كل 

االبتعاد عن ادلشاركة ك احليوية ك استثمار أكقات الفراغ كاخلصائص ك قدرات ادلسن الفسيولوجية ك البدنية ،
 جيب االىتماـ بادلسنُت يف ىذه الفًتة من قلدل ىذه الفئة قد يقودىا إىل مشاكل ىي يف غٌت عنها كعلي

ىي السبيل ؼ اذلوايات ك األنشطة الرياضية يف جو مناسب يعود عليهم بادلتعة ك الصحة ممارسةخالؿ 
 .الوحيد إليقاؼ عمليات الضمور كالقصور الناذبة عن التقدـ يف العمر
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 :تمهيد
 منهج البحث الذي  عرضخالل ىذا اجلزء يف منهجية البحث وإجراءاتو امليدانية، نربز منمت ختصيص 

سوف ُيستخدم لتوصيف العينة، باإلضافة إىل شرح أدوات البحث املعتمدة وكذا صدق وثبات وموضوعية 
مقياس العبارات املقدمة، الذي يتم فيو توظيف وإيضاح أىم القواعد واالعتبارات اليت ينبغي مراعاهتا حني 

التنفيذ، وسيتضمن أيضا جتربة البحث األساسية، ُُيدد أثنائها كيفية تطبيق وتفريغ وتصحيح بيانات أدوات 
. البحث بأساليب إحصائية دقيقة وأخريا املعاجلة اإلحصائية 
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: البحث منهج: 1.1
 إىل الوصول أجل من وضعها يتم اليت واألسس القواعد من جمموعة يعين العلمي البحث منهج إن
 نفسها املشكلة طبيعة إىل باألساس البحث مشكلة حلل املناسب املنهج اختيار يعتمد حيث احلقيقة

 بوحوش عمار )يعرفو كما إليو، التوصل الباحث يود الذي اهلدف وفق املناىج ىذه وتستخدم واألىداف
 صبحي محمد)" احلقيقة الكتشاف املشكلة دراسة يف الباحث يتبعها اليت الطريقة"  أنو على( دنيبيا وحممود

 .(120 صفحة ،1999 ، حسانين

 وحتقيق اإلشكالية حلل مالئمة السبل أكثر ألنو املسحي املنهج استخدام مت الدراسة مشكلة على وبناءا
معني،  مكان ويف معينة مجاعة يف موجودة عامة لظاىرة دراسة عن عبارة فاملسح صحيحة األىداف بطريقة

 يف التجريب و يف ىذا الشأن سيتطرق  الطالبان احلال ىو كما صناعية وليست طبيعية وحتت ظروف
 املشرفني علىإىل  موجو استبيان الشخصية، املقابلة ، مجع املعلومات وسائل استخدام إىل الباحثان

.  اجلزائر الغرب واليات الوسط الرابطات الوالئية للرياضة للجميع لبعض
:   البحث  عينة:2.1

 ومناسب جيد بشكل العينة فاختيار حبثو، خالل الباحث يستخدمها اليت احملاور أىم من العينة تعترب
 وطريقة العينة حجم حتديد على يتوقف العينة اختيارف.عالية مصداقية ذات نتائج إىل التوصل عل يساعد
 . (35 صفحة ،1990 ، موسى أحمد وسوزان الشافعي أحمد حسن ) العينة اختيار

 للرياضة الوالئيةلرابطات املشرفني على ا فردا من 20ويف دراستنا ىذه فقد تشكلت عينة الدراسة من 
  من رؤساء وأعضاء املكاتب التنفيذيةللجميع
تيسمسيلت،تيارت،مستغامن،وىران،تلمسان،سعيدة،سيدي بلعباس،شلف،عني الدفلى،اجلزائر،وقد :لواليات

 ذاه يف العينة طريقة انتهاج إىل الباحثان الطالبان دفعت اليت األسباب مهأ ومنمت اختيارىم بطريقة عشوائية
 رةهالظا عن واقعي بشكل معربة يأ، وحقيقية سريعة بيانات على احلصول العمل يه العلمي البحث
 . الشامل احلصر أسلوب من لألخطاء عرضة اقل تكون العينات استخدام  أنجانب، إىل القياس موضوع

:  البحث مجاالت:3.1
: المجال البشري:1.3.1

 من رؤساء وأعضاء لرابطات الوالئية للرياضة للجميعا املشرفني على فردا من 20من  تكون اجملال البشر
 .املكاتب التنفيذية 
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 :المكاني المجال:2.3.1
 للجميع للرياضة الوالئية الرابطات مكاتب أفراد العينة يف على االسبانية االستمارات وزعت

. تيسمسيلت،تيارت،مستغامن،وىران،تلمسان،سعيدة،سيدي بلعباس،شلف،عني الدفلى،اجلزائر :لواليات
 :الزمني المجال: 3.3.1
 .15/05/2014إىل10/12/2013 من الفرتة يف الدراسة أجريت
 :البحث أدوات:4.1

 : األدوات بعض استخدام املتواضع العلمي البحث ىذا اجناز تطلب لقد
األجنبية،  و العربية املراجع و املصادر من كل يف الدراسة خالل من البحث موضوع حول النظري اإلملام

. الشخصية االنرتنيت، املقابالت احملاضرات، اجملالت،
: االستبيان

: يتكون االستبيان من ثالث حماور أساسية وىي
 املشرفني على الرابطات الرياضية للجميع حنو املمارسة الرياضية الرتوُيية نظروجهة . 
 لكبار السن الرتوُيية الرياضية املمارسة تنظيم برامج .
 لكبار السن الرتوُيية الرياضية للممارسة والبشرية املادية اإلمكانيات. 
. لـألداة العلميـة الشــروط:5.1

  االستبـيان صـدق:1.5.1
وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس 

لو،حيث قمنا بتوزيع االستبيان على جمموعة من األساتذة من معهد الرتبية البدنية  ما أعد
والرياضية،وباالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداىا احملكمون، قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق 

 .عليها معظم احملكمني ،حيث مت حذف بعض العبارات وتغيري صياغة بعضها اآلخر
  :الدراسة متغيرات ضبط :2.5.1

 فرضية تكون لكي إنو القول ميكن هلذا كبرية، أمهية وضبطها متغريات البحث حتديد مرحلة تكتسي
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 سليم بشكل وجتميعها البحث متغريات كل سوق على العمل من البد ميدانيا للتحقيق قابلة البحث
 العوامل بعض وبني حبثو متغريات بني التمييز على شديدا حرصا باحث كل ُيرص أن إنو البد إذ ودقيق

 .الدراسة إجراء مسار يف تؤثر أن من شأهنا اليت األخرى
 ". الرابطات الرياضية للجميع":يف تتمثل مستقل متغري تناولنا أننا يف حبثنا متغريات وتتمثل

 ".الرتوُيية لكبار السن الرياضية املمارسة "فهو :التابع املتغري أما
  : اإلحصائية الوسائل:6.1

 على تساعدنا كمية مؤشرات إىل التوصل ىو اإلحصائية والوسائل التقنيات استعمال إن اهلدف من
 .واحلكم والتأويل والتفسري التحليل

 .املئوية النسب ىي ىذا البحث يف املستعملة الوسائل أما
العينة  أفراد مجموع / x 100 التكرارات عدد = المئوية النسب           
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 :خاتمة
 مفصل عرض إىل ىذا الفصل خالل الباحثان تطرق الطالبان املنشودة البحث بلوغ أىداف وعليو قصد

 البحث طبيعة مع دتاشيا و ىذا واألساسية االستطالعية التجربة خالل العلمي، من البحث منهجية حول
 البحث، يف املستخدم املنهج توضيح إىل الفصل بداية ىذا يف مت التطرق حيث العلمي ومتطلبات العلمية

الوسائل  إىل الباحثان الطالبان تطرق كما البحث يف املستخدمة األدوات البحث، جماالت العينة،
 .البحث موضوع الظاىرة حول موضوعية أحكام إصدار إىل الوصول بغية املستخدمة اإلحصائية
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 :عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحاور: 1.2
 :مناقشة وتحليل نتائج البيانات الشخصية:1.1.2
 متغير أقدميه العمل في الرابطة: 

 
 من أقل
 سنوات5

05-10 
 سنوات

أكثر 
 سنوات10من

اجملموع 

 20 11 05 04التكرار 
 % 100 % 55 %25 % 20التكرار النسيب 

. الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير أقدميه العمل (01) جدول رقم
: التحليل والمناقشة

والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري أقدميو العمل بناء على عدد  أعالهمن خالل اجلدول 
سنوات العمل يف الرابطة الوالئية للرياضة للجميع، حيث أظهرت النتائج أن أكرب عدد من أفراد العينة ذلم 

سنة بنسبة 10-05، وثاين نسبة ممن ذلم خربة ترتاوح بني%55وىذا بنسبة ،  سنوات10خربة تفوق 
 . سنوات05 فلهم خربة أقل من  %20، أما نسبة %25تساوي

ذلم خربة ميدانية على يف الرابطات الرياضية، وىو مؤشر على أن عامل اخلربة  أفراد العينة  أغلب:االستنتاج
 .ادلهنية متوفر

 
 
 



 عرض وتحليل النتائج                                                                الفصل الثاني
 

60 

 

نظرة المشرفين على الرابطات الوالئية للرياضة :المحور األول مناقشة وتحليل نتائج  :2.1.2
 .للمسنينللجميع للممارسة الرياضية 

 ؟ للمسننيكيف ترى ادلمارسة الرياضية الرتوحيية : السؤال األول
ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع إىل ضرورة :الغرض من طرح السؤال
 .للمسننيادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

اجملموع  ضروريةغري  ضرورية  ضرورية جدا 
 20 00 05 15التكرار 

 100 00 25 75التكرار النسيب  
 الرياضية  يوضح إجابات أفراد عينة البحث حسب نظرتهم إلى ضرورة الممارسة:02جدول رقم
 . من عدمهاللمسنينالترويحية 

 :التحليل والمناقشة
من أفراد العينة ترى أن ادلمارسة الرياضية الرتوحيية % 75 نسبةأن 02تبني لنا النتائج يف اجلدول رقم

 أفراد العينة ترى أهنا ضرورية ، يف حني مل نسجل وال إجابة من% 25نسبة ، بينما للمسنني  جداضرورية
 .واحدة ترى أن ادلمارسة الرياضية الرتوحيية غري ضرورية

: االستنتاج
درجة الوعي لدى ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع بأمهية وضرورة ادلمارسة الرياضية 

 مرتفعة جدا،بل ىناك إمجاع أهنا ضرورية ومهمة لكبار السن، وىو أمر إجيايب جدا،كونو سينعكس للمسنني
 .باإلجياب على درجة الوعي لدى اجملتمع عامة 
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 من ممارسة الرياضة مقارنة بالفئات األخرى؟ ادلسنني كيف تقيمون مكانة :السؤال الثاني
ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول :الغرض من طرح السؤال

.  مقارنة بالفئات األخرىادلسننيادلكانة اليت حتتلها ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 
 باقي مثل مكانة 

 األخرى الفئات
 من أفضل مكانة
 األخرى الفئات

 من أقل مكانة
 األخرى الفئات

اجملموع 

 20 00 04 16التكرار 
 % 100 00% %20 %80التكرار النسيب  

 يوضح إجابات أفراد عينة حسب نظرتهم إلى المكانة التي تحتلها الممارسة: 03جدول رقم 
 . مقارنة بالفئات األخرىللمسنينالرياضية الترويحية 
 :التحليل والمناقشة

ترى  %  80يظهر لنا أن الغالبية من أفراد العينة بنسبة  03 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم
كبري لدى ادلشرفني على الرابطات وعي   ذلم نفس األمهية مثل بقية الفئات األخرى، ىناكادلسننيأن 

الوالئية للرياضة للجميع بضرورة االىتمام هبذه الشرحية وعدم التمييز بينها تكريسا للمقاربة الشاملة اليت 
منهم ترى عكس  % 20 نسبة ا، بينمتعتمد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بني خمتلف شرائح اجملتمع

 .ذلك أي أهنا جيب أن تكتسي مكانة أفضل من باقي الفئات األخرى
: االستنتاج
وعي الكبري لدى ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع بضرورة االىتمام هبذه الشرحية  ىناك

مل تكن ذلا فائدة دلا أدرجت يف برامج الدول ادلتقدمة ولسنا أفضل من غرينا من  وعدم التمييز بينها،ألهنا لو
 سباقة منذ زمن طويل يف ىذا اجلانب كانت الدول ادلتقدمة اليت
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 إىل ممارسة الرياضية الرتوحيية؟ ادلسنني كيف تقيم حاجة :السؤال الثالث
ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول :الغرض من طرح السؤال

.  دلمارسة الرياضة الرتوحييةادلسننيحاجة 
اجملموع  ليس حباجة إليها يف حاجة ماسة إليها 

 20 00 20التكرار 
 % 100 %00 %100التكرار النسيب  

 ممارسة الرياضية  إلىالمسنين لحاجة تهمنظر حسب العينة أفراد توزيع يوضح:04 جدول رقم
 .عدمها  منالترويحية

 :التحليل والمناقشة
أن  ترى % 100وبنسبة العينة أفراد أن جل لنا يظهر 04 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم

.  ممارسة الرياضية الرتوحيية إىل ماسة حباجة ادلسنني
: االستنتاج
ادلمارسة  بأن واقتناعهم  للمشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميعلدى الوعي درجة ارتفاع
 على إجياد تساعدىم انوأ ذلك إىل واالجتماعية،ضف  النفسية ادلسننيمع حاجات تتماشى الرياضية
 .والبدين الفكري اجملهود بني التوازن
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 على احلالة للمسننيإىل أي حد ديكن أن تؤثر ادلمارسة الرياضية الرتوحيية .  حسب نظركم:السؤال الرابع
الصحية ذلم؟ 

ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول إىل :الغرض من طرح السؤال
 على احلالة الصحية ذلم للمسننيأي حد ديكن أن تؤثر ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

اجملموع  ال تؤثر إىل حد كبري إىل حد كبري جدا 
 20 00 12 08التكرار 

 % 100 00% %60 %40التكرار النسيب  
الممارسة الرياضية الترويحية على إلى تأثير  تهمنظر حسب العينة أفراد توزيع يوضح:05 جدول رقم

. للمسنينالحالة الصحية 
 :التحليل والمناقشة

ترى أن %60يظهر لنا أن أغلب أفراد العينة وبنسبة 05 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم
منهم أجابوا أن % 40  إىل حد كبري ، بينما نسبةادلسننيادلمارسة الرياضية تؤثر إجيابا على احلالة الصحية 

. ادلمارسة الرياضية تؤثر إجيابا على احلالة الصحية لكبار السن إىل حد كبري جدا
: االستنتاج

ومنو نستنتج أن وجهة نظر للمشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع إجيابية فيما خيص التأثري 
 . للمسننيادلباشر واإلجيايب دلمارسة الرياضة على احلالة الصحية 
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 على للمسننيإىل أي حد ديكن أن تؤثر ادلمارسة الرياضية الرتوحيية .  حسب نظركم:السؤال الخامس
 ذلم؟ االجتماعيةاحلالة 

ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول إىل :الغرض من طرح السؤال
. للمسننيأي حد ديكن أن تؤثر ادلمارسة الرياضية الرتوحيية على احلالة االجتماعية 

اجملموع  ال تؤثر إىل حد كبري إىل حد كبري جدا 
 20 00 06 14التكرار 

 % 100 00% %30 %70التكرار النسيب  
الممارسة الرياضية الترويحية على إلى تأثير  تهمنظر حسب العينة أفراد توزيع يوضح:06 جدول رقم

 .للمسنينالحالة االجتماعية 
 :التحليل والمناقشة

ترى أن  %  70يظهر لنا أن أغلب أفراد العينة و بنسبة 06 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم
ادلمارسة الرياضية للمسنني تؤثر إجيابا على احلالة االجتماعية لكبار السن إىل حد كبري جدا ، بينما 

 إىل للمسننيمنهم أجابوا أن ادلمارسة الرياضية للمسنني تؤثر إجيابا على احلالة االجتماعية  % 30نسبة
. حد كبري

: االستنتاج
ىناك وجهة نظر إجيابية للمشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع فيما خيص التأثري ادلباشر 

.   للمسننيواإلجيايب دلمارسة الرياضة على احلالة االجتماعية 
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 قد تنمي اجلانب النفسي ذلم؟ للمسنني ىل تعتقد أن ادلمارسة الرياضية الرتوحيية :السؤال السادس
ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول إىل :الغرض من طرح السؤال

 .أي حد ديكن أن تؤثر ادلمارسة الرياضية الرتوحيية على احلالة النفسية لكبار السن
اجملموع  ال تؤثر إىل حد كبري إىل حد كبري جدا 

 20 00 06 14التكرار 
 % 100 00% %30 %70التكرار النسيب  

الممارسة الرياضية الترويحية على إلى تأثير  تهمنظر حسب العينة أفراد توزيع يوضح:07 جدول رقم
 .للمسنينالحالة النفسية 

 :التحليل والمناقشة
ترى أن  %  70يظهر لنا أن أغلب أفراد العينة و بنسبة 07 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم

 30 إىل حد كبري جدا ، بينما نسبةللمسننيادلمارسة الرياضية لكبار السن تؤثر إجيابا على احلالة النفسية 
.  إىل حد كبريللمسننيمنهم أجابوا أن ادلمارسة الرياضية لكبار السن تؤثر إجيابا على احلالة النفسية  %

: االستنتاج
ىناك وجهة نظر إجيابية للمشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع فيما خيص التأثري ادلباشر 

 .  للمسننيواإلجيايب دلمارسة الرياضة على احلالة النفسية 
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 ىل تعتقد أن عامل الكرب يف السن يعيق ادلمارسة الرياضية الرتوحيية ؟ :السؤال السابع
ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول إىل :الغرض من طرح السؤال

 أي حد ديكن أن يؤثر الكرب يف السن على ادلمارسة الرياضية الرتوحيية ؟
اجملموع  ال نعم 

 20 16 04التكرار 
 % 100 %80 %20التكرار النسيب  

الممارسة إلى تأثير كبر السن على   تهمنظر حسب العينة أفراد توزيع يوضح:08 جدول رقم
 .الرياضية الترويحية
 :التحليل والمناقشة

ترى أن عامل الكرب يف السن  % 80تظهر لنا النتائج يف اجلدول أعاله أن أغلب أفراد العينة و بنسبة
منهم أجابوا أن عامل الكرب يف  % 20ال يعيق على ممارسة األنشطة الرياضية لكبار السن، بينما نسبة

 .للمسننيالسن يعيق على ادلمارسة الرياضية 
: االستنتاج

وعي كبري لدى ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع أن عامل الكرب يف السن ال يعيق  ىناك
على ممارسة األنشطة الرياضية كونو سينعكس باإلجياب على كبار السن من خالل تنظيم ادلمارسة الرياضية 

. الرتوحيية ذلم
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 .البرامج الرياضية الترويحية لكبار السن:المحور الثانيمناقشة وتحليل نتائج :3.1.2
 ؟ للمسنني ىل ىناك نصوص قانونية صرحية تنظم ادلمارسة الرياضية :السؤال األول

 على للمسننيىل ىناك نصوص قانونية تنظم ادلمارسة الرياضية  ىو معرفة:الغرض من طرح السؤال
 .مستوى الرابطات الوالئية للرياضة للجميع

اجملموع  ال نعم 
 20 20 00التكرار 

 % 100 % 100 % 00التكرار النسيب  
يوضح إجابات أفراد العينة حول وجود قوانين صريحة تشير إلى تنظيم الممارسة : 09جدول رقم 

 للمسنينالرياضية الترويحية 
: التحليل والمناقشة

أمجعوا أنو ال توجد نصوص  أفراد العينةمن % 100 يتضح لنا أن نسبة 02انطالقا من اجلدول رقم 
 .للمسننيقانونية صرحية تشري إىل تنظيم ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

 يف رعاية الرابطات الوالئية للرياضة للجميع   عدم وجود تشريعات قانونية صرحية على مستوى:االستنتاج
  .بصفة خاصة ادلسنني
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 وتطويرىا؟ للمسننيكفيلة بتنظيم ادلمارسة الرياضية الرتوحيية  ىل القوانني احلالية :السؤال الثاني
  يف  مؤرخ  13-05  رقم   ىو معرفة ىل القوانني احلالية وادلتمثلة يف القانون:الغرض من طرح السؤال

 البدنية  األنشطة  بتنظيم  ادلتعلق  2013  سنة  يوليو  23  ادلوافق  1434  عام  رمضان  14
 .للمسننيكفيل بتنظيم ادلمارسة الرياضية الرتوحيية  منو 48والرياضية وتطويرىا يف ادلادة 

اجملموع  ال نعم 
 20 03 17التكرار 

 % 100 % 30 %  70التكرار النسيب  
كفيلة بتنظيم الممارسة يوضح إجابات أفراد العينة حول إن كانت القوانين الحالية : 10جدول رقم 

 . وتطويرهاللمسنينالرياضية الترويحية 
 :التحليل والمناقشة

القوانني  أن ال أي :ب أجابوا العينة أفراد من % 80نسبة  أن 10رقم  اجلدول خالل من نالحظ
 نعم أي :ب أجابوا % 20جند حني  وتطويرىا، يفللمسننيالرتوحيية  الرياضية ادلمارسة بتنمية احلالية كفيلة

 .للمسننيالرتوحيية  الرياضية ادلمارسة بتنمية القوانني احلالية غري كفيلة أن
: االستنتاج

الرتوحيية  الرياضية ادلمارسة بتنمية بالرابطات الوالئية للرياضة للجميع كفيلة ادلتعلقة والقواعد القوانني
 .ادلمارسة وضبط التنظيمي خالل العمل من وتطويرىا وىذا للمسنني
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  ؟ يف ادلمارسة الرياضية الرتوحييةادلسننيبرامج على ضرورة إدماج ىل ىناك : السؤال الثالث
 على للمسننيىو معرفة ىل ىناك برامج لنشاطات رياضية تروحيية موجهة :الغرض من طرح السؤال

 .مستوى الرابطات الوالئية للرياضة للجميع
اجملموع  ال نعم 

 20 06 14التكرار 
 % 100 % 30 %  70التكرار النسيب  

 في الممارسة المسنينيوضح إجابات أفراد العينة حول وجود برامج إلدماج : 11جدول رقم 
 .الرياضية الترويحية
 :التحليل والمناقشة

توجد برامج بصفة  أمجعوا أنو أفراد العينةمن % 70 يتضح لنا أن نسبة 11انطالقا من اجلدول رقم 
منهم أجابوا أنو ال توجد  %30 بينما نسبة .للمسننيخاصة موجهة لتنظيم ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

 كانت معظم ادلسننيوعند استفسارنا عن أىم النشاطات ادلنظمة لفائدة .للمسننيبرامج رياضية موجهة 
. إجابات أفراد العينة متمثلة يف مسابقة الكرة احلدية واأللعاب التقليدية

: االستنتاج
من النتائج اجلدولية السابقة أن معظم الرابطات الوالئية للرياضة للجميع ال حتتوي على برامج مسطرة 

. للمسننيلنشاطات رياضية تروحيية موجهة 

 



 عرض وتحليل النتائج                                                                الفصل الثاني
 

70 

 

 يساعد يف نشر ثقافة ممارسة رياضية الرتويح للمسننيىل تنظيم نشاطات رياضية تروحيية : السؤال الرابع
؟ ذلم

حول مدى  ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع رأي ىو معرفة:الغرض من طرح السؤال
. ذلم يف نشر ثقافة  ممارسة رياضية الرتويح  للمسننيتنظيم نشاطات رياضية تروحييةمسامهة 

اجملموع  ال نعم 
 20 00 20التكرار 

 % 100 %00 %100التكرار النسيب  
تنظيم نشاطات رياضية حول مدى مساهمة يوضح إجابات أفراد العينة حول : 12جدول رقم 

. هم رياضية الترويح لثقافة ممارسة في نشر للمسنين ترويحية
 :التحليل والمناقشة

أمجعوا أن تنظيم الربامج  أفراد العينةمن % 100 يتضح لنا أن نسبة 12انطالقا من اجلدول رقم 
 .ذلم يساىم يف نشر ثقافة ممارسة رياضية الرتويح للمسننيالرياضة الرتوحيية 

 رياضة تروحيية لكبار السن يساىم يف   من النتائج اجلدولية السابقة نستنتج أن تنظيم نشاطات:االستنتاج
 .للمسننينشر ثقافة ممارسة رياضية الرتويح 
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 دلمارسة الرياضية ؟ للمسنني ىل لديكم برامج لندوات علمية موجهة :السؤال الخامس
 . دلمارسة الرياضيةللمسنني ىو معرفة إمكانية وجود برامج توعوية موجهة :الغرض من طرح السؤال

اجملموع  ال نعم 
 20 08 12التكرار 

 % 100 %40 %60التكرار النسيب  
 لممارسة للمسنينموجهة  وجود برامج توعويةيوضح إجابات أفراد العينة حول : 13جدول رقم 

. الرياضية
 :التحليل والمناقشة

توجد  أنو نعم أي :ب أجابوا العينة أفراد من % 60نسبة  أن 13رقم  اجلدول خالل من نالحظ
أنو ال  ال أي :ب أجابوا % 40جند حني  يف دلمارسة الرياضية،للمسننيبرامج لندوات علمية موجهة 

 . دلمارسة الرياضيةللمسننيبرامج لندوات علمية موجهة  توجد
: االستنتاج

من خالل النتائج اجلدولية السابقة نستنتج أن معظم الرابطات ال حتتوي على برامج مسطرة لندوات 
.  لزيادة ثقافة ممارسة رياضة الرتويحللمسننيعلمية موجهة 
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  ؟للمسنني ىل القيام بندوات علمية يساىم يف نشر ثقافة ممارسة رياضة الرتويح :السؤال السادس
 ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع مسامهة :الغرض من طرح السؤال

 .للمسننييف نشر ثقافة ممارسة رياضة الرتويح العمليات التحسيسية 
اجملموع  ال نعم 

 20 00 20التكرار 
 % 100 %00 %00التكرار النسيب  

نشر  التحسيس والتوعية في يوضح إجابات أفراد العينة حول نظرتهم حول تأثير : 14جدول رقم 
. للمسنينثقافة ممارسة رياضة الترويح 

 :التحليل والمناقشة
أمجعوا أن القيام بعمليات  أفراد العينةمن % 100 يتضح لنا أن نسبة 14انطالقا من اجلدول رقم 

التحسيسية من خالل القيام بالندوات العلمية يساىم باإلجياب يف نشر ثقافة ممارسة رياضة الرتويح 
  للمسنني

: االستنتاج
فيما   اجيابية ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضةمن النتائج اجلدولية السابقة نستنتج أن توجهات

 .للمسننينشر ثقافة ممارسة رياضة الرتويح القيام بالتحسيس والتوعية ل ضرورة خيص
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اإلمكانيات المادية والبشرية للممارسة الرياضية : المحور الثالثمناقشة وتحليل نتائج :4.1.2
. للمسنينالترويحية 

 ؟ للمسننيىل ىناك خمتصني لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية :السؤال األول
 للمسننيىو معرفة إمكانية وجود خمتصني لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية :الغرض من طرح السؤال

. على مستوى الرابطة
اجملموع ال  نعم  

 20 18 02التكرار 
 % 100 %90 %10التكرار النسيب  

مختصين لتنشيط الممارسة الرياضية يوضح إجابات أفراد العينة حول وجود : 15جدول رقم 
 .للمسنينالترويحية 

 :التحليل والمناقشة
يوجد  أنو ال ال أي :ب أجابوا العينة أفراد من % 90نسبة  أن 15رقم  اجلدول خالل من نالحظ

أنو يوجد  نعم أي :ب أجابوا % 10جند حني  يف ،للمسننيخمتصني لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 
 . للمسننيخمتصني لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

: االستنتاج
 للمسننييوجد ال خمتصني لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية من النتائج اجلدولية السابقة نستنتج أنو 

. على مستوى الرابطات الوالئية للرياضة للجميع
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ادلمارسة الرياضية  يساعد يف تسيري دلسننيارلال رياضة  يف خمتص تواجد أن ترون ىل :السؤال الثاني
؟ مالرتوحيية لو

ىو معرفة وجهة نظر ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول :الغرض من طرح السؤال
 .ادلسننيضرورة التكوين ادلتخصص يف رلال رياضة 

اجملموع  ال  نعم 
 20 00 20التكرار 

 100% %00 %100التكرار النسيب  
إجابات أفراد العينة حول نظرتهم إلى وجود مختصين في تنشيط الممارسة يوضح : 16جدول رقم 

 .للمسنينالرياضية الترويحية 
: التحليل والمناقشة

من ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة  يتضح لنا أن جل أفراد العينة 16انطالقا من اجلدول رقم 
ادلمارسة  يساعد يف تسيري للمسننيرلال رياضة  يف خمتصأمجعوا أن توفر % 100نسبة للجميع و ىذا ب
 للمسننيللممارسة الرياضية كون تكوين األخري يسمح بالتسيري اجليد  وتوسيعها،للمسننيالرياضية الرتوحيية 

: االستنتاج
رلال رياضة  خمتص يف توفر ضرورة فيما خيص  اجيابية ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضةتوجهات

 . ادلسنني
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 لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية على ادلسنني ىل ديكن إشراك خمتصني يف رلال رياضة :السؤال الثالث
 مستوى الرابطة؟

 لتنشيط ادلمارسة ادلسننيىو معرفة إمكانية إشراك خمتصني يف رلال رياضة :الغرض من طرح السؤال
 . على مستوى الرابطةللمسننيالرياضية الرتوحيية 

اجملموع ال  نعم  
 20 03 17التكرار 

 % 100 %15 %85التكرار النسيب  
إمكانية إشراك مختصين في تنشيط الممارسة يوضح إجابات أفراد العينة حول : 17جدول رقم 

 . على مستوى الرابطةللمسنينالرياضية الترويحية 
 :التحليل والمناقشة

من ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة  يتضح لنا أن جل أفراد العينة 17انطالقا من اجلدول رقم 
 للمسننيأمجعوا أنو ديكن إشراك خمتصني لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية % 85نسبة للجميع و ىذا ب

إشراك خمتصني يف تنشيط ال أي أنو ال ديكن  :ب أجابوا % 15جند حني  يف.على مستوى الرابطة
 . . على مستوى الرابطةللمسننيادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

خمتصني لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية  نستنتج أنو ديكن إشراك  من النتائج اجلدولية السابقة:االستنتاج
.  على مستوى الرابطةللمسنني
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 ؟ للمسننيىل تنسقون مع مجعيات رياضية لتنظيم ادلمارسة الرياضية الرتوحيية  :السؤال الرابع
اجلمعيات الرياضية ادلوجهة لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية ىو معرفة :الغرض من طرح السؤال

 للمسنني
اجملموع ال  نعم  

 20 04 16التكرار 
 % 100 %20 %80التكرار النسيب  

 .للمسنينحول وجود جمعيات رياضية موجهة  العينة أفراد توزيع إجابات يوضح:18 جدول رقم
 :التحليل والمناقشة

 أنو توجد  أينعم :ب أجابوا العينة أفراد من % 80نسبة  أن 18رقم  اجلدول خالل من نالحظ
ال  :ب أجابوا % 20جند حني  يف ،للمسننيمجعيات رياضية موجهة لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

 .للمسنني مجعيات رياضية موجهة لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية توجدال أي أنو 
 :االستنتاج

 .للمسننيوجهة لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية منستنتج أنو ىناك مجعيات رياضية نشطة 
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توسيع قاعدة ادلمارسة  يف وجود مجعيات رياضية موجهة لكبار السن يساعدىل  :السؤال الخامس
 ؟ للمسننيالرياضية الرتوحيية 

تأثري وجود ىو معرفة وجهة نظر رؤساء الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول :الغرض من طرح السؤال
 .للمسننياجلمعيات الرياضة يف توسيع قاعدة ادلمارسة الرياضية الرتوحيية 

اجملموع  ال نعم 
 20 00 20التكرار 

 % 100 %00 %100التكرار النسيب  
حول تأثير وجود الجمعيات الرياضية في توسيع  العينة أفراد توزيع إجابات يوضح:19 جدول رقم

. للمسنينقاعدة الممارسة الرياضية الترويحية 
 :التحليل والمناقشة

وجود مجعيات رياضية أن  ترى % 100وبنسبة العينة أفراد أن جل النتائج يف اجلدول أعاله لنا تظهر
وىذا دلا تتوافر عليو   ،للمسننيالرياضية الرتوحيية توسيع قاعدة ادلمارسة  يف  يساعدللمسننيموجهة 

اجلمعيات الرياضة من خربات يف تسطري الربامج الرياضية ادلختلفة، ولطبيعة نشاطها، فهي أدرى 
 .بالنشاطات الرياضية

: االستنتاج
إمجاع ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع حول مسامهة  اجلمعيات يف توسيع قاعدة ادلمارسة 

 .للمسننيالرياضية الرتوحيية 
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 ؟ للمسنني تضمن ادلمارسة الرياضية الرتوحيية خمصصة ىناك أماكن  ىل:السؤال السادس
 .للمسننيالرياضية الرتوحيية  ادلمارسة أماكن تضمنىو معرفة ىل ىناك :الغرض من طرح السؤال

اجملموع ال  نعم  
 20 08 12التكرار 

 % 100 %40 %60التكرار النسيب  
حول وجود أماكن تضمن الممارسة الرياضية  العينة أفراد توزيع إجابات يوضح:20 جدول رقم
. للمسنينالترويحية 

 :التحليل والمناقشة
 ادلمارسة تضمن أجابت أنو ىناك أماكن% 60وبنسبة العينة أن أفراد النتائج يف اجلدول أعاله لنا تظهر

 توجد أماكن تضمن أي أهنا ال % 40 ، وجند النسب يف اإلجابات بال كانت للمسننيالرياضية الرتوحيية 
 .للمسننيالرياضية الرتوحيية ادلمارسة 
 :االستنتاج

 تستغل أماكن جتعل ممارسة أنشطة تروحيية متعددة ومتنوعة الرابطات الوالئية للرياضة للجميعنستنتج أن 
 .ادلسننييف متناول 
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 ؟ للمسننيالرياضية الرتوحيية  األنشطة دلختلف خمصصة ميزانية  ىل ىناك:السؤال السابع
 للمسننيمعرفة تواجد ميزانية لتنظيم ادلمارسة الرياضية الرتوحيية :الغرض من طرح السؤال

اجملموع ال  نعم  
 20 00 20التكرار 

 % 100 %00 %20التكرار النسيب  
حول وجود ميزانية لتنظيم الممارسة الرياضية  العينة أفراد توزيع إجابات يوضح:21جدول رقم
. للمسنينالترويحية 

 :التحليل والمناقشة
توجد ميزانية موجهة أنو  أمجعوا % 100وبنسبة العينة أفراد أن جل النتائج يف اجلدول أعاله لنا تظهر

. للمسننيللنشاط الرياضي الرتوحيي 
 :االستنتاج

ميزانية يف تنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية   تستغل الرابطات الوالئية للرياضة للجميعنستنتج أن 
 .للمسنني
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:  مناقشة النتائج بالفرضيات:2.2
  دور الرابطات الرياضية للجميع يف تفعيل ادلمارسة" الدراسة ىذه ختص اليت الفرضيات وضع مت

 .جزئية فرضيات ثالث إىل قسمناىا  ،حيثللمسننيالرتوحيية  الرياضية
 :بها المرتبطة الدراسة نتائج ضوء على األولى الفرضية مناقشة 1.2.2 :

 لمشرفين على الرابطات الوالئية للرياضة للجميعا توجهات :يلي فيما الفرضية األوىل دتثلت 
 . للمسنينالترويحية  الممارسة الرياضيةتنشيط  في إشرافهم على ايجابية

 ادلشرفني على بنظرةادلتعلق  األول احملور تضمنها اليت األسئلة نتائج وتفسري ومناقشة وحتليل عرض بعد
  يبدو لنا أن للمسننياتوضرور ومدىالرتوحيية  الرياضية ادلمارسةأمهية  الرابطات الرياضية للجميع حول

كونو سينعكس باإلجياب على درجة  ر السن الرتوحيية لكبا الرياضية ادلمارسة حنو إجيابية ذلم نظرة أغلبيتهم
 لعامة الضيق ادلفهوم عن تعرب كانت واليت سابقا سائدة كانت اليت النظرة وبتغيري ،للمسننيالوعي لدى 
أن  على لدليل التغيري ىذا تقبل من اليوم نشاىده ما أن إال ، الرياضية لكبار السن ادلمارسة الناس حول

 يف ادلطروحة األسئلة وحتليل ومناقشة عرض من ادلستقاة النتائج ىذه وتؤكد .إجيابية بصفة تغريت النظرة
. األوىل الفرضية صحة) 08 ...02،03 (الثاين وادلبينة يف اجلداول  احملور

 :بها المرتبطة الدراسة نتائج ضوء على الثانية الفرضية مناقشة 2.2.2 :
 تسطير برامج  إمكانية فياللرياضية للجميع دورللرابطات الوالئية  :يلي فيما الثانية الفرضية دتثلت 

 .للمسنينترويحية  رياضية
 ادلمارسةادلتعلق بربامج  الثاين احملور تضمنها اليت األسئلة نتائج وتفسري ومناقشة وحتليل عرض بعد
الربامج تسطري  إمكانية  يف ا دورالوالئية للرياضة اتضح أن الرابطات .ر السنالرتوحيية لكبا الرياضية

ادلمارسة ،يف ظل إمكانية  وضبط التنظيمي خالل العمل من  ، وىذاللمسننيالرتوحيية  الرياضية للممارسة
 يف ادلطروحة األسئلة وحتليل ومناقشة عرض من ادلستقاة النتائج ىذه وتبني تسطري للربامج الرياضية لكبار ،

 .الفرضية الثانية حتقق) 14...10،11 (الثاين وادلبينة يف اجلداول  احملور
 :بها المرتبطة النتائج ضوء على الثالثة الفرضية مناقشة:3.2.2

 توفري اإلمكانيات  إمكانية يفا للرابطات الوالئية للرياضة للجميع دور:يلي فيما الثالثة الفرضية دتثلت 
 .للمسننيالرتوحيية  الرياضية ادلادية والبشرية للممارسة
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اإلمكانيات ادلادية الثالث ادلتعلق ب احملور تضمنها اليت األسئلة نتائج وتفسري ومناقشة وحتليل عرض بعد
أغلبية الرابطات تويل اىتماما للممارسة الرياضية  أن تبني.للمسننيالرتوحيية  الرياضية والبشرية للممارسة

 لتنظيم نشاطات ادلسنني ، وىذا من خالل إمكانية إشراك خمتصني يف رلال رياضة للمسننيالرتوحيية 
 من ادلستقاة النتائج ىذه وتؤكد. رياضية تروحيية، باإلضافة إىل استغالل أماكن تضمن ادلمارسة الرياضية ذلم

صحة  )23....13،14(الثالث وادلبينة يف اجلداول احملور يف ادلطروحة األسئلة وحتليل ومناقشة عرض
الثالثة  الفرضية
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: ت االستنتاجا:3.2
الوصول إىل  أمكن ادلتبع التحليل وأسلوب ادلستخدم وادلنهج وخصائصها البحث عينة حدود ضوء يف

: االستنتاجات التالية
 للرابطات الوالئية للرياضة للجميع دورا يف توفري برامج رياضية تروحيية للمسنني. 
  ادلمارسة الرياضية الرتوحيية القواعد ادلتعلقة بالرابطات الوالئية للرياضة للجميع كفيلة بتنظيم

 .للمسنني
  توجهات ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع اجيابية إلشرافهم على ادلمارسة الرياضية

 .الرتوحيية للمسنني
  الرتوحيية ذلم على مستوى الرياضيةخمتصون يف رلال رياضة ادلسنني لتنشيط ادلمارسة إمكانية إشراك 

 .الرابطات الوالئية للرياضة للجميع
 الرتوحيية للمسنني على مستوى الرياضية اجلمعيات الرياضية لتنشيط ادلمارسة إمكانية التنسيق مع 

 .الرابطات الوالئية للرياضة للجميع
 رياضةممارسة  يساىم يف نشر ثقافة  أنتنظيم لندوات ولقاءات توعوية الذي من شأنو إمكانية 

 .الرتويح للمسنني
  تتمثل يف الكرة احلديدية واأللعاب التقليديةللمسننيأغلب األنشطة الرتوحيية ادلوجهة . 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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: خالصة عامة:4.2
 ادلمارسة تفعيل الرابطات الوالئية للرياضية للجميع يف إظهار دور ىذه إىل دراستنا خالل من حاولنا لقد

 .للمسننيالرتوحيية  الرياضية
حبث وصفي أجري على بعض الرابطات الوالئية للرياضة للجميع لواليات الوسط والغرب اجلزائري 

 الرياضية ادلمارسة تفعيل الرابطات الوالئية للرياضية للجميع يف،وىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على دور 
 . من وجهة نظر ادلشرفني عليهاللمسننيالرتوحيية 

 ادلمارسة تفعيل  يفا لفرضيتنا العامة اليت تنص على أن للرابطات الوالئية للرياضية للجميع دوراحتقيق
. للمسننيالرتوحيية  الرياضية

لرابطات الوالئية للرياضية للجميع ،وقد مت اختيارىم ا ادلشرفني على من 20اشتملت عينة البحث على 
 ىذا حبثنا خالل من استوحيناىا اليت ادلهمة األفكار قة عشوائية لتكوين رلموعة عينة الدراسة ، فكانتيبطر

:  وجدنا عليها ادلتحصل النتائج واستخالص التحليل وبعد قمنا هبا، اليت التطبيقية الدراسات إىل واستنادا
 للرابطات الوالئية للرياضة للجميع دورا يف توفري برامج رياضية تروحيية للمسنني. 
  ادلمارسة الرياضية الرتوحيية القواعد ادلتعلقة بالرابطات الوالئية للرياضة للجميع كفيلة بتنظيم

 .للمسنني
  توجهات ادلشرفني على الرابطات الوالئية للرياضة للجميع اجيابية إلشرافهم على ادلمارسة الرياضية

 .الرتوحيية للمسنني
  الرتوحيية ذلم على مستوى الرياضيةخمتصون يف رلال رياضة ادلسنني لتنشيط ادلمارسة إمكانية إشراك 

 .الرابطات الوالئية للرياضة للجميع
 الرتوحيية للمسنني على مستوى الرياضية اجلمعيات الرياضية لتنشيط ادلمارسة إمكانية التنسيق مع 

 .الرابطات الوالئية للرياضة للجميع
 رياضةممارسة  يساىم يف نشر ثقافة  أنتنظيم ندوات ولقاءات توعوية الذي من شأنو إمكانية 

 .الرتويح للمسنني
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   :واالقتراحات التوصيات:5.2
 :وىي كاأليت التوصيات من مجلة استخالص مت خالل ىذه الدراسة من عرضو مت ما ضوء يف
  على مستوى االحتادية  للرياضة للمسننيتسطري وتدعيم برامج رياضية يف تنشيط ادلمارسة الرياضية 

 .الوطنية للرياضة للجميع
  لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية ذلم على مستوى الرابطات ادلسننيخمتصون يف رلال رياضة إشراك 

. الوالئية للرياضة للجميع
  للمسننيتأسيس مجعيات رياضية موجهة لتنشيط ادلمارسة الرياضية الرتوحيية. 
  تسطري برامج  وتوسيعها بللمسننيادلزيد من التحسيس والتوعية لنشر ثقافة ممارسة رياضة الرتويح

 .لندوات علمية على مستوى االحتادية الوطنية للرياضة للجميع
 وزيادة العجز يف التقدم تأخري على كالعمل دلزاوليها إجيابيات من ذلا دلا ادلسنني برياضة االىتمام 

 .للفرد اإلنتاجي العمر
 من ذلا دلا وذلك االجتماعي الوسط يف الرتوحيية الصبغة ذات للمسننيالرياضية  التظاىرات إحياء 

 .النفس على إجيابيات كالرتويح
  ديارسون من خالذلا نشاطات ترفيهية ورياضيةللمسننيإنشاء نوادي اجتماعية موجهة  . 
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résumé : 

Cette étude a été intitulé : «Le rôle des leagues sport pour tous de 

actualité des activités de loisir pour les personnes âgées du point de vue 

des autorités de surveillance . " Recherche descriptive menée sur les 

membres de bureau de dirigeants des leagues sport pour tous à certaine 

willaya dans centre et l’ouest de l’Algérie. 

Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de l'Etat des associations 

sportives pour toute pratique de actualité des activités de loisir pour les 

personnes âgées du point de vue des superviseurs. 

Formé l' échantillon de l'étude de 20 membres des bureaux exécutifs des 

leagues sport pour tous 

Les quelque 10 Etats , un échantillon destiné était , était , nous avons 

utilisé la manière descriptive le sondage , et comme un outil de collecte 

de données utilisées , les chercheurs talibans forment questionnaire, et 

compte les opérations statistiques utilisent des pourcentages , et les idées 

étaient importante grâce à cette recherche et basées sur des études 

empiriques que nous avons , et après analyse et l'extraction des résultats 

obtenus , nous avons constaté que : leagues sport pour tous un rôle dans 

l'activation de toute pratique sportive pour les personnes âgées », les 

chercheurs talibans ont recommandé la création d'associations 

Dédié à la revitalisation de la pratique de loisirs pour les personnes âgées 

. 

Mots-clés: associations d'Etat pour le sport de tous - la pratique de sports 

de loisirs - les personnes âgées 



 :الملخص
 الرياضية املمارسة تفعيل يف للجميع للرياضية الوالئية الرابطات دور": عنوان حتت الدراسة ىذه جاءت
 لرابطاتاملشرفني على ا على أجري وصفي حبث."عليها املشرفني نظر وجهة من السن لكبار الرتوحيية
 . اجلزائري والغرب الوسط واليات لبعض رؤساء وأعضاء   منللجميع للرياضة الوالئية
 الرياضية املمارسة تفعيل يف للجميع للرياضية الوالئية الرابطات دور إبراز إىل الدراسة ىذه ىدفت
 .املشرفني نظر وجهة من ملسننيل الرتوحيية
 رؤساء   منللجميع للرياضة الوالئية لرابطاتاملشرفني على ا من فردا 20 من الدراسة عينة تشكلت
 ،وقد عشوائية عينة وىي ،رابطات لبعض واليات الوسط والغرب اجلزائري  10 ب ة ملقدر اووأعضاء 

 إستمارة الباحثان الطالبان استخدم البيانات جلمع كأداة و املسح بطريقة الوصفي املنهج استخدام مت
 اليت املهمة األفكار وكانت املئوية، النسب استخدام مت اإلحصائية املعامالت وحلساب إستبيانية،

 اليت التطبيقية الدراسات إىل واستنادا ىذا حبثنا خالل من استوحيناىا
 للرياضية الوالئية للرابطات":أن وجدنا عليها، املتحصل النتائج واستخالص التحليل وبعد ا،بو قمنا

 مجعيات إنشاء الباحثان الطالبان أوصى وقد ،" للمسنني الرياضية املمارسة تفعيل يف دورا للجميع
 .للمسنني الرتوحيية املمارسة لتنشيط موجهة

 املسنني - الرتوحيية الرياضية املمارسة- للجميع للرياضة الوالئية الرابطات :المفتاحية الكلمات
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