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 مقدمة:
ان االىتمام باالنسان ورعايتو يف اخر عمره عندما مير بظروف صحية ونفسية واجتماعية  صعبة           

ضرورة تفرضها القيم ادلثلى واالخالق الرفيعة  وىي مسة من مسات اجملتمع ادلتحضر  وذلك نظرا دلا قدمو طيلة 
 حياتو عندما كان قادرا على العطاء .  

اصبح االىتمام برعاية ادلسنني  احد مسات اجملتمعات االنسانية ادلتحضرة ،وتوسعت الدول واذليئات  كما 
الدولية  يف انشاء مراكز ودور ادلسنني ،حيث تقدم ذلم سلتلف انواع اخلدمات والرعاية والربامج االجتماعية 

.واطلق على العلم الذي يدرس فئة ادلسنني  بعلم (02،ص0202 )خواجا، والرياضية والثقافية والرتوحيية .
 مسن  .يتناول مجيع اجلوانب ادلختلفة الشيخوخة  الذي اصبح علما قائما بذاتو

النشاط ومن خالل دراستنا وجهدنا ادلتواضع يف ىذا اجملال وجدنا ان االطباء واالخصائيني ينصحون مبمارسة 
البدين بانتظام  النو يساعد يف اكتساب اللياقة البدنية الشاملة  وان النشاط البدين يعترب من احسن  الوسائل 
اليت تتحكم فيزيولوجيا  يف تاخر الشيخوخة  فاالنشطة البدنية ذلا اثار فعالة دلختلف االعضاء و سلتلف 

ية دلختلف اعضاء اجلسم وتاثريات اجيابية على اجلوانب النفسية  فهي تعمل على حتسني القدرات الوظيف
سلتلف النواحي النفسية  واالجتماعية دلمارسيها شلا يساعد الفرد على التكيف مع سلتلف ادلواقف اليت 
يواجهها ، ومن بني ىذه االنشطة ادلشي العادي الذي لو فوائد كثرية على صحة ادلمارسني اىل جانب قلة 

وحبكم ختصصنا يف ىذا اجملال  اردنا اضافة دراسةجديدة لبدين ادلبدول فيو  االصابات وسهولتو واجلهد ا
يف التاثري يف اجلانب النفسي  وبالضبط يف ادلهارات النفسية ، وذلك من خالل  العادي   كشف دور ادلشيت

ميارسونو الذين ميارسون ادلشي ويعتمدون عليو يف معظم تنقالهتم وعلى الذين ال توزيع استمارات عل ادلسنني 
 . ويعتمدون على وسائل اخرى للتنقل

 االشكال:

تعترب الصحة  حيثتنمية وحتسني ادلهارات النفسية لدى ادلسنني  تنعكس اجيابا على الصجة النفسية  لو   
النفسية من العوامل االساسية للحياة السعيدة  اضافة اىل جتنب الكثري من االمراض مثل العزلة واالنطواء والقلق 

لدور الفعال  الذي تلعبو  االنشطة الرياضية ادلختلفة يف اوالشك باالخرين  كمااثبتت الدراسات  احلديثة 
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رد  عامة  وللمسن خاصة فهل االنشطة الرياضية تعمل على حتسني والفيزيولوجية  للف النفسية  الصحة  نيحتس
 . وبالضبط ادلهارات النفسية الصحة النفسية

نظرا للمجهود البدين الذي تتطلبو الرياضية  ومن جهة اخرى  يصعب على معظم ادلسنني القيام باالنشاطات 
لبدراسة  لتجنب االشكاالت  الطالبواالمراض الذي يعانون منها اضافة اىل اجلانب ادلادي وىنا اىتدى 

اليت تعيق ادلسن على حتسني صحتو النفسية حيث دتثلت يف دراسة دور ادلشي . العادي  يف حتسني  ،ادلختلفة
 كبريا ةال تكاليف مادية . وجينب  جهدا اليتطلب نفسية.حيث يعترب ادلشي نشاط يوميادلهارات ال
 ؟. لدى ادلسنني العادي دور يف حتسني ادلهارات النفسية . حيث كان االشكال العام ىل للمشياالصابات

     
  اهداف الدراسة:

 . يف حتسني ادلهارات النفسية لدى كبار السن   العادي  معرفة دور ادلشيهتدف الدراسة  اساسا اىل  
 حتقيقا الىداف البحث يضع الطالب  الفرضيات التالية:فرضيات البحث: 

 دور يف حتسني ادلهارات النفسية لدى ادلسنني؟ العادي   ىل للمشي الفرضية العامة:
 : الفرضيات الفرعية

 العادي  دور يف حتسني مهارة اختاذ القرار؟  ىل للمشي -0
 العادي  دور يف حتسني مهارة الثقة يف النفس؟  ىل للمشي -0
 العادي  دور يف حتسني  مهارة التفكري واختاذ القرار ؟  ىل للمشي -3

 الدراسة:اهمية 

نظرا للدور اليت تلعبو ادلهارات النفسية  يف استقرار حياة االنسان وقدرتو على تنظيم حياتو و مواجهة      
ادلشاكل والصعاب  والتكيف مع الواقع  الذي يعيشو والتعامل مع االخرين  ونظرا لتاثر ادلهارات   النفسية 

ه باالمراض مثل القلق واالكتئاب والعزلة واالنطواء  لالنسان بتاثر الصحة النفسية لالنسان  يف اخر عمر 
 كبريا.   ابدني اواالضغط الدموي وعدم قدرتو على القيام بنشاطات رياضية تتطلب جهد
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اجتهت دراستنا اىل معرفة دور ادلشي العادي يف حتسني ادلهارات النفسية لدى ىذه الفئة  وذلك  من اجل  
 شلارستو باستمرار واستعمالو يف معظم التنقالت .

كما تعترب دتهيدا ودراسة مشاهبة ودراسة سابقة للبحوث اليت يقوم هبا الباحثون يف ادلستقبل  ، كما تظهر      
 ضة على الصحة النفسية للمسن  كما تعترب دليال على اىتمام هبذه الفئة . تاثري الريا

 البحثالمصطلحات  
 .اصبح عاجزا عن رعاية وخدمة نفسو اثر تقدمو يف السن وليس اعاقة  وما يشبهها ىوكل فردالمسن:
 سنة 56ىومن جتاوز عمره  اجرائيا:
طفولتو وىي الوسيلة االساسيةلعملو وتنقلو )د.عصام  ىو احد احلركات االساسية اليت يتعلمو الفرد يفالمشي:
 (091صفحة 0222

 ىو انتقال اجلسد من مكان الخر بواسطة االرجل يف خطوات سريعة او بطيئة.اجرائيا :
 .الذي يعتمد على ادلشي يف معظم تنقالتو: للمشي الممارس

 ىوالذي الميشي اال نادرا الغير ممارس للمشي :

 الدراسات المشابهة:
رسالة ماجسرت جامعة عني مشس  حتت  0995دراسة زلمد ابراىيم عبد احلميد: اجريت ىذه الدراسة سنة 

عنوان "العالقة بني شلارسة بعض االنشطة  وتنمية التوافق النفسي واالجتماعي  لدى االطفال ادلتخلفني 
 عقليا" 

  منهج التجرييب:  ادلنهج ادلستخدم
 اىداف البحت:
 بعض االنشطة الرياضية على التوافق النفسي واالجتماعي لدى االطفال ادلتخلفني عقليا .معرفة اثر شلارسة 

طفل وطفلة 06مفحوصا مت تقسيمهم اىل رلموعتني  متكافئتني 32عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من
 سنوات. 02اىل2طفل وطفلة رلموعة جتريبية وكانت اعمارىم من 06رلموعة ظابطة و
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 ة :ادوات الدراس
 مقياس السلوك التكيفي  -
 مقياس  جودا نف ىارس للذكاء -
 برنامج لبعض االنشطة -

 اىم النتائج:
 االىتمام باجلانب الرياضي للمعوقني وبررلةحصص رياضية خالل االسبوع.

 وجود فروق ذات داللة احصائية  بني درجيت العينة الدراسة على النشاط مقياس السلوك التكيفي  لصاحل العينة
التجريبية  قبل وبعد شلارسة النشاط احلركي  وتوصي النتائج باالىتمام  باالنشطة الرياضية وادلوسيقية للمتخلفني  

 .(0995)زلمدابراىيم،  عقليا  ذلك لقدرهتما على رفع من درجة التوافق االجتماعي والنفسي

 اىم التوصيات:
 الرياضي للمعوقني وبررلةحصص رياضية خالل االسبوع.االىتمام باجلانب  

 (1002دراسة عبد الخالق )

حتت عنوان اثر شلارسة ادلشي الرياضي  كعادة جسمية  على بعض الوظائف الفيزيولوجية لكبار السن  يف 
 -مصر-القاىرة

 سنة 62-12شخص باعمار  05العينة:

 .ض الوظائف الفيزيولوجية لكبار السنجسمية  على بع ىدف البحث :معرفة اثر ادلشي كعادة 

 ادلنهج ادلستخدم :ادلنهج التجرييب

نبضة  وحتسن كفاءة  25نبضة اىل  25النتائج :ىبوط معدالت  النبض بعد الربنامج التجرييب  للمشي من
 اجلهاز التنفسي  وىبو ط يف االوزان للعينة.

 دلمارستو .اىم التوصيات: توعية كبار السن بامهية ادلشي  ودعوهتم 
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 (020اىل020،ص0202)العوادي ع.،  دراسة  مقدمة من طرف  االستاذ علي احمد  نجيب العوادي

عنوان  الدراسة: اثر برنارليني للمشي الرياضي واحلمية  الغذائية  على مستوى دىينيات الدم للرجال  فوق  
 سنة يف مركز زلافظة الديوانية . 66

 ماىو اثر برنارلني للمشي الرياضي واحلمية الغذائية على مستوى الدىنيات الدم للرجال.   مشكلة البحث : 

 منهج الدراسة:ادلنهج التجرييب دلناسبتو لطبيعة الدراسة ومن خالل القياسني القبلي والبعدي.

 ىدف الدراسة:

 على مستويات الدىون الدم والوزنسنة  66التعرف على اثربرنا مج ادلشي الرياضي للرجال  فوق  -0

 سنة على مستويات الدىون الدم والوزن 66التعرف على اثربرنا مج  احلمية للرجال  فوق  -0

 برنامج ادلشي الرياضي لو اثر على خفض  مستويات دىنيات الدم. -0الفرضيات: -3

 خفض  مستويات دىنيات الدم.التقيد بربنامج  ادلشي احلمية الغذائية  لو اثر على  -0                

 لربنامج احلمية الغذائية 2من الرجال يف برنامج ادلشي و 05العينة: تكونت من  

 مرت022ادوات الدراسة: شريط قياس 

 استمارة  صحية حتتوي على بيانات  شخصية  والقياسات  القبلية والبعدية  لدىنيات  الدم والوزن -

 ميزان طيب الكرتوين. -

 .برنارلني ذلما فاعلية  يف  يف انقاص الوزن  و الدىنيات على مستوى الدم انالنتائج: 

 اهم التوصيات:

 اجراءنفس الدراسة ولكال الربنارلني على عينة واحدة فقط.
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 التعليق على الدراسات:

حتسني   العادي يف  بينت الدراسات السابقة  الدور االجيايب الذي تلعبو االنشطة الرياضية  مبا فيها ادلشي 
الوظائف الفيزيولوجية و احلالة النفسية لالفراد .حيث اكدت تاثري االنشطة الرياضية  ادلختلفة على تنمية 

اضافة اىل نقص الوزن  ،وحتسني الوظائف الفيزيولوجية لدى ادلسنني   ،التوافق االجتماعي  والنفسي للمعاقني
 دراسات ادلنهج التجرييب.حيث اعتمدت مجيع ىذه ال،والدىنيات على مستوى الدم  

ادلالحظ يف ىذه الدراسات اهنا اىتمت بتاثري االنشطة الرياضية على النفسية ادلعاقني و  نقد الدراسات :
اجلانب الفيزيولوجي لفئة ادلسنني  ومل تتطرق دور االنشطة الرياضية مبافيها ادلشي على جانب النفسي للمسن 

وء على العالقة بني ادلشي العادي وادلهارات النفسية للمسن حيث اردنا من خالل دراستنا تسليط الض
 ادلشكالت اىل الثقة يف النفس متبعني ادلنهج الوصفي على خالف الدراسات االخرى.

 الخالصة:

لقد تضمن  التعريف بالبحث  طرح مشكلة البحث  والفرضيات اليت ختدم عنوان البحث  وتطرقنا اىل  
 بعض ادلصطلحات   لتسهيل فهم ادلوضوع .  االىداف  وامهية البحث  وشرح
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 تمهيد:

ان تعلم  احلقائق وادلهارات مهم يف حياتنا  ولكن االىتمام  هبذه ادلهارات  لن يكون مفيدا كثَتا مامل      
يستعمل يف ظروف اخرى ، حيث البد للفرد ان يطبق ىذه ادلهارات يف العديد من ادلواقف اليت تصادفو يف 

اعلية استعمال العقل يف التعامل مع ظروف احلياة   حياتو العملية ادلستقبلية ،وىذا ليس فقط التاكيد على 
كالتفكَت ادلبدع، ومهارات حل ادلشكالت، واختاذ القرار،وغَتىا من ادلهارات النفسية،ولكن ايضا تنمية 

ادلهارات العملية الالزمة دلعايشة احلياة وادلتمثلة يف ادلهارات  البدنية وادلهارية ،كالقدرة على استخدام اجلسم 
حلركات والتفكَت فيها ويف اصلازمهارات زلددة مع مواقف معينة،واحملافظة على الصحة اجليدة كاختيار وعمل ا

ادللبس ادلناسب والغذاء الصحي والنوم والراحة والقوام ومعرفة احلدود البدنية للفرد ، والتعايش معها  ،وغَتىا 
 وجو شلكن مستغال مجيع ادلهارات السابقة. وواجباتو باحسن من ادلهارات اليت دتكن الفرد من قيام باعمالو

ادلتمثلة يف مهارة اختاذ  و مكوناهتالدى سنتطرق يف ىذا الفصل اىل ادلهارات النفسية ، مفهومها  اعليتها ،و 
  .القرار ،الثقة يف النفس،التفكَت وحل ادلشكالت

 مفهوم المهارات النفسية : 1-1-

ػلتاج  االنسان يف حياتو اليومية اىل الكثَت من القدرات العقلية واالنفعالية  كالقدرة على التفكَت والتذكر       
احلركي واالدراك ادلكاين والزماين، وكذلك االنتباه والقدرة على التصور الدىٍت واالحساس احلركي  والثقة بالنفس 

واالنفعالية  االذاتية اليت يطلق عليها بعض الباحثُت والعلماء يف ومواجهة القلق ،وغَتىا من القدرات العقلية 
رلال علم النفس الرياضي مصطلح ادلهارات النفسية . فادلهارات النفسية عبارة عن قدرة ؽلكن تعلمها واتقاهنا 

االنفعالية عن طريق التعلم والتدريب هبدف استغالل االنسان كافة قدراتو الذاتية سواء البدنية او العقلية او 
 . (115)عالوي، ص اوحركية لتحقيق االصلاز يف النشاط ادلمارس.

النفسية دور اساسي يف حياة االنسان فهي دتكنو من  ان للمهارات  :اىمية المهارات النفسية -12- 
التكيف مع الواقع   والتغلبب على ادلشاكل  وحسن التعامل مع احمليط الذي يعيش  فيو وتسمح لو 

زلددات مهمةلالداء اللرياضي وذلذا مت توجيو باغلاداحللول ادلرػلة وادلساعدة لو  كما تعترب بالنسبة للرياضيُت 
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عرف على ادلهارات ادلناسبة وارشادادلدربُت والرياضيُت وخرباء الرياضة حول كيفية تعليم اىتمام ملحوظ للت
وتطبيق تلك ادلهارات واالكثرمن ذلك ان ىناك دليال على ان ادلهارات النفسية ترتبط بعدد من ادلتغَتات مثل 

( 1761 مثل جولدواخرون)كما يشَت اليها عدد من الباحثُت  –عالقة سلبية -االداءوقابلية التعرض لالصابة 
 (0212)صادق جعفر احلسيٍت ،  (1773ومسث وكرستنزن ) (1989)وماىوين 

 المهارات النفسية : مكونات -1-3

 مهارة اتخاد القرار : -1-3-1

مواجهة موقف يقصد باختاد القرار االختيار بُت البدائل الغلاد حل للمشكلة  او مفهومها :  -1-3-1-1
 .(115)عالوي، ص  او زلاولة تغيَت حالة

 (101،ص1774)زيتون،  .القرار ىو االختيار الذي يتم التوصل اليو بعد ادلفاضلة بُت عدة اختياراتف

اختيار افضل البدائل واحللول ادلتاحة للفرد يف موقف وعملية اختاد القرار ىي عملية تفكَتية مركبة هتدف اىل 
)فتحي عبدالرمحن جروان،  معُت اعتمادا على مالدى ىذا الفرد من معايَت وقيم معينة تتعلق باختياراتو.

 (11ص1777

ويذكر مسَت يوسف ان اختاد القرار ىو اصدار حكم معُت عما غلب ان يفعلو الفرد يف موقف ما ،بعد التمعن  
 يف البدائل ادلختلفة  اليت  يتبعها.

ويشَت عبد الكرًن درويش وليلى تكال اىل اختاذ القرار بانو عملية اختيار بُت افضل البدائل والسبل لتحقيق 
 .الرؤساء وقدرهتم لتحمل ادلسؤولية والبحث يف كافة االمور اذلدف واختيار دلدى كفاءة

ان اختاد القرار ىو السلوك الذي يايت نتيجة التدبَت واحلساب والتفكَت اي انو عمل bernardويرى برنارد   
 شعوري معتمد ومقصود. 
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ة او اجلماعية اليت بينما يوضح عبد اذلادي اجلوىري ان اختاد القرار ىوعبارة عن سلسلة االستجابات الفردي
 تنتهي ااختيار البديل االنسب يف مواجهة موقف معُت. 

اختاد القرار عملية ديناميكية يتم فيها التفاعل بُت كافة kold et goldغولد  ويعرف كل من كولدو
 ادلشاركُت ، والذين يناط هبم حتديد واختيار القرار ادلناسب. 

مهارة اختاد القرار باهنا نشاط عقلي معقد، يهدف اىل االستجابة دلوقف  بينما اشارت فاطمة زلمد حسُت اىل 
معُت، يتطلب اختيار افضل السلوكيات ادلتضمنة يف ىذا ادلوقف كحل لو ،ويتم ىذا االختيار من خالل اعادة 

،امحد كمال نصاري ، )مصطفي حسن باىيالتنظيم العقلي ادلعريف للمعلومات اليت توجد لدى الفرد. 
 (45-44،ص0224

اذن فعملية اختاد القرار ىي السلوك اوالتصرف الختيار الفرد افضل البدائل، دلواجو موقف او مشكلة اليت 
 تصادفو خالل حياتو اليومية .

 االسس العلمية التخاد القرار:  -1-3-1-2

ان عملية اختاد القرار تتمثل يف عدد خطوات اليت تواجو تفكَت الفرد دلساعدتو يف وضع ختطيط ناجح    
 للقرار، وكذلك يف حل ادلشكالت ادلرتبطة بذلك القرار. 

وكل خطوة من خطوات اختاذ القرارتساعد يف تنظيم الفكر على النحوالذي يتمكن بو الفرد من اختيار االمثل  
تاحة ،واختيار احللول ادلمكنة بالنسبة للفرد ، وللموقف الذي يعرب عنو واليت تتضمن اخلطوات بُت البدائل ادل
 التالية 8 

ينبغي اوالعلى ادلشكلة  اليت سيتم اختاد القرار بشاهنا واالىداف 8 تحديد المشكلة واالىداف -1
نظرا لتاثَتىا والظروف احمليطة هبا ،ادلنشودة من اختاذ القرار مع ضرورة التعرف على مجيع جوانب ادلشكلة 

 يطة بادلشكلة ، واليت تسمى مبصلحاذ ختتلف عملية اختاذ القرار باختالف الظروف اجملعلى اختاذ القرار،
 (16)زلمد حسن عالوي، ص .االعلية الواضحة يف ىذه العملية من ادلؤشرات ذات وىيحاالت الطبيعية .
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 8  البدائل تحديد -1

اخلطوة الثانية يف العملية اختاذ القرار ىي حتديد عدد االختيارات ادلتاحة امام الفرد ،اليت يطلق عليها البدائل 
تسهل عملية اختاذالقرار  اليت يتمكن الفرد من االختيار فيم بينها ،فقدرة الفرد على حتديد اكرب عدد من البدائل

وتتطلب عملية حتديد البدائل تفكَتا ابداعيا كما تتطلب االعتماد على (122)تغريد عمران، ص .ادلناسب
العديد من ادلصادر وخربات االخرين وادلعارف وادلعلومات من ادلراجع والسجالت والوثائق ادلختلفة وقد يتطلب 

 (115)عالوي، ص االمر اجراء بعض الدراسات االستطالعية.

 تقييم البدائل  : -2

ان التفكَت يف كل بديل، ووضع كل العوامل ادلرتبطة بو يف االعتبار، يساعد على االختيار، وذلك من حيث    
مدى مناسبة كل اختيار منهم مع قيم الفرد واىدافو وموارده وطموحاتو ،ولتحقيق ذلك ػلتاج الفرد جلمع 

والصحيحة يف ضوءالبدائل ادلتاحة امامو مت القيام بعملية تقييم الكمي، الرتباط  العديد من ادلعلومات الدقيقة
ىذه البدائل بالتقييم الكيفي ،الذي يرتبط بالعديد من ادلتغَتات  والعوامل. االمر الذي يصعب معو القدرة على 

 (122عمران، ص)تغريد  حتديد النتائج ادلتوقعة لكل بديل بصورة قاطعة.

 8 اختيار افضل بديل -1

تعترب ىذه ادلرحلة من اصعب ادلراحل وادقها على االطالق ،الن صاحب القرار يكون يف موقف مواجهة مع  
 رلموعة من البدائل، لكل منها شليزاتو وعيوبو وخاصة يف حالة التقييم الكيفي، 

ويرتبط االمر بالناحية الذاتية فان عيوب بعض البدائل قد يعتربىا البعض االخر مزايا .وىكذا قد يتدخل    
العامل الذايت لصاحب القرار وخربتو وشعوره ودوافعو ورغبتو وىدفو ،وكذلك ما ؽلكن ان نطلق عليو االعتبار 

8 االعتبار االقتصادي ام االعتبار االنساين  احلاكم. وىو االعتبار الذي يرتبط بتوجيهات متخذ القراروىل ىو
 واالجتماعي ا والسياسي  اوغَت ذلك من االعتبارات ،كما ينبغي على متخذ القرار مراعاة ما يلي 8

 مدى مالئمة كل بديل مع االىداف والسياسات والنظم ادلوضوعة . -
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ىداف مدى اعلية االىداف اليت ػلققها كل بديل اذ ىناك اىداف حتمية وىي اال -
اليت  ال ؽلكن ختطيها باي بديل كما ان ىناك اىداف مرغوبة تتفاوت من حيث 
قيمتها النسبية ومدى اعليتها ولكنها ال ترقى دلستوى االىداف احلتمية او الواجبة 

 درجة ادلخاطرة وارتباطها بتحقيق اذلدف .
 عامل االقتصاد يف اجلهد والنفقات واالقتصاد . -
 ئدة من قرار ال نستطيع تنفيده . امكانية التنفيد فال فا -

 8  تقييمومتابعة القرار و  -3

بعد تقرير القرار من ادلهارات اذلامة والالزمة يف عملية  صناعة القرار.فنحن حباجة لتعلم كيف ؽلكن ان نقيم    
اختاذه وماذا القرارات اليت ناخذىا باستمرار يف حياتنا اليومية .فالنظر للخلف لرؤية كيف كان القرار، كيف مت 

نتج عن مثل ىذا القرار ،تعد عملية عقلية تساعد يف اكساب الفرد مهارات جيدة الختاذ القرار. وىناك عدة 
اسئلة ؽلكن اللجوء اليها عند تقييم القرار مثل 8 ىل مت التفكَت يف مجيع البدائل احملتملة ،ماىي االختيارات اليت 

 ًتتبة عن كل بديل، ىل كان  ادلعلومات كافية عن كل بديل  وغَتىا.مت التفكَت فيها ىل مت حتديد النواتج ادل

فتقييم القرار يساعد الفرد على النمو فهو مبثابة دليل موجو، فنحن نتعلم من كل خربة سابقة على ضلو يساعد 
 .(102)زلمد حسن عالوي، ص يف جتنب االخطاء ادلستقبلية .

 انواع القرارات :  -1-3-1-3

يصعب حصر انواع القرارات اليت غلب على الفرد اختاذىا وما اكثرىا ،وان اي قرار يتوقف على رلموعة     
البدائل ادلتاحة ،واعلية كل بديل ،ويطلق على ىذه البدائل مصطلح اسًتاتيجبات القرار. كما يتوقف اختاذ 

تغَتة ، ويطلق عليها مصطلح حاالت الطبيعة ادلختلفة ، ولكي يستطيع القرار ايضا على ادلواقف ادلختلفة وادل
الفرد التوصل اىل اختاذ القرار، ينبغي عليو حتديد النتائج اليت ؽلكن التوصل اليها من اختاذ القرار ،عن طريق 

 حتديد كل من اسًتاتيجيات ادلقررة، وحاالت الطبيعة ادلختلفة . 

 كن حتديد نوعُت من القرارات علا8ويف ضوء  ىذا التوضيح  فانو ؽل
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 قرارات بدون مخاطرة :  -1

ىي رلموعة قرارات اليت ال يًتتب على تنفيدىا اية سلاطرة ،او اليت ؽلكن حتمل نتائجها بدون اعباء او          
التاكد اضرار، كما ان نتائجها تدخل يف رلال االحتماالت، ويتخذ القرار يف ىذه احلالة على درجة عالية من 

او اليقُت من النتائج وفاعليتها،  نظرا دلعرفتو التامة بادلوقف وحاالت الطبيعة ادلؤثرة عليو، وقد يطلق على ىذا 
 النوع من القرارات قرارات يف حالة التاكد.

وتعترب القرارات يف ىذه احلالة من اسهل القرارات لعدم وجود تاثَت حلاالت الطبيعة على النتائج لذا يكون 
حب القرار متاكدا من نتيجة كل اسًتاتيجية وتكون مصفوفةالنتائج ذلا عمود واحد فقط اي حالة طبيعية صا

 واحدة فقط .

 8 قرارات تحمل المخاطرة -0

وىي رلموعة من القرارات اليت  تتضمن نتائجها قدرامن ادلخاطرة الحتمال حدوث اخطاء ناجتة عن امكانية  
 تغَتات او على احلاالت الطبيعية او على مسارىا.عدم التحكم او السيطرة على ادل

وىذا النوع من القرارات رمبا كان اكثر اعلية لتكرار حدوثو يف العديد من ادلواقف  ونظرا الن احتمال حدوث 
حاالت الطبيعية غَت معروفة ويف ىذه احلالة ينبغي اغلاد سلرج يساعد على ختطي عقبة عدم توفر معلومات  

تعلق باحتماالت حدوث حاالت الطبيعية ويف ىذه احلالة يتطلب االمر التوصل اىل معيار كافية اواكيدة ت
 .(102)زلمد حسن عالوي، ص يساعد على اختيار االسًتاتيجية  ادلناسبة .

  :   االسًتاتيجيات ادلختلفة ويف ضوء ىذا ادلعيار يتم اختيار افضل اسوء النتائج  من معيار التشاؤم
فان ادلقرر يف ىذه احلالة يكون على يقُت من ان ماػلدث لن يكون اقل مكن اسوء ناتج 

 االسًتاتيجية.
 :  استخدام معيار التفاؤل يعٍت اختيار افضل االفضل اال ان ىذا الراي انتقده كثَتون معيار التفاؤل

 ل وسط معيار اخر غلمع بُت التشاؤم والتفاؤلووصفوه انو بعيد كل البعد عن ادلنطقية واقًتحوا كح
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  :معيار التفاؤل والتشاؤم  

ناتج وافضل ناتج يف كل اسًتاتيجية ويتم اختيار االسًتاتيجية اليت تعطي اعلى قيمة  ىذا ادلعيار غلمع بُت اسوء
 . باىضة التكاليفوىل متوقعة او اختيار االسًتاتيجية اليت تعطي اقل قيمة متوقعة اذ كان  االسًتاتيجية اال

 .(103)زلمد حسن عالوي، ص

  :معيار الندم 

ىذا ادلعيار ىو الندم الذي يشعر بو الفرد بعد اختاذ قراره ،ففي حالة عدم اختاذ القرار الصحيح ،فان  اساس
 والتنيجة اليت حصل عليها .الشعور بالندم يتحدد مبقدار الفرق بُت اعلى ناتج يف حالة الطبيعة  

  : اذا كان يف االمكان حتديد النسب ادلتوقعة معيار النسب المتوقعة لحدوث حاالت الطبيعة
الحتماالت حدوث حاالت الطبيعة  فانو ؽلكن استخراج القيمة ادلتوقعة لكل اسًتاتيجية ، وعلى 

يت تعترب افضل االسًتاتيجيات يف ذلك غلب اختيار االسًتاتيجية اليت تعطي اكرب  قيمة متوقعة ، وال
 (106)رلمد حسن عالوي ، ص ايطار فريضة نسب حدوث حاالت الطبيعة .

 اساليب اتخاذ القرار:  -1-3-1-4

اشار العديد من الباحثُت  كارون كوكس واينربج واجولد شيالدوراي وكرايت  اىل انو ؽلكن النظر اىل اساليب 
 القرار تتم من خالل عمليتُت علا8 اختاذ

 اتخاذ القرار كعملية معرفية : - أ

يرتبط ذلك باستخدام متخذ القرار للخطوات العلمية عند اختاذ القرار وىي8 حتديد ادلشكلة واالىداف  
حتديد البدائل ومتابعة القرار وتقييمو فكان الًتكيز يف ىذه العملية يتاسس على ادلوضوعية وحسن 

 علومات ادلتاحة وتقييمها للتوصل اىل اختاذ القرار ادلناسب. استخدام ادل
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  اتخاذ القرار كعملية اجتماعية:-ب

يقصد بالعملية االجتماعية يف رلال اختاذ القرار  والدرجة اليت يسمح فيها للتابعُت  او ادلرؤوسُت او اعضاء  
ومقدارتاثَتىم على ىذه العملية  فكان العملية االجتماعية مجاعة او الفريق الرياضي  باالشًتاك يف اختاذ القرار 

لالختاذ ؽلكن ان تًتواح مابُت القرار االوتقراطي  الصارم الذي يتخذه القائد دون ادىن مناقشة مع اعضاء الفريق 
 (110حسن عالوي ، ص)زلمد  .ومابُت اختاذ القرار الذي يشارك فيو اعضاء اجلماعة بدرجات متفاوتة

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار: -1-3-1-5

تنمية مهارات اختاذ القرار تساعد الفرد على حتقيق اىدافو وحل مشكالتو فالقدرة على طرح البدائل ادلتعددة 
ن تساعد يف الوصول الفضل احللول واحيانا ما تستفسر عن السبب الذي جعلنا نتخذ مثل ىذا االختيار وع

 العوامل اليت ساعل  يف اختاذه.

 فالقرارات عموما تتاثر بعدة عوامل ىي8

 حالة نضج الذىني: - أ

يتاثر القرار حبالة التضج لدى الفرد وتتحدد حالة النضج الذىٍت بادلرحلة العمرية وباحلالة الصحية وباتلظروف  
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية احمليطة بالفرد.

الكبار من حولو مسؤولُت عن اختاذ العديد من القرارات اخلاصة بو فهم يقومون بعملية  فالطفل الصغَت غلد
التفكَت بدال منو فمثال يقررون ماذا ياكل مىت يلعب مىت ينام  وما اىل غَت ذلك وعندما يبدا يف النمو والنضج 

 يبدا يف شلارسة التفكَت مرتبطة مبوضوعات مادية زلسوسة.

ير مهارات التفكَت ويسهل التفكَت يف اجملردات  ؽلثل القدرة على التفكَت يف ادلاديات  فالنضج يساعد على تطو 
ويساعد يف اكتساب ادلزيد من ادلعلومات اليت تستخدم اثناء التفكَت يف اختاذ القرار حيث يساعد يف حتديد 

 قدر كبَت من الصحة. معظم النتائج ادلًتتبة على كل موقف  وكذلك يف القدر ة على التنبؤ بادلستقبل على
 (65)تغريد عمران، ص
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 8القيم   -ب

القيم تتضمن كل ادلثاليات  وادلعتقدات اذلامة يف حياة كل فرد فهي تتاثر بااليطار الثقايف الذي نعيش فيو ومن  
يولد يف مثل ىذه الثقافة  غالبا صلده ػلملها ويعتنقها على اهنا اىم مايف احلياة  وتتاثر القيم ايضا بشخصية كل 

اليت يقيمها مع االخرين شلن يتعامل معهم  على مستويات سلتلفة فرد والبيئة اليت ينتمي اليها ومبجال العالقات 
 واليت تؤثر يف سلوكو وتفاعالتو اليومية مع مواقف احلياة.

ان معرفة القيم اخلاصة بكل فرد تسهل عليو عملية اختاذ القرار ادلناسب والذي يالئم قيمو وىذا حسب اعلية    
اعلية اكرب من غَتىا  والبعض ػلمل نفس الدرجة من االعلية كل منها بالنسبة للفردفبعض القيم تكون ذلا 

 وبعضو الثالث رمبا تقل  درجة اعليتو.

  االىداف : -ج

القيم تساعد يف حتديد اذلداف اليت نسعى اىل حتقيقها يف احلياة فاذلدف ىو شيء نسعى لنحصل عليو او 
ؽلكن  تقسيمها اىل مستويات 8اىداف قريبة لننجزه يف وق  زلدد فهي حتددلنا ما نرغب يف  ادائو فاالىداف 
 ادلدى وبعيدة ادلدى التتطلب ختطيط والوق  طويل لتحقيقها.

 الطموحات: -د

كما حتركنا جتاه اىدافنا علينا ان نضع يف االعتبار مستوى زلددمن ادلعيار الذي يساعدنا على قياس مدى 
حتقيق االىداف . ومن اجل حتقيق اذلدف ينبغي التقدم الذي ضلرزه اجتاه االىداف ويساعد على حتديد مدى 

 حتديد مستوى احراز اذلدف والذي ىو ضروري بالنسبة لتحقيق اذلدف.

بعض ادلعايَت تكون سهلة للقيلس وبعض االخر يكون صعب مثل حتديد ادلعايَت يف ضوء اخلربات الشخصية  
دلستويات اليت غلتازىا تالميذ اخرين ومستويات فالنجاح يف ادلدرسة على سبيل ادلثال يعٍت ان ؼلتار الفرد نفس ا

النجاح قابلة للقياس بينما ادلستويات  احملددة  يف ضوء خربات الشخصية الؽلكن قياسها  وىي مستويات 
 فريدة وسلتلفة من فردالخر حسب اىداف كل فرد يف احلياة.
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 الثقة في النفس: -3-2-

 مفهوم الثقة في النفس: -1 -1-3-2

الثقة يف النفس من السمات الشخصية اذلامة يف حياتنا اليومية نظرا لتاثَتىا على اراء احمليطُت بنا  وبالرغم تعترب 
من كل البحوث اليت قام هبا علماء النفس اال انو ليس ىناك تعريف دقيق ذلذا ادلصطلح فالثقة يف النفس تعٍت 

ن يفعلو ولكن ما ىي االشياء الواقعية اليت توقع الشخص حتقيق النجاح .فهي التعٍت ماذا يامل الشخص ا
 (115،ص0222)اسامة كامل راتب،  يتوقع عملها.

 باهنا درجة اليقُت اليت ؽلتلكها الفرد فيما يتصل  بقدرتو على النجاح يف الرياضة. rolestsيعرفها رولسرتس    
 (056،ص0223اجمليد،  )عبد العزيز عبد

 ,richardh.cox) اىل ان الثقة يف النفس شعور داخلي اما دتلكو اوال دتلكو. kaussويرى كوس 
2005.p29) 

وترتبط الثقة مبفهوم الذات الذي يعٍت ادراك الفرد لذاتو حيث تتكون ىذه الذات من خالل تفاعل الفرد مع 
 وتفسَته ذلا متاثر بتقييم االخرين لسلوكو.البيئة 

كما ترتبط الثقة يف النفس مبفهوم تقدير الذات الذي  يبدوزلدد رئيسي لسلوك الفرد ويعرف بانو *حكم ذايت 
على االعلية اليت يشعر هبا الفرد ضلو ذاتو*مع زلاولة احملافظة عليها دائما لذا فان تقدير الذات يرتبط بعامل 

الذات حيث  يصف اجتاه الفرد نفسو .ويف اجملال الرياضي فان تقدير الرياضي لذاتو يكون من  تقييمي دلفهوم
 .(062-057)عبد العزيز عبد اجمليد، ص .قيق النجاح  والفوز يف ادلنافساتخالل حت
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ذلك يساعد على تطوير ادائو عندما يتمتع االنسان بالثقة  فان خصائص الثقة في النفس :  -1-3-2-2
 من خالل طرق سلتلفة .

  : من االنفعاالت االغلابية  لدى االنسان  تؤثر الثقة يف اثارة العديدالثقة تثير االنفعاالت االيجابية
فهي تبعث فيو الشعور باحليوية واحلماس والرضا ويؤدي ذلك ان حركاتو تتميز باالنسانية وادلزيد من القوة .اضافة 

 سبق فان الثقة تساعد على االحتفاظ باذلدوء واالسًتخاء وخاصة يف ادلواقف الصعبة .اىل ما
 :تساعد الثقة على تركيزاالنتباه اثناء تادية العمل  ويرجع ذلك ان  الثقة تساعد على تركيز االنتباه

)اسامة كامل راتب،  .االنسان ػلاول جتنب الفشل )الذي يايت نتيجة ضعف الثقة( ويصبح اىتمامو ضلو االداء 
عكس ذلك الذي يتسم بضعف الثقة يشعر بالقلق ويستحود عليو التفكَت السليب ويكون ىدفو  (120ص

 نتيجة االداء اكثر مايهتم باالداء ذاتو.
 :الثقة تؤثر في بناء االىداف   

صعوبة مالئمة مث يبدل اجلهد الصلازىا  فالثقة االنسان الذي يتمتع بالثقة يستطيع ان يضع  اىدافا ذات  ان 
تستثَت القدرات الكامنة لدى االنسان بينما االنسان الذي يفتقد اىل الثقة ؽليل اىل وضع اىداف سهلة وبذلك 

 اليبدل قصارى جهده وال يستثَت اقصى طاقاتو.

  8الثقة تزيد المثابر وبذل الجهد 

عامال قويا من حيث التاثَت على نتائج االداء اي اعتبار الثقة مبثابة الزيادة ان توقع االنسان لنتائج عملو يعترب 
يف درجة التوقع لنتائج االداء وبالتايل يكون االنسان اكثر استعدادا لبدل اجلهد وكلما ضاعف ذلك من من 

ا االنسان الذي يعتقد مقدرتو على التحمل وادلثابرة يف مواجهة العقبات اليت تقابلو او ادلشكالت اليت تعًتضو  ام
 ان النجاح امر بعيد ادلنال وصعب التحقيق فان دافعيتو تقل وعزؽلتو تضعف لبذل اجلهد اومقاومة التعب .

 (120)اسامة كامل راتب، ص
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لتاثَتىا على ونظرا الثقة يف النفس يف اجملال الرياضي  العلية نظرانظريات الثقة في النفس:  -1-3-2-3
اداء  الال عبُت اجتو علماء النفس الرياضي اىل دراسة ىذه السمة للتعرف على مجيع ادلتغَتات ادلرتبطة هبا 

 ومدى فاعليتو ويف ضوء ذلك قدموا العديد من النظريات اعلها مايلي8

ان كفاءة   تعتمد ىذه النظرية على فرضية رئيسية وىي نظرية باندورا لفاعلية الذات :  -1-3-2-3-1
الذات اساسية لالداء الكفء ويف ادلواقف التنافسية فكلما ارتفع مستوى كفاءة الذات ارتفع اصلاز االداء 

 واطلفض  االستثارة االنفعالية.

ولعل ىذه النظرية تقوم  على فكرة كفاية الذات كمرادف العتقاد الفرد بانو كفء ويستطيع اصلاز ادلهمة         
خل موقف التنافس حبماس وثقة دما بنجاح فالالعب  الذي يتمتع بدرجة عالية من الكفاية والفعالية للذات ي

اذا كان بامكانو دخول ادلنافسة واصلازىا او  يف النفس .ودرجة  كفاية الذات اليت يتمتع هبا الالعب  حتدد ما
وىذا يشَت ان كفاءة الذات عالمة دالة  (124،ص1773)زلمود عبد الفتاح عنان،  .احجامو وابتعاده عنها

 (10،ص0222)صدقي نور الدين زلمد،  للثقة بالنفس لدى الرياضي.

ويؤكد باندورا يف ظلوذج كفاية الذات على عدة عوامل مثل النجاح واخلربة واالقتناع اللفظي واالستثارة االنفعالية 
فاالداء الناجح ؽلثل اىم العوامل  حيث يزيد من توقعات النجاح ادلستقبلية اما الفشل فيعمل على خفض تلك 

حُت واخر الاللنجاح ادلتكرر فان الفشل بُت التوقعات وعندما تنمو مشاعر قوية من كفاءة الذات من خ
)زلمود عبد الفتاح  .ومشاعر كفاءة الذات اظلا تؤدي اىل اداء وحتسن يف ادلنافسات الرياضية تتضاءل نتائجو
 (124عنان، ص
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 ,richardh.cox): العالقة بين العوامل المؤدية بكفاءة الذات  وللمنافسة الرياضية (1)الشكل رقم 
2005.p29) 

 نظرية ىارتز لدافعية الكفاءة  -1-3-2-3-2

نظريتو يف دافعية الكفاءة واليت قام  harter1978يف الدافعية  قدم ىارتر whaiteمتاثر بنظرية واي   
فرضية شعور الالعب بكفاءة الشخصية وطبقا ذلذه النظرية فان االفراد يكون ون مدفوعُت فطريا ليكونوا على 

 (richard.h.cox, p147) .اكفاء يف كافة رلاالت  االصلاز البشري

فانو ػلاول االداء باتقان وكذلك ويف رلال الًتبية البدنية والرياضية ولكي يشعر الالعب باالشباع ويكون كفء 
ادراك النجاح الذايت يف زلاوالت االتقان وىذا بدوره يستثَت مشاعر موجبة اوسالبة لالنفعالية  وتعمل زلاوالت 
االتقان  الناجحة  على زيادة الفاعلية الذاتية وادلشاعر الكفاءة الشخصية واليت ترفع بدورىا دافعية الكفاءة 

 (125)زلمود عبد الفتاح عنان ، ص  . على بذل ادلزيد من زلاوالت االتقان اجليد وبالتايل يشجع االعب

 االداء الناجح

االستثارة 

 االنفعالية

 الخبرة

االقتناع 

 اللفظي

االعتقاد لفاعلية 

 الذات      

المنافسة 

 الرياضية 
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 8791:نظرية هارتر في دافعية الكفاية عن هارتر (20)الشكل رقم 

وعلى العكس فاذا حاول الالعب االتقان وجاءت النتيجة فاشلة فان ذلك يؤدي اىل اطلفاض دافعية الكفاءة 
وتكون التاثَتات السالبة ىي الناتج النهائي على االداء  وتفًتض النظرية ان تلك الدافعة  ادلنخفضة سوف 

)زلمود عبد الفتاح عنان ، ى رقم تؤدي اىل تسرب الالعبُت وعزوفهم عن الرياضة وىذا ما يثبتو شكل اعل
 (127ص

لقد اكدت الدراسات العلمية يف رلال علم النفس الرياضي ان مستويات الثقة في النفس : -1-3-2-4
ىناك ثالث فئات من الرياضيُت يف رلال شلارسة الرياضة فمنهك من يكون غَت واثق من نفسو اي تعوزه الثقة 

النفس بينما ىناك رياضيُت يعانون من الثقة الزائدة كما يوجد فريق ثالث من الرياضيُت لديهم مقدار من يف 
 الثقة وىذا ىو ادلستوى ادلرغوب فيو من الثقة  بالنفس يف اجملال الرياضي.

 دافع للكفاءة المرتفع

 محاولة االتقان اقل دافعية الكفاءة المنخفضة 

 االداء الناجح         

فعالية الذات االنفعالية الموجبة 

مشاعر كفاءة    

السالبةاالنفعالية   

 االداء الغير ناجح    

 الدافعية الطبيعية الن يكون االعب كفء في

 الرياضات الممارسة ورغبته في محاولة االتقان

التسرب من 

 الرياضة
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من طرف لقد مت ايضاح العالقة بُت الثقة بالنفس واالداء الرياضي الثقة بالنفس المثلى:   -1-3-2-4-1
من خالل افًتاضية ادلنحٌت ادلعكوس .حيث ان  gould 1773وغولد    weingergالباحثان وينبارغ

مستوى االداء يزيد عند زيادة الثقة بالنفس عند اعلى نقطة يف االلتواء بعدىا تكون الثقة بالنفس  وكل منها 
النفس عن نقطة مثالية بالنفس وىذا ما يرتبط سلبا مبستوى االداء حيث ينخفض االداء بزيادة او نقص الثقة ب

 .يوضحو الشكل اسفل 

 مرتفع           

 االداء 

  متوسط 

 

 منخفض 

  

 الثقة الزائدة                                  الثقة المثلى                      الثقة المنخفضة

  .1773العالقة بُت الثقة يف النفس واالداء عن وينبارغ وغولد (21) الشكل رقم

(jean pierrefamose etflorence guerin, p165-166) 

ان الرياضيُت ذوي الثقة بالنفس يتعاملون مع النجاح والفشل نقص الثقة في النفس :  -1-3-2-4-2
الرياضيُت الذين تنقصهم الثقة بالنفس ؼلافون من الفشل بدرجة كبَتة مبالغ فيها بقدر كبَت من الواقعية  ولكن 

لدرجة انو ينعكس ذلك يف سلوكهم وادائهم ونتيجة ذلك يصبحون من الناحية النفسية اسرى تصوراهتم السلبية 
 ويسلكون منطلق اذلزؽلة والفشل وليس النجاح وحتقيق الفوز على ادلنافس.

صورات السلبية يضعف من كفاءة االداء كما انو يؤدي اىل حدوث القلق وضعف الًتكيز ان ضعف الثقة والت
وعدم التاكد من اذلدف كما ان الرياضيُت الذين تعوزىم الثقة يكون تركيزىم اكثر ضلو نقاط الضعف شلا 

 يصرف انتباىهم عن االشياء الضرورية لالداء اجليد 
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د النفسي الذي ؽلد الرياضيُت ضلو اىدافهم وتكون ىذه التوقعات اكثر وتعترب التوقعات االغلابية للنجاح الوقو 
 (116)اسامة كامل راتب، ص فعالية كلما كان  واقعية.

 8  الثقة بالنفس الزائدة -1-3-2-4-3

فهي بالتايل مشكلة اكثر وتسمى ايضا بالثقة الزائفة حيث ان الالعب تكون لديو ثقة تزيد عن قدراتو ادلتاحة 
تعقيدا من نقص الثقة بالنفس حيث يبالغ الرياضي يف تقدير ذاتو ويقلل من تقدير ادلنافسُت وتتظهر الثقة 

      بالنفس الزائفة احيانا لدى الرياضيُت يف ظلطُت شائعُت8

الثقة الزائدة  نتيجة لنوع من ابعض الرياضيُت يعتقدون اهنم افضل من امكاناهتم احلقيقية  ويتولد ىذا  -
التشجيع ادلبالغ فيو من قبل االباء وادلدربُت  ىذا ما يقود صاحبو اىل الفشل واالحباط عندما يواجو الواقع 

 العملي ويتاكد ان قدراتو وامكاناتو اقل واضعف مم يعتقد.

فهم قلقون من بعض الرياضيُت يتظاىرون بالثقة ولكن داخليا تستحود عليهم افكار ومشاعر عدم الثقة  -
الفشل يف ادلنافسة والرياضيو الذين يتميزون هبذا النمط مٌت الثقة جتدىم يعرضون قلقهم الداخلي ببعض مظاىر 

 (063)عبد العزيز عبد اجمليد، ص السلوك اخلاصة مثل8الغرور التكرب التهور.

ونتيجة لذلك الوىم فان الرياضيُت يتجنبون معرفة االسباب احلقيقية ان الثقة الزائدة نوع من اخلداع النفسي 
لضعف ثقتهم بانفسهمويبحثون عن سلوك حلماية ذواهتم مثل ادعاء االصابة عندما يكون اداؤىم ضعيفا  
كذلك غلدون صعوبة لالعًتاف باخطائهم ويكثرون من تقدًن التربيرات الهنم اليقبلون حتمل مسؤولية 

 (121-122)اسامة كامل راتب، ص اخطائهم.

 مهارات التفكير وحل المشكالت -1-3-3

8ولقد اقتصرنا على ابرز التوجهات اليت تعرب عن تعريف التفكير:ىناك عدةتعريفات للتفكير -1-3-3-1
 معٌت التفكَت.

 (12،ص0221)نايفة قطامي،  "ما ػلدث عندما ػلل شخص ما مشكلة"يعرف التفكَت بانو 
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 "عملية معرفية اوفعل عقلي عن طريقو تكتسب ادلعرفة"ويعرف ايضا بانو

)رشيد النوري البكر،  "ادراك عالقات بُت عناصر موقف معُت"ويشَت رشيد النوري اىل ان التفكَت ىو
 (14،ص0220

)نايفة قطامي،  "العملية اليت يتم بواسطتها توليد االفكار وحتليلها وزلاكمتها"التفكَت بانواما نايفة فيعرف 
 (14ص

ومن خالل ىذه التعريفات نستنتج ان معٌت التفكَت ينطوي على ان الفرد يبدا التفكَت عندما يواجو مشكلة 
َت اىل تعلم معرفة جديدة تبقى لو كخربة تساعده يف حل ادلشاكل ويبحث عن حل ذلا وبالتايل يؤدي ىذا التفك

 ادلقبلة اليت تواجهو.

 مستويات مهارات التفكير:  -1-3-3-2

تنقسم مستويات التفكَت وعملو حسب النشاط او اجلهد العقلي ادلبذول الصلاز مهام التفكَت لدى الفرد وىي  
 كالتايل8

 اساسيتُت علا 8 تنطوي على عمليتُت)البسيطة(:مستويات التفكير الدنيا  -1-3-3-2-1

وحتدث ىذه العملية عندما يتذكر الفرد معلومة سبق وان احتفظ هبا يف الذاكرة وقد عملية التذكر : -1
تتطلب ىذه العملية التعرف على ىذه ادلعلومات من بُت معلومات اخرى او استدعاء نفس ادلعلومة من تلك 

 الذاكرة.

حتدث ىذه العملية عندما يعيد الفرد صياغة معلومة اواكثر من صيغة الخرى حرفيا: اعادة الصياغة  -2
)حسن حسُت  وحتمل نفس ادلعٌت والشكل مبعٌت انو اليضيف من ذاتو معاين جديدة لتلك الصيغة.

 (000،ص1733زيتون،كمال عبد اجمليد، 
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تتعدد عمليات التفكَت اليت تقع يف مستويات التفكَت مستويات التفكير الوسيطة:  -1-3-3-2-2
 الوسيطة ولعل من اعلها مايلي 8

حتدث ىذه العملية عندما يقوم الفرد  بنفسو او بايعاز من الغَت بطرح اسئلة حول موضوع طرح االسئلة: -1
 ما زلل تعلمو اومالحظتو 

العملية عندما يقوم الفرد  بشرح او تبسيط ادلعلومة اواكثر لنفسو او لالخرين حتدث ىذه التوضيح : -2
 بغرض كشف معناىا اوغموضها حبيث تصبح يف متناول االفهام.

حتدث ىذه العملية عندما يقوم الفرد بالتعرف على اوجو الشبو واالختالف بُت االشياء او  المقارنة: -3
 .ى عددمن ادلعايَت )معايَت ادلقارنة(الظواىر اوادلوضوعات وذلك بناء ا عل

حتدث ىذه العملية عندما يقوم الفرد جبمع مفردات معينة )معلومات   التصنيف والترتيب: -4
 اشياء.......(يف فئات اورلموعات اعتمادا على صفات زلددة مث وضعها يف سياق متتابع وفقا دلعيار معُت.

لعملية عندما يتعامل الفرد مع رلموعة من االشياء او حتدث ىذه اتكوين المفهومات والتعميقات:  -5
 ادلواقف او الظواىر او االفكار.

حتدث ىذه العملية عندما يقوم الفرد بنقل معرفة اوخربة من موقف معُت اىل موقف اخر جديد  التطبيق: -6
 مل ؽلر بو من قبل.

ب حدوث بعض االحداث او الظواىر حتدث ىذه العملية عندما يقوم الفرد بتعليل اوذكر اسباالتفسير: -7
 الطبيعية او االنسانية اوبرىنة صحة عالقة معينة.

ان الفرد يقوم بعملية االستنتاج عندما يتوصل اىل نتيجة جديدة غَت موجودة يف موقف زلل االستنتاج: -8
 (01-02،ص0221حسُت زيتون،، )حسن  تفكَت ولكنو يستدل عليها من قرائن مرتبطة هبذا ادلوضوع.
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يقوم الفرد بعملية التنبؤ عندما يتوصل اىل معرفة ما سيحدث يف ادلستقبل باالستعانة مبا لديو من التنبؤ: -9
 معلومات سابقة.

الفرض تعبَت يستخدم عموما لالشارة اىل اي احتمال او استنتاج مبدئي غَت مثب  فرض الفروض:  -11
من اجل التوصل اىل اجابة اونتيجة معقولة تفسر الغموض الذي يكشف موقف ؼلضع للفحص والتجريب 

 (074،ص1777)فتحي عبد الرمحان جروان،  اومشكلة ما.

حتدث ىذه العملية عندما يقوم الفردباعادة صياغة ادلعلوام  بصورة تظهر العالقات ادلهمة يف التمثيل :  -11
)يعقوب نشوان زلمد خطاب،  طريق حتويلها اىل اشكال ختطيطية بصورة او رموز بيانية.عناصرىا عن 

 (074،ص1774

اوافكارا جديدة  حتدث ىذه العمليةعندما يطلق الفرد عنان خيالو ويكون صورا عقلية مبتكرة التخيل: -12
 (155،ص1774)جابر عبد احلميد،  .غَت موجودة عادة

حتدث ىذه العملية عندمايقوم الفرد بتجزئة موقف مركب اىل مكوناتو من عناصر اساسية مث  التحليل: -13
 جتاوز ذلك اىل تبصر او الفحص ادلدقق لذلك ادلوقف بغرض اكتشاف العالقات .

ىذا ادلستوى اال اننا سوف نتطرق تتعدد عمليات التفكَت يف مستويات التفكير العليا: -1-3-3-2-3
 اىل العمليات التالية8

 مهارة حل المشكالت : -1-3-3-2-3-1

اذا اخذنا باالعتبار ان ادلشكلة عامة تعٍت كل موقف طارىء يعًتض حاجة او اكثر من حاجات تعريف:  -1
كل موقف "ليمي فهي الفرد ويتطلب حال  فانو على نفس النمط ادلتقدم تكون ادلشكلة بتلنسبة الي موقف تع
)فايز مراد دندش،  "يقف عائقا امام الفرد فيبدا بعض احملاوالت هبدف الوصول اىل حل مناسب

 (103،ص0221
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كل موقف حيايت مربك اوسؤال زلَت اومدىش مفتوح النهاية يواجو الفرد ويشعر حباجة ىذا "عرف ايضاتكما 
 ادلوقف اوذاك السؤال للحل يف حُت ال يوجد امكانات  اوخربات حالية سلزنة يف بنيتو ادلعرفية ما ؽلكنو الوصول 

فيعرف ادلشكلة باهنا   اما كرونباخ"(103،ص0221)حسن حسُت زيتون،  .او روتينية  للحل بصورة فورية 
 كل موقف يكون مشكلة للفرد حينما يكون حباجة   العطاء جواب وليس لديو حبكم العادة جواب جاىز*

ان ادلشكلة ىي موقف عددي وصف بالكلمات واثَت حولو سؤال زلدد دون ان يدل ذلك "ويرى ىارتوج 
 (112)فايز مراد دندش، ص "حلالسؤال على نوع العملية الالزمة لل

وعليو ؽلكن تعريف ادلشكلة اهنا كل موقف يتعرض لو الفرد او سؤال زلَت مل غلد لو حل وليس لو خربات سابقة 
 ذلذه ادلشكلة.

اوانتهاءا باختيار اجراءات منظمة يتمكن من خالذلا حل ادلشكلة اليت تواجهو بدءا "اما حل ادلشكالت فهي 
 (33،ص0222)عسكر علي،  "حللهال البديل االفض

)جليمران عمار،  "انو العملية الواعية اليت جتعل ادلوقف احلايل قريبا من ادلوقف ادلرغوب فيو جليمران"عرفها 
1773)، 

ادلشكالت باهنا *العملية اليت تضمن استبصار او معاجلة لذىنية وحسية ويعرف يوسف قطامي مهارة حل 
 وتتطلب جهدا ذىنيا نشطا ىادفا يًتتب عليو حل مشكلة

اهنا عملية تفكَت مركبة يستخدم فيها الفرد ما لديو من معارف سابقة ومهارات "0222فتحي جروان*"ويعرفها 
 .ا"اىز لتحقيقهججديد او حتقيق ىدف ال يوجد حل  من اجل القيام مبهمة غَت مالوفة او معاجلة موقف

 (144،ص0225)ناجي زلمد قاسم، 

فيعرف مهارة حل ادلشكالت بانو تطبيق ادلهارات وادلعرفة لتحقيق غرض معُت  او اىداف يسعى  "سالفن"ام 
 الفرد لتحقيقها*
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 انواع المشكالت:    -2

*ريتمان *انواع ادلشكالت يف مخسة انواع استنادا اىل درجة وضوح ادلعطيات واالىداف لقد حصر         
 وىي كالتايل 8

  مشكالت حتدد فيها ادلعطيات واالىداف بوضوح تام 
   مشكالت توضح فيها ادلعطيات واالىداف غَتزلددة بوضوح 
 مشكالت اىدافها واضحة وزلددة ومعطياهتا غَت واضحة 
  وضوح االىداف وادلعطياتمشكالت تفتقر اىل 
  مشكالت ذلا اجابة صحيحة ولكن االجراءات الالزمة لالنتقال من الوضع القائم اىل الوضع

 النهائي غَت واضحة وتعرف مبشكالت االستبصار.

عام بُت ادلفكرين يف رلال حل ادلشكالت حول ىذه  اليوجد اتفاقخطوات حل المشكالت:   -3
تصورات اليت قدم  حول مسميات ىذه اخلطوات وعددىا وتسلسلها اخلطوات اذ يوجد العديد من ال

 وسنحرص على اخلطوات اليت دتثل القاسم ادلشًتك يف ىذه التصوراتوىي8

ىو ما يعٍت وصفها بدقة شلا يتيح للفرد رسم حدودىا وما ؽليزىا عن سواىا ان ىذه تحديد المشكلة: -1
 يقال *ان ادلشكلة ادلعرفة جيدا ىي مشكلة نصف زللولة*اخلطوة تعد حامسة حلل ادلشكلة ويف ىذا السياق 

تتمثل يف مدة حتديد الفرد الفضل ادلصادر ادلتاحة جلمع ادلعلومات جمع البيانات المتصلة بالمشكلة : -2
 والبيانات يف ادليدان ادلتعلقة بادلشكلة .

8تعترب ىذه اخلطوة من اكثر اخلطوات اجهادا للعقل حيث  اقتراح حلول مؤقتة للمشكلة)بدائل الحل( -3
)ابراىيم امحد مسلم،  تتمثل قي قدرة الفرد على التمييز والتحديد لعددمن الفروض ادلقًتحة حلل ادلشكلة .

 (21ص
جيد بغية ادلفاضلة 8 ويتم يف ىذه اخلطوة فحص كل حل بشكل المفاضلة بين الحلول واختيار الحل -4

 بُت احللول واختيار احلل ادلناسب وفق ادلعايَت موضوعية.
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8 ويتم يف ىذه اخلطوة جتريب احلل الذي وقع االختيار عليو يف اخلطة التخطيط لتنفيد الحل وتجريبو -5
 السابقة بعد اجراء التخطيط ادلطلوب لو.

 .تنفيده اذ يتوىل الفرد احلكم على فعالية ىذا احلل8 وتتم ىذه اخلطوة يف اثناء احلل او بعد تقييم الحل -6
 (6،ص1776)ريتشاردي شانغ، 

 8خصائص الخبرة في حل المشكالت -4
يرى الباحثون يف رلال التفكَت ان حل ادلشكالت ليس اال عملية ؽلكن تعلمها واجادهتا بادلراس والتدريب  وقد 

 اخلصائص العامة للشخص ادلتميز يف حل مشكالت اعلها8ذكروا عددا من 
 االجتاىات االغلابية ضلو ادلواقف الصعبة وادلشكالت والثقة الكبَتة بامكانية التغلب عليها. -1
 احلرص على الدقة والعمل على فهم احلقائق والعالقات اليت تنطوي عليها ادلشكلة.-0
 ت واالفكار ادلعقدة اىل مكونات اكثر بساطة.جتزئة ادلشكلة والعمل على حتليل ادلشكال-1
التامل يف حل  ادلشكلة وجتنب التخمُت والتسرع يف اعطاء االستنتاجات قبل استكمال اخلطوات الالزمة -2

 للوصول اىل اجابة دقيقة.
 يظهر االشخاص ادلتميزون يف حل ادلشكالت نشاطا وفاعلية باشكال متعددة.-3
تتصف باهنا مهارة جتعل ادلتعلم ؽلارس دورا  ان مهارة حل ادلشكالت تعلم مهارة حل المشكالت: -5

جديدا يكون فيها فاعال ومنظما خلرباتو ومواضيع تعلمو لذا ؽلكن ذكر ادلسوغات اليت تربر اعلية التدرب على 
 مهارة حل ادلشكالت كاسلوب للتعلم وىي 8

 ة دلعاجلة رلاالت وانواع ادلعرفة ادلختلفةالبد من تدريب على اساليب سلتلف ان ادلعرفة متنوعة لذلك -
ان مهارة التدريب على التفكَت احدى ادلهارات الالزمة اليت ينبغي ان يتسلح هبا افراد اجملتمع دلعاجلة  -

 مشكالت رلتمعهم  وحتسُت ظروف حياهتم.
ية او رلاالت ان مهارة حل ادلشكالت من ادلهارات الضرورية جملاالت سلتلفة سواء كان  رلاالت حيات -

 االكادؽلية التكيفية.
 ان مهارة حل ادلشكالت تساعد ادلتعلم على حتصيل ادلعرفة بنفسو وتزويده باليات االستقالل. -
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ان مهارة حل ادلشكالت تساعد ادلتعلم على اختاذ قرارات ىامة يف حياتو وجتعلو يسيطر على الظروف  -
 وادلواقف اليت تقًتحها.
 مفاىيميا يوضح جوانب ادلشكلة وابعادىا  وتتضمن ادلشكلة  وؽلكن حل ادلشكلة حال

 سؤاال او موقفا يتطلب اجابة او تفسَتا اومعلومات اوحال. -
موقفا افًتاضيا او واقعيا ؽلكن اعتباره فرصة قيمة للمعلم او التكيف او ابداع حل جديد مل يكن معروفا  -

 سابقا.
 موقف يواجهو الفرد عندما ػلكم سلوكو دافع التحقيق ىدف زلدد واليستطيع بلوغو مبا لديو من امكانات  -
احلالة اليت تظهر مبثابة عائق ػلول دون حتقبق غرض مائل يف ذىن ادلتعلم مرتبط بذلك ادلوقف الذي ظهلر  -

 فيو العائق.
 ادلتعلم اىل التخلص منو.موقف يثَت احلَتة والقلق والتوتر لدى ادلتعلم يهدف  -
موقف يثرب حالة اختالل توازن معريف لدى ادلتعلم يسعى ادلتعلم مبا لديو من معرفة للوصول اىل حاىل التوازن  -

 والذي يتحقق حبصول ادلتعلم على ادلعرفة او ادلهارة الالزمة . 
 بناءة. مواجهة مباشرة اوغَت مباشرة وحتديدا تتطلبمن ادلتعلم حل ادلوقف بطريقة -
يتصف االداء احلركي الرياضي باالبداع عندما ؽلكن لصاحبو من  االبداع في مجال الحركي الرياضي: -5

حل ادلشاكل احلركية اليت تواجو تفاعالت احلركية يف ادللعب مع اداة اللعب او مساحتو اوتوقيتهاو مع اخلصوم و 
 الزمالء بواحد او اكثر من االجراءات التالية.

 حركة جديدة حتل مشكلة حركية معهود حلها حبركة اوحركات اخرى .اصدار  -
 اداء مهارة حركية رياضية معروفة يف التوقي  او اجتاه جديد غَت معروف من قبل يف ادائها -
اصدار مكون حركي جديد حىت ولو كان  عناصره معروفة لديو ولغَته من قبل ليتغلب بو على مشكلة  -

 ية.حركية معهودة بطريقة حرك
انشاء رابطة جديدة ومفيدة بُت حركتُت اومهارتُت او اكثر مل يكن يتوقع او يعرف غَته ان ىناك رابطة  -

 بينهما.



 

34 
 

 -حل مشكلة  حركية رياضية باداء معروف مل يكن يف احلسبان حلها  مبثل ىذا النوع او النمط من االداء. -
اداء مهارة حركية رياضية شائعة يف موقف رياضي معهود مواجهتو مبهارات اخرى  يعطي استخدام جديد  -

 ومفيد ذلا.
ىو ابتكار حلل مشكلة حركية رياضية سواء باصدار حركة او مكون حركي جديد فاالبداع الحركي الرياضي  

يم جديد يعطي استخدام حديث  ومفيد مل يكن دليال حلل ادلشكلة او باداء حركي معروف سلفا ولكن يف تنظ
 لو.

 الخالصة:

ومن اجل ،تعترب ادلهارات النفسية  قدرة ؽلكن تعلمها واتقاهنا  من اجل التغلب على ادلشاكل اليت تصادفنا  
ىذه ادلهارات  مهارة اختاذ القرار والثقة يف  مكوناتالتكيف  والتعامل االغلايب مع الواقع الذي نعيشو  ومن 

 افة اىل التفكَت وحل ادلشكالت حيث تساعدنا  كثَتا يف بناء حياة  متوازنة. النفس اض
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 تمهيد:

النسان يف احسن تقومي معتدل القامة ،يقف على قدميو خالف احليوانانت اليت سبشي على اربع  اخلق اهلل  
حيث قال تعاىل واهلل خلق كل دابة من ماء فمنهم من ديشي على  بطنو ومنهم من ديشي على رجلني ومنهم 

 من ديشي على اربع  خيلق اهلل مايشاء ان اهلل علىكل شيء قدير.

فادلشي يعترب وسيلة االنتقال  البسيطة لالنسان يف اي زمان ومكان مهما تطورت وسائل ادلواصالت  على مر 
السنني .ويعترب ادلشي من احلركات الطبيعية االساسية لالنسان مثل اجلري والوثب والرمي ،فادلشي ىو اخلطوة 

 الزحف واحلبو.الثانية يف سلسلة تطور حلقات االنسان  اذ انو يايت بعد عملية 

حيث يعد ادلشي من اىم النشاطات البدنية ي حياتنا اليومية  فهو وسيلتنا لالنتقال من مكان اىل االخر 
اضافة اىل ذلك فان ادلشي رياضة سهلة االداء تناسب كافة االعضاء واالعمار وذات فوائد صحية وبدنية 

 (08،ص1998وصاحل عبداهلل عريض، )زلمد عبد اهلل اخلازم  الربصى.

 المشي: -2-1
حركة طبيعية يؤديها الطفل عقب والدتو و  لذلك جيب  االىتمام بطريقةتعليم تعريف المشي: -2-1-1

الطفل ادلشي الصحيح حبيث يراعي استقرار االمشاط على االرض ومع توجيو االصابع اىل االمام ودون 
اىل االمام وتتصل القدم االمامية باالرض قبل ترك القدم اخللفية لالرض  االنفصال عن االرض وتكون احلركة

مع مالحظة ان ركبة القدم االمامية مثنية قليال عن مفصل الركبة ويتحرك الذراعان مغرودتان من االمام اىل 
 لعكساخللف كما تتحرك القدمني يف خطني متوازيني مع مالحظة الذراع اليمىن مع الرجل اليسرى وكذللك ا

وىو من التمارين اذلوائية متوسطة االجهاد  اليت تضمن ربريك  (63،ص2005)زلمد عجرمة ،صدقي سالم، 
 (202،ص2001)مجال عبد النيب،  .من عضالت اجلسم 70معظم عضالت اجلسم )اكثر من 
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 انواع المشي:2-1-2
 وىومامت تعريفو .  العاديمشي  -1
وىونوع من انواع السباق يف العاب القوى  يؤدى يف مضمار عالةو على الشارع  المشي الرياضي: -2

والطرق ادلمهدة ويشارك فيهالرجا ل والنساء ومن الناحية الفنية جيب ان تكون الرجل ادلتقدمة   شلتدة دائما 
ومن االعلى وتتميز حركة احلوض  باحلركة متعددة حيث يتحرك من االمام اىل اخللف  ومن جانب اىل االخر 

اىل االسفل واول جزء يقابل االرض كعب القدم كما تثىن الذراعني بزاوية قائمة عند مفصل ادلرفق وىناك 
نالحظ طول اخلطوة عما يف ادلشي العادي وقد تصل اخلطوة اىل نصف طول الالعب ومن الضروري ان يتحرك 

 .ادلتسابق  يف خط مستقيم
اشكال ادلشي والتسلق عل الصعود اىل االعلى  كادلشي على  وىو شكل من المشي على المرتفعات:-3 

 ادلرتفعات  واجلبال 
 ادلشي على اجملال )ادلسارات(اكثر من ساعتني حبيث تقاس مسافة كل العبمشي الساعات : -4
 المشي النظامي -5
 يف استقبال الوفود الرمسية  المشي التشريفة: -6
 مشي عارضات االزياء -7
 تنقسم دورات ادلشي الرياضي يف حد ذاهتا اىل:للمشي الرياضي: وصف حركي -2-1-3
 وتتكون من:االرتكاز: -2-1-3-1 
االرتكاز االمامي : ويبدا عندما يلمس كعب القدم االمامية االرض وتنتهي عندما يصل الرياضي اىل الوضع - ا

 العمودي فيكون مرتكزا على ىذه القدم.
وينتهي عندما يلمس كعب القدم االخرى االرض امام  الوضع العمودياخللفي :ويبدا من  االرتكاز -ب

 اجلسم .
 من  وتتكونالمرجحة: -2-1-3-2

 مرجحة الرجل احلرة من اخللف اىل الوضع العمودي -
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)قاسم  .مرجحة الرجل نفسها اىل االمام من الوضع العمودي الخذخطوة اىل االمام -
 . (161،ص1998حسن حسني، 

ان ىذا التقسيم لدورة ادلشي يسمح بدراسة وربليل سلتلف خصائص احلركة  وربديد 
فمن الضروري التعرف على خصائص  التغريات يف الزمن خالل الظروف ادلرضية  وعليو

 (gouelle.2011.p11.12احلركةالطبيعية)

وربليل احلركة مث دراسة انواع سلتلفة من من خالل االدوات احلديثة لتسجيل خصائص المشي:  -2-1-4
 ادلعايري الزمانية وادلكانية اليت سبثل حركة القدمني على احملور الطويل اثناء التقدم يف ادلشي:

 مدة الدورة واخلطوة )االتصال االول لقدم واحدة اىل اول اتصال من القدم ادلقابلة( -ا

حلة على حدى)مرحلة االرتكاز ،مرحلة ادلدة ادلطلقة)ق(والنسبية من الدورة لكل مر  -ب
 التارجح،مرحلة االرتكاز البسيط وادلودوج(

 طول الدورة والذي يسمى بطول اخلطوة -ج

-8عرض اخلطوة او قاعدة الدعم )االرتكاز(وىي مسافة تباعد االقدام وىي عادة ماتكون بني  -د
 سم عند البالغني 12

بسطح االرض، اغلبية الراجلني  تتواجد بدوران  زاوية تقدم اخلطوة وىي حلظة اتصال الكعب -و
 ,.viel) 20-0خارجي  لالقدام فهي من اخلصائص الفردية مع وجود اختالف بني

2000.p94)  

معدل اخلطوات ىوعدد دورات ادلشي ادلنجزة خالل فرتة زمنية معينة وزبتلف حسب العادات  -ن
خطوة/دقيقة يف حني الشخص ادلتجو اىل العمل قد يزيد من 66-60والظروف فادلتجول قد ديشي 

خطوة /دقيقة  كوثرية مرجعية  ويالحظ ايضا ان ىناك فرق بني الرجل 110-90وثريتو  وديكن اعتبار
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خطوة /الدقيقة مقابل 117راة يف عدد اخلطوات  معدل االناث اعلى قليال  من الرجال )وادل
 خطوة/ الدقيقة(.111

سرعة ادلشي)م/ثا( وىي نتيجة طول ومعدل اخلطوة ،نظريا ادلشي العفوي للشخص تتوافق مع  -ي
 (.didier  et all1995سرعة احسن كفاءة طاقة )

 م/ثا عند البالغني كسرعة مرجعية1.60م/ثاو1.30بني ديكننا ان نقول ان سرعة ادلشي  -ط

الدويل اللعاب الساحة وادليدان ان مسافات السباقات الدولية  ىي  يؤكد القانونمسافة المشي:  -2-1-5
 كلم20كلم و42

 خيتلف ادلشي عن الرياضات االخرى هبذه ادليزات:مميزات المشي:  -2-1-6

 ى االطالقاكثر انواع النشاط  البدين شلارسة عل -
 ىو النشاط البدين الوحيد الذي ديكن درلو يف احلياة اليومية. -
 الوقت وادلكان. من حيث سهولة شلارستو -
 اليتطلب لباس خاص مثل باقي الرياضات. -
 الحيتاج معدات او ذبهيزات خاصة  او وسائل معينة. -
 يضمن ربريك معظم عضالت اجلسم  -
 عالية.ديكن التحكم يف شدتو ومدتو وسرعتو دبرونة  -
 مناسب لكل االعمار واالجناس  وكل اجملتمعات . -
 ديكن شلارستو فرديا او مجاعيا. -
 (2007)زبدة حبيب ، ملتقى   قلة االصابات  -
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: ان فوائد ادلشي كثرية ومتعددة بالنسبة للصحة العامة والياقة البدنية و الناحية فوائد المشي -2-1-7
لالنسان  فمزاولة ادلشي تساعد يف ربسني عوامل البدنية والصحية واليت سبنع االصابة بالعديد من النفسية 

 االمراض   ومن بني ىذه الفوائد نذكر مايلي :

 الفوائد الصحية -2-1-7-1
زيادة الدىون يف اجلسم  واليت التظهر على اشكال اجسامنا  ذلا عالقة كبرية تقليل دهون الجسم: ان  -1

مراض القلب والسكري وضغط الدم ادلرتفع ورارتفاع مستوى الكوليسرتول  يف الدم والسرطان واالم مع ا
 ادلفاصل والروماتيزم وغريىا من االمرض.

 60يف تقليل نسبة الدىون يف اجلسم ،وخبطوات بسيطة جدا ديكن للجسم ان حيرق تقريقبا  وادلشي يساعد
اق السعرات احلرارية يف احلالة الطبيعية للجسم، ولكن اذا مازاد سعرة حرارية لكل ميل مقارنة مقارنة باحرت 

 سعرة حرارية.200دقيقة.فان اجلسم سوف حيرق 30ميل يف 2.5االنسان سرعتو وخطواتو دبعدل 
 خفض معدل نبض القلب اثناء الراحة: -2

ودقة عمل القلب حيث  نبض القلب اثناء الراحة يف الدقيقة )عدد ضربات القلب( ادلؤشر لصحة  يعترب معدل
كلما حصل االنسان على لياقة اثناء مزاولة ادلشي  كلما ربسن عمل القلب يف دفع كمية اكرب من الدم باقل 

 عدد من ضربات القلب.
 خفض مستوى الكوليسترول في الدم : -3

سرتول مادة ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم يسبب االصابة دبرض التصلب او االنسداد الشرياين ،وكولي
دىنية تتسرب على اجلدار الداخلي للشرايني واالوعية الدموية وخاصة الشريان التاجي الذي يغذي القلب شلا 
يسبب بعد مرور الزمن ضيق الشرايني بالتصلي ووصول قليلة من الدم اىل القلب ويف حاالت متقدمة لالصابة 

 السكتة القلبية . يؤدي اىل انقطاع تدفق الدم هنائيا اىل القلب مم يسبب 
خفض عوامل   االنسان وعند مزاولة  ادلشي وباتباع نظام غذائي خال من الدىون والكوليسرتول يضمن

اخلطورة لالصابة بامراض القلب وذلك خبفض مستوى الكوليسرتول الكلي وكذلك الكوليسرتول الضار 
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ldlفة اىل ذلك يعمل ادلشي على زيادة الذي يكون مسؤوال عن انسداد الشرايني واالوعيو الدموية باالضا
  hdl مستوى الكوليسرتول ادلفيد 

 خفض ضغط الدم: -4
ارتفاع ضغط الدم من العوامل الرئيسية لالصابة بامراض القلب وكذلك السكتة ادلاغية ادلفاجئة ،ويؤكد اخلرباء 

 والعلماء بان مزاولة ادلشي بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم .
وية والشرايني وكذلك يقلل من حاجة النسان ادلصاب بارتفاع ضغط الدم باستخدام االدوية يف االوعية الدم

 والعقاقري اليت تساعد يف خفض مستويات الدم.
 الكثافة وصالبة العظام: -5

كلما كرب وتقدم العمر باالنسان كلما قلت قدرة العظام لديو من امتصاص الكالسيوم وقل بناء العظام وتعرض 
بادلائة من العامل يعانون من مرض التهاب العظام ويسمى ربجر العظام مم 25ويؤكد العلماء بان  لالصابات 

يؤدي اىل كسور خطرية جدا وخاصة مع كبار السن وكذلك ينادي بعض العلماء يتناول الكالسيوم اضافة اىل 
ن بان ىذا اليايت اال عن ادلواد الغدائية للحصول على صالبة العظام اال ان معظم العلماء يعتقدون ويؤكدو 

طريق مزاولة ادلشي الذي حيصل االنسان بفضلو على كثافة وصالبة العظام ووقاية العظام من امراض وضعف 
 (33,ص2005)يوسف الكماش،  عند الكرب 

 للمشي فوائد بدنية كثرية:الفوائد البدنية: -2-1-7-2
 زيادة القوة العضلية: -1

ان االنشطة البدنية مثل ادلشي تعمل على زيادة قدرة العضالت على بناء االلياف العضلية وربد من تعرضها 
لالصابة ومن خالل بناء االلياف العضلية فاهنا تبقىاكثر صالبة ومسك يف مساعدات العضالت للوقاية من 

 االصابات وتعمل على اداء االعمال اليومية بسهولة اكثر.
مزاولة ادلشي يعمل على تقوية العضالت الضعيفة وكذلك ادلرتىلة يف ادء وظائفها يف عضلية:النغمة ال -2

احسن صورة ومن خالل العضالت يعمل القلب والدورة الدموية  وتساعد على دخول اذلواء يف الرئتني ومرور 
 .داء وظائفها بدقة وكفاءةوية يف االغذاء من اجلهاز اذلضمي والنغمة العضلية  تساعد مجيع االجهزة اجلسم احلي
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ان السن وقلة احلركة من العومل اليت تؤدي بالعضالت واالوتار واالربطة احمليطة    زيادة المرونة: -3
بالعضالت  وادلفاصل اىل االصابات واالمراض وجعلها متصلبة وعدم قدرهتا على اقصى مدى حركي  

ضالت واالربطة احمليطة بادلفاصل وتساعدىا باستمرار واالنشطة الرياضية كربنامج ادلشي تعمل على تقوية الع
 على اداء اقصى مدى حركي ذلا.

  الفوائد النفسية للمشي: -2-1-7-3
 اضافة لفوائد ادلشي الصحية والبدنية ىناك فوائد نفسية  متعلقة بالروح والعقل نذكر منها:

  خفض الضغوط اليومية : -1
ىرمون )اندروفني( الذي يشبو كيميائيا مادة ادلورفني الذي جيعل االنسان ادلشي يساعد يف اثارة اجلسم على افراز 

يشعر بالسعادة  والراحة ويساعد كذلك على التخلص  من الضغوط اليومية والتوتر والقلق والشهور باذلدوء 
 اثناء النوم ليال .

احية االجيابية حيث عن طريق مزاولة ادلشي حيصل االنسان  على مفهوم الذات من النمفهوم الذات : -2
 يشعر بالسعادةوالسرور والنظرة ادلتفائلة عن شخصيتو وذاتو.

سعرة حرارية  60ميل يساعد على حرق  عند ادلشي دلسافةالطاقة المستهلكة اثناء المشي:  -2-1-8
دقيقة فان اجلسم سوف حيرق 30ميل خالل 2.5واذا مازاد االنسان سرعتو وخطوتو اثناء ادلشي دبعدل 

 (25،ص2005)محدان ساري،سليم نورما،  .سعرة حرارية 200
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يفقدىا االنسان يف كل دقيقية من ادلشي)حسب الوزن وسرعة :كمية السعرات احلرارية اليت (1)اجلدول رقم 
 ادلشي(

 ( 2007)زبدة احلبيب، ملتقى 
 

  معايير المشي: -2-1-9

للمشي مهارات البد من تعلمها مثل السرعة طول وانتظام اخلطوة وقد تبني ان مشاكل  ادلشي  تؤدي اىل  
خوف السقوط   مع احلصول اصابات الكسور  اضافة اىل فقدان الثقة يف النفس وفقداناالستقاللية  واخنفاض 

وتعترب سرعة ادلشي  genevieve،2011،p26 .( (Geneviève,, 2011.p26)نوعية احلياة .)
 (beland, 2007.p17) احسن وسيلة دلعرفة القدرات الوظيفية لدى ادلسنني(.

القوة العضلية لالطراف السفلية ىي اذلدف الرئيسي يف تقييم القدرة الوظيفية ،االطراف السفلية ىي ادلنتجة 
للحركات وذلا تاثري مباشر على استقاللية ادلسنني عضالت االطراف السفلى مثل عضالت الباسطة للساق 

السرعة   زن اجلسم)كغ(
 36 45 54 64 73 82 91 كم/سا

3.8 3.5 3.2 2.9 2.6 2.2 1.9 3.22 

4.5 4.2 2.8 3.5 3.1 2.7 2.3 4.02 

5.3 4.8 4.4 4.0 3.6 3.1 2.7 4.83 

6.1 5.4 5.0 4.6 4.2 3.6 3.1 5.63 

7.0 6.4 5.8 5.2 4.7 4.1 3.5 6.44 
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اة اليومية مثل ادلشي والصعود القيام وعضالت الركبة )عضالت رباعية الرؤوس(مهمة الداء سلتلف االنشطة احلي
 (Béland, 2007.p22) من الكرسي.

 االنظمة المشاركة في المشي: -2-1-11

 النظام المضاد للجاذبية:-2-1-11-1

على النغمة ادلضاد لتاثري اجلاذبية االرضية ،اهنا تعتمد  ىذا النظام يعمل على ا حلفاظ  على ادلوقف االنتصايب
العضلية للعضالت ادلقاومة للجاذبية ،عند االنسان ىذه العضالت ىي العضالت الباسطة  لالطراف السفلية 
والعضالت احمليطة بالنخاع ، مستقبالت ىذا النظام تايت من:سفح القدم التيهي يف االذن الداخلية 

يو لسفح القدم لتفعيل النغمة العضلية ،مستقبالت الوتر،عضلية رد فعل ىذه ادلستقبالت تبني ضرورة التنب
 (Collectif de Gériatrie., 2000.p41) ادلقاومة للجاذبية(

انتاج اخلطوات ىو نظام ايقاعي من خاللو وزن اجلسم يتناوب من نظام انتاج الخطوات: -2-1-11-2
 (CNEG, 2010, p. 146)ط لي لالخر عن طريق االرتكاز البسيطرف السف

 (:postureنظام التوازن والتكيف الوضعي) -2-1-11-3

 :  يالوقوف االساسي للعنصر البشر -2-1-11

ىو وضع الوقوف او االنتصاب ،وينطبق ىذا التعريف كذلك على الوضع.ىناك رلموعة من االليات اليت 
تساىم يف احلفاظ على ىذا ادلوقف ىي وظبفة التوازن ،ىذه الوظيفة متعددة العوامل ومعقدة ،اهنا تعمل على 

على شكل رسالة اىل عضالت  تلقي ادلعلومات من اجهزة استشعار سلتلفة ، يقوم بتحليل اندماجهم والعودة
اذليكل العظمي .وقد راينا ان ادلعلومات او ادلثريات اليت تسمح على التكيف الوضعي تايت من اجهزة اربعة 
:البصر: االذن الداخلية،اجهزة االحساس العميق اىل جانب ذلك دور ادلخيخ ،يبدو ان النظمة ربت القشرية 

 (B.travernier, v., & F.mourey., 1999.p37) تشارك يف وظيفة التوازن 
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moureyو  tavernier  ادلشي يعتمد على ارهبة انظمة من بينهم االنظمة الثالث السابقة زائد نظام
 الدفع وقد اعطوه التعريف التعريف التايل:

سقوط اجلسم لالمام واالطراف السفلى تتمدداليقاف حركة السقوط ،يف كل خطوة اجلدع  نظام الدفع:
خيضع حلركة السقوط مسبقة فبالتايل الدفع يكون مامن ويعود الفضل يف جزءكبري اىل طاقة  ناقالت اجلاذبية 

 & ,.B.travernier, v) ..وطاقة التقدم الوحيدة وىي الالزمة لرفع القدم من االرض وربريكو حنو االمام
F.mourey., 1999.p41)  )             

 اخلالصة :

كبريا  وخيضع جملموعة من االنظمة و جهدا يعترب ادلشي نشاط تلقائي او عادة جسمية لالنسان  اليتطلب  
 ادلسنني.تشرتك فيو رلموعة من العضالت  واالجهزة  ولو فوائد صحية ونفسية كثرية على 
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    تمهيد:

يعيش االنسان يف  ىذه احلياة  من خالل مراحل  زمنية متعددة  فو يف بطن امو  يتخلق  ويتكون 
ويتشكل    وبعد ذلك ىو رضيع  سريع النمو  الميارس سوى حياتو البيولوجية  مت يتطور ليصبح طفال  

حركة ونشاطا  وتتطور قدراتو يلهو ويلعب ويتعلم عن طريق اللعب  مت يصبح صبيا  ميال احلياة حولو 
احلركية  والبدنية  واحلركية وادلعرفية مث ينتقل الىمرحلة الشباب  لتكتمل قدراتو البيولوجية واجلسمية  
واحليوية والعقلية  لتصل اىل اقصى ماىومقدر لو. مت يدخل يف مرحلة الكهولة  واليت تتوقف عملية النمو 

 ر مرحلة وىي الشيخوخة.احليوية والبيولوجية. مث يدخل يف اخ

 الشيخوخة-3

 تعريف :-3-1

 شاخ االنسان شيخا وشيخوخة وىوفوق الكهل وربت اذلرملغة : -3-1-1

:حالة متدرجة  المفرمنها  من التدىور واالهنيار  تصيب كافة  اصطالحا:الشيخوخة -3-1-2
االجهزة واالعضاء واالنسجة واخلاليا فتضعف قدرهتا على التكيف واحلفاظ على التوازن عند التعرض  
للضغوط ،ومير هبا كل كائن حي عند اذلرم وفقا لنوعو  يف طول االجل اذا مل ذبعل دبوتو عوارض بيئية او 

فان النظرة احلديثة انو حالة تدمًن ذايت مربمج يفسح اجملال الجيال جديدة وامناط ربافظ  امراض ،ولذا
وتفاصيل ذلك يعتين هبا  علم جديد امسو  ة مرضية على استمرار احلياة وتنوعها والشيخوخة ليست حا

او تعترب رلموعة  (00،ص1002)عبد ادلنعم عاشور،  . GERATOLOGIEعلم الشيخوخة 
من العمليات الفسيولوجية والنفسية اليت تغًن ىيكل ووظائف  اجهزة اجلسم ا بتداء ا من من سن 
النضج .ىي نتيجة اتاثًن العوامل )الشيخوخة اجلوىرية( والعوامل البيئية اليت يتعرض ذلا اجلسم طول 

التاثًنات حياتو .بل ىي عملية بطيئة وتدرجيية  ينبغي ان تتميز عن 
 (fms.2005.p.2006ادلرضية.)
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 انواع الشيخوخة:-3-2

 يوجد نوعان من الشيخوخة الطبيعية وادلرضية:

 الشيخوخة الطبيعية: -3-2-1

تعين التغًنات اليت تظهر مع مرور الوقت يف اذلياكل التشرحيية والتغًنات الفسيولوجية والنفسية يف عدم 
ية طبيعية حتمية حيدث فيها تغًن يف الرتكيب التشرحيي وجود ادلرض .والشيخوخة ظاىرة بيولوج

والوظائف الفسيولوجية للجسم مع مرور الزمن .وغي غياب ادلرض تتحرك ىذه التغيًنات  خبطكى 
 (1002ثابت وغالبا التسبب اعراضا ملحوظة.)مسعة خليل.

 : الشيخوخة المرضية -3-2-2

تقدم السن وحدوث تدىور يف احليوية واالخنفاض الشيخوخة ادلرضية ىي زيادة نسبة حدوث ادلرض مع 
 (1002)خليل زلمد مسيعة،  . يف الكفاءة البيولوجيةللفرد

 حدود الشيخوخة: 3-3

ان الشيخوخة ىي ادلرحلة العمرية الثالثة من عمر االنسان  وبداية ىذة ادلرحلة غًن مرتبط بسن معٌن 
ادلطهرة *اعمار اميت مابٌن الستٌن والسبعٌن واقلهم من جيوز ذلك* فان ادلؤشر وقد جاء يف السنة 

 ادلبدئي لبداية ىذه ادلرحلة ىو ستون سنة.

سنة. وبالنسبة 57سنة ام اذلرم فيبتدا من 00وقد حددت ادلنظمة العادلية  الكرب يف السن ب
مال وادلستخدمٌن اىل التقاعد بداية الشيخوخة  وعليو يتم احالة الع07للحكومات فقد حددت السن 

 (28)عبد احملي زلمود صاحل، ص .حبجة عدم القدرة على العطاء والعمل اجليد

بالرغم من االختالف يف ربديد سن معٌن اال ان ىناك شبو امجاع او اتفاق شبو كلي ان بداية سن 
 سنة .00الشيخوخة  ىو
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 التي تصاحب الشيخوخة :لتغيرات العامة ا -3-4

ومع التقدم يف السن والوصول اىل مرحلة ادلعاش يواجو ادلسن اخنفاضا يف دخلو الشهري رغم تزايد  
مصاريف العالج وتضييق دائرة عالقتو االجتماعية  فيتباعد الزمالء وردبا االصدقاء وتنحسر من حولو 

 فيشعر بالوحدة او الغربة . االضواء  ويعيش مرحلة  يطلق عليها االنسحاب االجتماعي 

وتبدا متاعبو الصحية ويفقد تدرجييا القدرة على تقدير الزمن  وقد يشعر بالسعادة لبعض الوقت ولكنو 
تعيس دلعظم الوقت  ويقل نشاطو وتضعف روحو ادلعنوية ويكون عرضة لالكتئاب وقد يصعب على 

رار وتتاثر الذاكرة وتبدا مرحلة متدرجة من ادلسن احداث اي تغيًن يف حياتو كما يصعب عليو ازباذ اي ق
 النسيان .

 ويعاين ادلسن من االجهاد البدين والعقلي دون ان يكون .قد قام جبهد يذكر. 

ومع اجللوس يف البيت وتغًن مواعيد النوم واالستيقاظ ومع عدم انتظام تناول الطعام  والنعدام النشاط 
ساعة البيولوجية داخل ادلسن تلك اليت كانت منظبطة على مر وقلة احلركة ولعدم وجود ارتباطات زبتل ال

 السنوات السابقة .

كما يتغًن ادلظهر العام للمسن فينحين الظهر وتتقوس الساقان وتفقد ادلفاصل مرونتها وتبدا العضالت 
د يف الضمور وغالبا مايفقد ادلسن جزءا كبًنا من وزنو وتصبح خطواهتقصًنة وبطيئة ، كما تقل سرعة ر 

 الفعل احلركي ويفقد الكثًن من اسنانو وكذلك شعر راسو الذي يكلل ادلشيب ماقد يتبقى منو.

)زلمد عجرمة وصدقي سالم،  التغيرات في االجهزة  الحيوية ووظائف االعضاء:-3-5
 ،الطبعة االوىل(228،ص1007

ومرونتهما وتضعف عضالت الصدر شلا يؤدي اىل يقل وزن الرئتٌن الجهاز التنفسي:  -3-5-1
 صعوبة التنفس والقدرة على الكحة وطرد البلغم ويصبح ادلسن عرضة لالصابة بااللتهاب الرئوي.
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يقل وزن ادلخ وتضعف القدرة على التعلم ويصبح النوم لفرتات قصًنة الجهاز العصبي:  3-5-2
 ومنقطعة.

ب فيجد صعوبة يف بلع الطعام كما ان فقدان معظم يقل افراز اللعاالجهاز الهضمي:  -3-5-3
 االسنان جيعل من الصعب قضم الطعام ومضغو.

ويقل افراز ادلعدة للعصارة احلمضية فيزيد ذلك من احتمال العدوى بالبيكرتيا كما يقل امتصاص احلديد 
 والذي يسبب االصابة باالنيميا.

اخلمائل واخلاليا ادلبطنة جلدراهنا  ومن مت تضعف وتقل االفرازات اذلاضمة يف االمعاء والضمور يصيب 
عملية االمتصاص وكذلك احلركة الدودية لالمعاء ومن مت يصاب ادلسن باالمساك وما يتبعو ذلك من 

 مشكالت يف القولون وفتحة الشرج.

تقل كمية الدم الواصلة للكليتٌن ولذلك تضعف قدرهتما على التخلص الجهاز البولي : -3-5-4
سللفات عملية التمثيل الغذائي كما تقل قدرهتما على اعادة امتصاص اجللوكوز شلا يؤدي اىل ظهوره من 

يف البول عالوة على االلتهابات ادلتكررة جملرى البول.وكذلك االثار ادلرتتبة على تضخم الربوستاتا وما 
 يسببو ذلك من متاعب اثناء البول.

نعوامل التجلط وعلى تصنيع الربوتٌن االلبومٌن الذي تقل قدرة الكبد على تكوي الكبد: -3-5-5
 حيمل االدوية اىل الدم .وايضا تقل االنزميات اليت تساعد على التخلص من الشوارد احلرة.

حيدث ضمور يف العضيمات ادلوجودة بالذن الوسطى ويقل السمع وتقل كفاءة السمع: -3-5-6
 استقبال ادلوجات الصوتية .

تكيف العٌن مع االجسام الغريبة وتقل حدة االبصار وحيدث طول النظر ويقل البصر : -3-5-7
 وقد تصاب العينان بادلياه البيضاء .
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تظهر التجاعيد على الوجو ويرتىل اجللد ادلغطى للعضالت  نتيجة ضمورىا وتقل  الجلد: 5-8- 3
ة ويقل عدد الغدد العرقية مرونة اجللد ويزداد تعرضو النواع سلتلفة من البثور  وقد تكون تلك البثور مؤدل

 والدىنية كما تقل كميو ادلاء يف اجللد.

ينقص حجم الدمع التقدم يف السن ويكون التقلص مصحوبا الدم والدورة الدموية:  3-5-9
 باخنفاض  نسبة اذليموجلوبٌن وكذلك نقص يف عدد كرات الدم البيضاء .

ل درجة مرونة الشرايٌن الرئيسية وتقل كذلك  كما تزداد نسبة النسيج الليفي الضام بعضلة القلب وتق
كمية الدم اليت يدفعها القلب يف الدورة الدموية  يف الدقيقة الواحدة وتقل كمية استهالك القاعدي 

 لالكسوجٌن.

 (221،ص1007)زلمد عجرمة,صدقي سالم،  : العوامل المسببة للشيخوخة-3-6

 الداخلية:3-6-1

راينا اجهزة اجلسم مع التقدم يف السن بصفة عامة تصبح غًن قادرة على اداء وظائفها بكفاءة كما اهنا 
 التستطيع مقاومة االضمحالل التدرجيي للخاليا ذات االمهية للحياة وذلك لالسباب التالية:

دف استخدام سللفات االكسدة وىي اليت تنتج عن عملية التمثيل الغذائي واليت ربدث يف اجلسم هب -2
االوكسجٌن وينتج عنها رلموعة من ادلركبات  اليت تدمر اجزاء اخللية  وربدث خلال يف وظائفها وىو ما 

 يعرف بالنواتج الشاردة او الشوارد الطليقة او احلرة

حدوث تغيًنات كثًنة يف اخللية ونواهتا مع ضعف قدرة اخللية على نسخ خلية  جديدة ذلا نفس  -1
 نية االستمرارية.اخلصائص المكا

عدم القدرة على صنع خاليا متخصصة مثل خاليا الدم اليت تتكون يف خناع العظام واليت يتم  -8
 ربويلها اىل خاليا دم بيضاء ومحراء وصفائح دموية.
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تراكم االمحاض النووية التالفة وفضالت التفاعالت الكيميائية داخل اخلاليا شلا يؤدي اىل تلفها مع  -4
ة على ازاحة  اخلاليا عدمية الفائدة  لتعطى فرصة للخاليا اجلديدة للنمو دون احداث عدم القدر 

 التهابات او اصابات يف نواة اخللية وتزداد ىذه الرتاكمات مع التقدم يف السن.

 انسداد الشرايٌن  برتسبات الدىون. -7

 سكر.عدم انتظام االنسولٌن يف الدم وىو ما يرفع نسبة السكر ويسبب مرض ال -0

ارتفاع نسبة الكوليسرتول العام وكذلك الذىون الثالثية  وترتسب ىذه الدىون على جدران  -5
 الشرايٌن شلا يؤدي اىل تصلبها وفقدان مرونتها وينتج عن ذلك االصابة بضغط الدم ادلرتفع.

 خرى .تعترب ىذه العوامل الداخلية )داخل اجلسم ( مسببة للشيخوخة اال ان ىناك عوامل خارجية ا 

 الخارجية: -3-6-2

 التلوت بكافة اشكالو لو اثر كبًن يف تلف وتدمًن خاليا اجلسم . -2

 االشعاعات الناذبة عن استخدام الطاقة النووية تساىم بقدركبًن يف ربطيم صحة االنسان . -1

 التكنولوجيا احلديثة وماتسببو اجهزهتا من اثار سلبية على صحة االنسان . -8

 النفسية المصاحبة للشيخوخة:االمراض  -3-7

على تفكًن ادلريض يشك احد الشيوخ بانو ترك  وىوفكرة ثابتة وملحةالوسواس القهري: -3-7-1
 باب الشقة مفتوح فيذىب كل مرة ليغلقو.

الشيخ اقرب الناس اليو بانو الحيبو وانو يتمىن موتو   يتهمالشك في نية االخرين نحوه: -3-7-2
 اويدبرذلك لو .

االصرار على اضاءة الشقة كلها وعدم ترك اي حجرة فيو دون اضاءة لخوف من الظالم : -3-7-3
 .واذا قام من النوم واحلجرة مطفاة يسعى اىل اضاءهتا.
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يشتكي الشيخ لسبب اوغالبا دون سبب وقد يذىب اىل الشرطة ليحرر شكوى بال سبب: -3-7-4
وكثًنا ماتكون البالغات الكاذبة من شيوخ زلضرا ضد شخص توىم انو اذاه اوضايقو او اعتدى عليو 

 مرضى النفس.

 الخالصة:

ان الشيخوخة مرحلة من حياة االنسان  الميكن ذباوزىا  ولكن ميكن التخفيف من تبعاهتا ادلختلفة من 
امراض واضطرابات  من خالل شلارسة االنشطة الرياضية  واالدوية والعاقًن اليت طورىا العلم احلديث  

 يعيش براحة اكثر . واليت ترتكو



 
 
 
 
 

 الباب الثاني
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 تمهيد:

إن البحوث العلمية مهما كانت اجتاىاهتا و انواعها حتتاج إىل منهجية علمية للوصول إىل أىم نتائج البحث ، 
و قصد الدراسة بالتايل تقدمي و تزويد املعرفة العلمية بأشياء جديدة و ىامة ،و طبيعة مشكلة البحث ىي اليت 

معاجلتها و موضوع البحث الذي حنن بصدد معاجلتو حيتاج إىل حتدد لنا املنهجية العلمية اليت تساعدنا يف 
الكثري من الدقة و الوضوح خاصة يف املهارات االجتماعية و ربطها باألستاذ و بالتايل الوقوف على أىم 
اخلطوات اليت جتعلنا خنتار املنهج املالئم ملشكلة البحث و طرق إختيار عينة البحث مع ضبط الوسائل و 

 تصلة بطبيعة البحث.األدوات امل

 منهج البحث:-1-1

لكل دراسة علمية أسس علمية و منهجية يبين عليها الباحث انطالقاتو يف عملية البحث و الدراسة ، و تكون 
مبثابة املرشد الذي يوجهو حني تتسم دراستو بالدقة و املوضوعية ، وقد استعملنا املنهج الوصفي الذي يتمثل يف 

علومات اليت ختص املشكل حمل الدراسة ، عن طريق مجع املادة العلمية املتعلقة باملوضوع مجع كل البيانات و امل
 على املسنني املتواجدين على مستوى بلدية مستغاًل.  و توزيع االستمارات االستبيانية 

 طريقة المسح الشامل :    

  (4891)صاحل،  و فيها جتمع البيانات من مجيع أفراد اجملتمع اإلحصائي.

 عينة البحث :-1-2

عشوائية  العينة ىي دنوذج البحث الذي جيري الباحث جممل حبثو و عملو و العينة اليت اخرتناىا كانت عينة
 طبقية و ىذا لألسباب التالية :

  سنة32فئة املسنني الذين تتجاوز اعمارىمطبيعة الدراسة تفرض علينا أن خنتار. 
  تنحدر من نفس البيئة و ىي مبستغاًل .اليت  العينة  هبا  ىذه البيئة االجتماعية اليت تتواجد 
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 .متغيرات البحث:-1-3

 المتغير المستقل:-1-3-1

 .املشي ا لعاديوىو املثري أو املتغري الذي حيدث األثر ، ،وىو ميثل يف ىده الدراسة :

 المتغير التابع:-1-3-2

   النفسية ، وىو يتمثل يف بعض املهارات  (3002)منسي،  ( املتغري املستقل )املسنألثر الناتج عن وىو ا
 (. التفكري وحل املشكالت – الثقة يف النفس  –  اختاذ القرار) 

 .مجاالت البحث: -1-4

  : .المجال الزمني1.4.1

 1141 فيفري 41انطالق العمل يف ىذا البحث يوم :

 1141فيفري  11إىل  41حيث استغرق زمن توزيع االستمارات حوايل أسبوعني من 

 .المجال البشري:2.4.1

 الميارسون املشي العادي . 21ميارسون املشي العادي و21مسن  411أجري ىذا البحث على 

 .مجال مكاني :3.4.1

 .دية مستغاًللبل مركب الرياضي لوالية مستغاًل واملرافق العامة  أجري ىذا البحث يف 

 :  .أدوات البحث-1-5

 اىل مركب الرياضي مبستغاًل  ثلت يف الزيارات امليدانية دت.المالحظة الميدانية :1.5.1
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و كذا بعض األساتذة يف معهد الرتبية  املسنني كانت ىذه املقابلة مع مجلة من .المقابلة الشخصية :2.5.1
 البدنية و الرياضية املختصني و قد تركزت املقابلة على مجلة من املواضيع اليت هلا عالقة مع موضوع حبثنا ،

 .االستمارة االستبيانية :1-5-3

تتضمن بعض احملاور للمهارات  النفسية من أجل دراسة املوضوع و البحث فيو قمنا بإعداد استمارة استبيانية  
يف معهد علوم احملكمني  مبوافقة األستاذ املشرف عليها ،بعدىا قمنا بتوزيعها على بعض األساتذة و الدكاترة 

وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ،  بعد القيام بتصحيحها و التأكد منها أهنا دتس جانب موضوع البحث 
بصياغة االستمارة وعرضناىا على االساتذة احملكمني من أجل تعديل أو حذف العبارات قمنا  و مالئمة للعينة
وعند اسرتجاع  و األخذ بالنصائح و اإلرشادات من طرف األساتذة قمنا بصياغة االستمارة يف شكلها الغري املناسبة و 

 النهائي ، وتوزيعها على عينة البحث.  

أساتذة( ومت اختيارىم للمهارات  12جمموعة من األساتذة احملكمني) علىاملهارات النفسية  عرض جمموعة من 
 املناسبة لبحثنا  املدونة يف اجلدول أسفلو :

  %.                                         91مالحظو : مت أخذ املهارات املتفق عليها بنسبة تفوق                        

 املهارات ا لنفسية االساتذة املوافقني %النسبة املئوية املالحظة

 االتصال والتواصل 11 11 مرفوض

حتمل املسؤولية   10 31 مرفوض  

 االثقة يف النفس 12 411 مقبول

 اختاذ القرار 12 411 مقبول

 حل املشكالت 12 411 مقبول

 حل النزاعات 14 11 مرفوض
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 : مراجع.مصادر و 4.5.1

من االملام باملواضيع يف خمتلف جوانبو قمنا جبمع بعض املراجع املتوفرة على املؤسسات داخل و خارج اجلامعة و اليت هلا عالقة 
 . النفسيةمبوضوع حبثنا ،كما اطلعنا على املوضوع يف شبكة االنرتنت و حبوث هلا عالقة باملهارات 

 : الوسائل اإلحصائية.-1-6

لى اعتمدنا يف ىذا البحث ع
 وسيلتني إحصائيتني :

)حلمي، النسبة املؤوية: 
4881) : 

 

 

 : (1111)نصرالدين،   ²حسن املطابقة كااختبار  

                                                                            التكرار املتوقع   ²التكرار املتوقع  ( -=جمموع   ) التكرار املشاىد²كا 

 عدد االحتماالت /تكرار متوقع: جمموع التكرارات 

 تكرار مشاىد :تكرار كل إحتمال .

 صعوبات البحث:  -1-7

 .قلة املراجع يف مكتبة املعهد اخلاصة باملوضوع 
 صعوبة مقابلة فئة املسنني 
 . صعوبة تبسيط االسئلة للمسنني  لالجابة عليها 

العدد التكراري                        411  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  النسبة المئوية  

اجملموع التكراري العام                       
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 الخالصة:

اىل  استعراض منهجية  البحث واجراءاتو امليدانية  واىل متغريات البحث   تطرقنا يف ىذا الفصل من الباب الثاين
 وحتديد الوسائل االحصائية  والوسائل املساعدة  هبدف التاكد من صحة فرضياتنا.



 

63 
 

 :تمهيد

يهدف ىذا الفصل اىل عرض النتائج اليت افرزهتا  املعاجلة االحصائية للبيانات احملصل عليها بعد تطبيق  
 .اتادوات البحث على العينة املدروسة   وذلك للتاكد من صحة الفرضي

 عرض ومناقشة النتائج : -2-1

 .اتخاذ القرارالمحور األول :مهارة 

 ؟اقف اليت حتتاج اىل اختاذ القرارحتديد املو ىل تستطيع : 01العبارة   

 ( يوضح قدرة المسن على اتخاذ القرار02جدول رقم) 

 

املسنني   ىي نسبة %86( نالحظ أن نسبة 22من خالل نتائج اجلدول رقم )    التحليل و المناقشة  :
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %42ب "نعم" وأن نسبة  الذين أجابوا  نياملمارس

 نوع الفئة 

 التكرار االقتراحات
النسبة المئوية 

% 

K2 

 المحسوبة
K2 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 

 

الممارسة 

 للمشي

 

 68 43 نعم

69.38 

 

 
 

 إحصائيادال  1

 61 07 ال

 100 50 المجموع

 

الغير 

ممارسة 

 للمشي

 

 نعم

02 12  2.20 

 

 ال

92 82 

 المجموع

 

50 100 
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عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  13.96احملسوبة = K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.  

 

المواقف  التي تحتاج الى  تحديد  اعة المسن  الممارس والغير ممارساستط  يوضح (04شكل رقم )
 اتخاذ القرار.

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 24من خالل الشكل رقم )االستنتاج : 
لغري  (%42)و ( %86نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

حتديد املواقف  اليت حتتاج اىل هلم القدرة  على   (%86)املسنني املمارسني من  اغلبية ا يدل أن مم.نياملمارس
 قدرة نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%42)عكس غري املمارسني فهم  اقلية   اختاذ القرار.
 .حتديد املواقف  اليت حتتاج اىل اختاذ القراراملسن  على 
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 ؟يف اختاذ القرار كمجع املعلومات اليت تساعدىل تستطيع :2العبارة 

 ررا( يوضح  القدرة على جمع المعلومات التي تساعد في اتخاذ الق03جدول رقم ) 

  

 التحليل و المناقشة :

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %78( نالحظ أن نسبة 23من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني املسنني ىي نسبة %38"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  9.28احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 78 39 نعم

 
9.28 
 

 
 

 

 دال إحصائيا 1

 22 11 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

19 38 3.84 0.05 

 
 ال

31 62 

 اجملموع
 

50 100 
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. 

 
            

قدرة المسن على جمع المعلومات التي تساعد في اتخاذ  يوضح ( 05شكل رقم )                  
 القرار

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 25من خالل الشكل رقم )  االستنتاج :
لغري  (%38)و ( %78نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

 مجع املعلومات اليت تساعد يف اختاذ القرارهلم القدرة  على   (%78)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
درة املسن   قنيحتس دور املشي العادي  يفو ىذا يدل على  (%38)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  

  . مجع املعلومات اليت تساعد يف اختاذ القرارعلى 
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  ؟على حتصيل البدائل املتاحةالعجز  كلديىل : 23 العبارة  

                              يوضح قدرة المسن على تحصيل البدائل المتاحة. )04 (جدول رقم                    

 

 التحليل و المناقشة :

" الالذين أجابواب " املسنني املمارسني  ىي نسبة %92( نالحظ أن نسبة 24من خالل نتائج اجلدول رقم )
 اللذين أجابوا ب "ال".الغري ممارسني  ىي نسبة املسنني  %44وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²من  اكربو ىي بذلك  9.28احملسوبة = K²و نالحظ أن قيمة 
 داللة إحصائية .ال توجد  و. مما يدل على أن1و عند درجة حرية  2.25

أي أن الفرق   ب "ال"  لصاحل املمارسنيو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني 
 املوجود لو قيمة حقيقة.  

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 10 05 نعم

16.36 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 90 45 ال

 100 50 اجملموع

 
ممارسة الغري 

 للمشي

 
 نعم

28 56 3.84   

 
 ال

22 44 
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 عجز  المسن على تحصيل البدائل المتاحة ( يوضح 07شكل رقم )                 

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 27من خالل الشكل رقم )   االستنتاج : 
لغري  (%44)و ( %92نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة ب ال داللتها اإلحصائية حيث كانت

 املمارسني.

على على  ليس لديهم  عجزعلى حتصيل البدائل املتاحة  (%92)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 قدرة املسن  على نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%44)عكس غري املمارسني فهم  اقلية  

 .حتصيل البدائل املتاحة
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 ؟ القدرة على مقارنة وتقييم احللول البديلة كلدي ىل  : 24العبارة 

 يوضح قدرة المسن على مقارنة وتقييم الحلول البديلة.) 05(جدول رقم 

 . 

  التحليل و المناقشة :

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %74( نالحظ أن نسبة 25من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %32"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  9.28احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بداللة إحصائية بني إجابات املسنني   و بالتايل توجد فروق ذات
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 74 37 نعم

9.76 

 
 

 

 دال إحصائيا 1

 26 13 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

15 30 3.84  0.05 

 
 ال

35 70 

 اجملموع
 

50 100 
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   قدرة المسن على مقارنة ةتقييم الحلول البديلة ( يوضح 08شكل رقم )  

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 28من خالل الشكل رقم ) االستنتاج :    
لغري  (%32)و ( %76نسبة مؤوية )ب املمارسني لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

على عكس غري  على مقارنة ةتقييم الحلول البديلةهلم القدرة    (%76)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
املسن  قدرة املسن على دور املشي العادي  يف حتسني قدرة و ىذا يدل على  (%32)املمارسني فهم  اقلية  

 . مقارنة ةتقييم احللول البديلة
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 ؟ستطيع وضع كل بديل يف االعتبارىل ت.  : 05العبارة 

 (يوضح  قدرة المسن على وضع كل بديل فاالعتبار.06جدول رقم )                               

. 

 

 التحليل و المناقشة :

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %76( نالحظ أن نسبة 26من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %46"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  9.28احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
. مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .و بالتايل توجد فروق ذات داللة 1و عند درجة حرية   2.25

 أي أن الفرق املوجود لو قيمة حقيقة. لصاحل املمارسني  نعم بإحصائية بني إجابات املسنني  

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 76 38 نعم

 
6.92 
 

 
 

0.05 

1 

 24 12 ال دال إحصائيا

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

23 46 3.84   

 
 ال

27 54 

 100 50 اجملموع



 

72 
 

 

 
 

 قدرة المسن  على  وضع كل بديل في اعتبار(  يوضح 09شكل رقم )                        

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 29من خالل الشكل رقم ) االستنتاج :   
لغري  (%46)و ( %76نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

 على على  وضع كل بديل يف عني اعتبارهلم القدرة    (%76)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
  دور املشي العادي  يف حتسني قدرة املسن  علىو ىذا يدل على  (%46)عكس غري املمارسني فهم  اقلية  

 . وضع كل بديل يف اعتبار
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 ؟على اختيار البديل االفضل العجز كلديىل  : 26العبارة  

 يوضح  قدرة المسن على اختيار البديل االفضل.) 07(جدول رقم 

  

 التحليل و المناقشة :

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %82( نالحظ أن نسبة 27من خالل نتائج اجلدول رقم ) 
 الذين أجابوا ب "ال".  الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %42" وأن نسبة ال"

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  9.28احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود لو  لصاحل املمارسني   البو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

  28          9 نعم

12.88 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 82 41 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

29 58 3.84   

 
 ال

21 42 

 اجملموع
 

50 100 
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 قدرة المسن على اختيار البديل االفضل(يوضح عدم 10شكل رقم )                     

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 12من خالل الشكل رقم )   االستنتاج :    
لغري  (%42)و ( %82نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل االجابة بال  داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

على عكس غري   على اختيار البديل االفضلهلم القدرة    (%82)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
ى اختيار  قدرة املسن  على نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%42)املمارسني فهم  اقلية  

 . البديل االفضل
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 . ؟وتصدر حكما على القرار الذي اختذتستطيع ان ت ىل : 07العبارة 

 اتخاذه.على اصدار حكما على القرار الذي يوضح  قدرة المسن ) 08 (جدول رقم  

 

 التحليل و المناقشة :

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %84( نالحظ أن نسبة 28من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %34"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  9.28احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
. مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .و بالتايل توجد فروق ذات داللة 1و عند درجة حرية   2.25

 ية.أي أن الفرق املوجود لو قيمة حقيق لصاحل املمارسني  نعم بإحصائية بني إجابات املسنني  

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 84 42 نعم

14.12 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 16 28 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

17 34 3.84  

 
 ال

33 66 

 اجملموع
 

50 100 
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  قدرة المسن اصدار حكم على قرار  الذي اتخذه (يوضح 11شكل رقم )                 

 االستنتاج :    

حقيقة و هلا داللتها  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 11من خالل الشكل رقم )     
 .نيلغري املمارس (%34)و ( %84نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم اإلحصائية حيث كانت

  اختذه اصدار حكم على قرار  الذيهلم القدرة  على   (%84)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
دور املشي العادي  يف حتسني قدرة املسن  و ىذا يدل على  (%34)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  

 اصدار حكم على قرار  الذي اختذه.على 
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 ؟ ستطيع مراقبة ومتابعة القرار مت اختاذه وتنفيدهت ىل: 28العبارة 

 .للقرار تم اتخاذه وتنفيده ة( يوضح قدرة المسن مراقبة ومتابع09جدول رقم )

 

  التحليل و المناقشة :

ب "نعم"  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %64( نالحظ أن نسبة 29من خالل نتائج اجلدول رقم )      
 ". نعم الذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %28وأن نسبة 

  2.25عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  6.8احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 إحصائية .. مما يدل على أن ىناك داللة 1و عند درجة حرية 

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 64 32 نعم

 
 
6.8 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 36 18 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

14 28 3.84  

 
 ال

36 72 

 اجملموع
 

50 100 



 

78 
 

 

 
 

  قدرة المسن على مراقبة ومتابعة القرار تم اتخاذه وتنفيده (يوضح 12شكل رقم )                  

 

 االستنتاج :    

حقيقة و هلا داللتها  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 12الشكل رقم )من خالل      
 .نيلغري املمارس (%28)و ( %64نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم اإلحصائية حيث كانت

هلم القدرة  على مراقبة القرار ومتابعتو  مث اختاذه وتنفيده    (%64)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 قدرة املسن  نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%28)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  

 على مراقبة ومتابعة القرار مت اختاده وتنفيده.
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 .الرضا عن النفس والثقة يف النفسالذات/:المحور الثاني :الثقة في النفس/تقدير الذات /قيمة 

                 ؟                                     تدح االخريندتقبل املديح بدون حرج و ىل ت: 21العبارة   
 .تداح االخرينمبدون حرج واللمديح  يوضح قبول المسن ) 09 (جدول رقم

 التحليل و المناقشة :

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %92( نالحظ أن نسبة 29من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %38"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  19.28احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 92 46 نعم

19.28 
 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 28 24 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

19 38 3.84  

 
 ال

31 62 

 اجملموع
 

50 100 



 

80 
 

. 

  
 

اآلخرين للمديح  وامتداح المسن  قبول (يوضح 13شكل رقم )  

 االستنتاج :    

حقيقة و هلا داللتها  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 13من خالل الشكل رقم )     
 .نيلغري املمارس (%38)و ( %92نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم اإلحصائية حيث كانت

 اآلخرينللمديح  وامتداح املسن  قبول هلم القدرة  على   (%92)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 قدرة املسن  نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%38)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  

  . اآلخرينللمديح  وامتداح املسن  على قبول 
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 ؟ االخرين بشكل بناءنتقد تقبل النقد االجيايب و ىل ت:22العبارة 

 يوضح قبول المسن النقد االيجابي وانتقاد االخرين بشكل بناء. (11)جدول رقم                    

 

 التحليل و المناقشة :

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %88( نالحظ أن نسبة 11من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %22"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  22.28احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 88 44 نعم

22.28 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 12 26 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

11 22 3.84  

 
 ال

39 78 

 اجملموع
 

50 100 
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 االخرين بشكل بناء. انتقادالنقد االيجابي و  المسن قبلت(يوضح 14شكل رقم )              

   االستنتاج :   

حقيقة و هلا داللتها  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 14من خالل الشكل رقم )   
 .نيلغري املمارس (%22)و ( %88نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم اإلحصائية حيث كانت

ين االخر  انتقادقبل النقد االجيايب و هلم القدرة  على ت  (%88)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%22)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية   بشكل بناء.

  االخرين بشكل بناء.انتقادقبل النقد االجيايب و قدرة املسن  على ت
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 جمهد؟ بدين واثق اثناء ممارسة نشاطغري  تصرف بشكل ىل ت: 23العبارة 

واثق اثناء ممارسة نشاط بدني مجهد  غير تصرف المسن بشكلمدى ( يوضح 12الجدول رقم )

  .التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %94( نالحظ أن نسبة 12من خالل نتائج اجلدول رقم )  
 الذين أجابوا ب "ال".  الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %32" وأن نسبة ال"

  2.25عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من 22.6احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية 

فرق املوجود أي أن ال لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 26 23 نعم

 
 

22.6 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 94 47 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

34 68 3.84  

 
 ال

16 32 

 اجملموع
 

50 100 
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 .مجهد بدني واثق اثناء ممارسة نشاطغير  بشكل المسن  تصرف (يوضح 15شكل رقم )  

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 15من خالل الشكل رقم )  االستنتاج :    
لغري  (%32)و ( %94نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بال داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

واثق اثناء ممارسة غري  تصرف بشكل هلم القدرة  على   (%94)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%32)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  .بدين نشاط

 .بدين واثق اثناء ممارسة نشاط تصرف بشكل ى قدرة املسن  عل
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 ؟ بدي درجة عالية من احلماس عند ادائي ملهارة تعلمتها حديثاىل ت:  24العبارة  

 يوضح مدى حماسة المسن عند ادائو لمهارة تعلمها حديثا. )13(جدول رقم 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %82( نالحظ أن نسبة 13من خالل نتائج اجلدول رقم )
 الذين أجابوا ب "ال".  الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %29" وأن نسبة ال"

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  15.76احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود لو  لصاحل املمارسني   البو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 قيمة حقيقة.

 

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 22 12 نعم

15.76 
 
 

 
 
 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 82 42 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

38 76 3.84  

 
 ال

12 24 

 اجملموع
 

50 100 
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 المسن عند ادائو لمهارة تعلمها حديثا.( يوضح مدى حماسة 16شكل رقم )          

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 16من خالل الشكل رقم )  االستنتاج :    
لغري  (%29)و ( %82نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بال داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

ملهارة تعلمها  محاسة عند ادائو عدم  هلم القدرة  على  (%82)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 يف عدم محاسةدور املشي العادي  و ىذا يدل على  (%29)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية    حديثا.

 املسن عند ادائو ملهارة تعلمها حديثا.
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 . ؟عرفها مسبقاتقدم على اداء مهارة  ال تبادرو ت ىل:25العبارة 

                                 .يوضح  مدى اقدام ومبادرة المسن على اداء مهارة ال يعرفها )14(جدول رقم  

 

 التحليل و المناقشة: 

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %68( نالحظ أن نسبة 14من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %36"نعم" وأن نسبة 

  2.25عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من 5.2احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية 

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  و بال
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 68 34 نعم

5.2                   

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 32 16 ال

 100 50 اجملموع

 
ممارسة الغري 

 للمشي

 
 نعم

18 36 3.84  

 
 ال

32 64 

 اجملموع
 

50 100 
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 .(يوضح مدى اقدام ومبادرة المسن على اداء مهارة ال يعرفها17شكل رقم ) 

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 17من خالل الشكل رقم ) االستنتاج :    
لغري  (%36)و ( %68نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

ومبادرة املسن على اداء مهارة ال اقدام  علىهلم القدرة   (%68)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 قدرة نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%36)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية    .يعرفها

 .اقدام ومبادرة املسن على اداء مهارة ال يعرفهاعلى املسن  
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 . ؟حتدث بوضوح وانفتاح مع االخرينىل : 26العبارة 

 ( يوضح مدى تحدث المسن بوضوح وانفتاح مع االخرين.15جدول رقم )

  

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %92( نالحظ أن نسبة 15من خالل نتائج اجلدول رقم ) 
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %42"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  16.64احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 قيقة.لو قيمة ح

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 92 45 نعم

16.64                     

 
 

 

 دال إحصائيا 1

 12 25 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

21 42 3.84  0.05 

 
 ال

29 58 

 اجملموع
 

50 100 
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 (يوضح مدى تحدث المسن بوضوح وانفتاح مع االخرين.18شكل رقم ) 

 

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 18من خالل الشكل رقم ) االستنتاج : 
لغري  (%42)و ( %92نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

على حتدث بوضوح وانفتاح مع االخرين.هلم القدرة  على   (%92)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
  قدرة املسن  علىنيحتسدور املشي العادي  يف و ىذا يدل على  (%42)عكس غري املمارسني فهم  اقلية  

                                                             .مدى حتدث بوضوح وانفتاح مع االخرين
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                                               ؟عامل  هبا االخرينتراض عن الطريقة اليت  تانىل  :27العبارة 
 .يوضح مدى رضى المسن عن الطريقة  التي يعامل بها االخرين)16(جدول رقم         

 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %78( نالحظ أن نسبة 16من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %56"نعم" وأن نسبة 

  2.25عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  8.2احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية 

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 78 39 نعم

8.2 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 22 11 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

28 56 3.84  

 
 ال

22 
 

44 

 اجملموع
 

50 100 
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 .يوضح مدى رضى المسن عن الطريقة  التي يعامل بها االخرين)(يوضح 19شكل رقم )      

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 19من خالل الشكل رقم ) االستنتاج :
لغري  (%56)و ( %78نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

 املمارسني.

على عكس غري .راضني عن الطريقة اليت يعامل هبا االخرين  (%78)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
الطريقة اليت يعامل هبا  املسن  على ىمدى رضدور املشي العادي  يف و ىذا يدل على  (%42)املمارسني 
  االخرين.
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 . ؟تعامل بيسر مع االخرينىل ت . 08العبارة 

 .يوضح تعامل المسن بيسر مع االخرين) 17(جدول رقم 

 

 

  التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %66( نالحظ أن نسبة 17من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %38"نعم" وأن نسبة 

و   2.25عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  4احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
. مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .و بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 1عند درجة حرية 

 ق املوجود لو قيمة حقيقة.أي أن الفر  لصاحل املمارسني  نعم بإجابات املسنني  

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 66 33 نعم

4 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 34 17 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

19 38 3.84  

 
 ال

31 62 

 اجملموع
 

50 100 
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. 

  

 .(يوضح تعامل المسن بيسر مع االخرين20شكل رقم )                                          

 

حقيقة و  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 22من خالل الشكل رقم )  االستنتاج :    
لغري  (%38)و ( %66نسبة مؤوية )ب املمارسني لصاحل  االجابة بنعم هلا داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

(  هلم القدرة  على تعامل املسن بيسر مع االخرين.  على %66مما يدل أن اغلبية  من  املسنني املمارسني)
 قدرة املسن  على ني( و ىذا يدل على دور املشي العادي  يف حتس%38عكس غري املمارسني فهم  اقلية  )

  .بيسر مع االخرينتعامل 
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حل المشكالت والتفكير. المحور الثالث:   

 .؟ ن  كشفهاو : ىل تكتشف عيوبا ال يستطيع االخر  21العبارة 

 .يوضح قدرة المسن على اكتشاف ال يستطيع االخرين كشفها. (18)جدول رقم 

  

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %64( نالحظ أن نسبة 18نتائج اجلدول رقم )من خالل  
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %36"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من 13.52احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 

 نوع الفئة 

 التكرار االقتراحات
النسبة المئوية 

% 

K2 

 المحسوبة
K2 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 

 

الممارسة 

 للمشي

 

 81 90 نعم

69.00 

 

 
0.05 

1 
 دال إحصائيا

 
 

 98 66 ال

 100 50 المجموع

 

الغير 

ممارسة 

 للمشي

 

 نعم

6 68 3.84   

 

 ال

10 61 

 المجموع

 

50 100 
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 عيوب ال يستطيع االخرين كشفها(يوضح قدرة المسن على اكتشاف 21رقم ) شكل   

حقيقة و هلا  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 21من خالل الشكل رقم )   االستنتاج :
لغري  (%36)و ( %64نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

(  هلم القدرة  على اكتشاف ال يستطيع االخرين كشفها %64املمارسني)مما يدل أن اغلبية  من  املسنني 
 قدرة املسن  ني( و ىذا يدل على دور املشي العادي  يف حتس%36على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  )
 ن كشفها .و على اكتشاف عيوب  ال يستطيع االخر 
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 . ؟اخرىلديك السرعة على االنتقال من فكرة اىل فكرة  ىل:02العبارة

 يوضح مدى سرعة  انتقال المسن من فكرة الخرى. (19)جدول رقم                       

 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %74( نالحظ أن نسبة 19من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %44"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  6.12احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

  

 نوع الفئة 

 التكرار االقتراحات
النسبة المئوية 

% 

K2 

 المحسوبة
K2 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 

 

الممارسة 

 للمشي

 

 31 93 نعم

 

8.60 

 

 
0.05 

 دال إحصائيا 1

 08 69 ال

 100 50 المجموع

 

الغير 

ممارسة 

 للمشي

 

 نعم

00 11 3.84  

 

 ال

06 08 

 المجموع

 

50 100 
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 (يوضح مدى سرعة  انتقال المسن من فكرة الخرى.22شكل رقم )                              

 املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 22من خالل الشكل رقم ) االستنتاج :     
 ( %74نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم حقيقة و هلا داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نيلغري املمارس (%44)و

مدى سرعة  انتقال املسن من فكرة هلم القدرة  على   (%74)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 الخرى.

 قدرة املسن  نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%44)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية    
 مدى سرعة  انتقال من فكرة الخرى.على 
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 . ؟ ىل تتعايش مع الفكرة او املشكلة لدرجة انك حتس اهنا جزء منك : 03العبارة 

 .انها جزء منويوضح  تعايش المسن مع المشكلة او الفكرة لدرجة ان يحس  (20)جدول رقم       

  

 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %84( نالحظ أن نسبة 22من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني املسننيىي نسبة  %58"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  12.2احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  احل املمارسني لص نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 

 نوع الفئة 

 التكرار االقتراحات
النسبة المئوية 

% 

K2 

 المحسوبة
K2 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 

 

الممارسة 

 للمشي

 

 61 10 نعم

60.0      

 

 
0.05 

1 

 68 26 ال دال إحصائيا

 100 50 المجموع

 

الغير 

ممارسة 

 للمشي

 

 نعم

03 06 3.84    

 

 ال

06 10 

 المجموع

 

50 100 



 

100 
 

 

 

  

 

 (يوضح  تعايش المسن مع المشكلة او الفكرة لدرجة ان يحس بها .23شكل رقم )

   :االستنتاج 

حقيقة و هلا داللتها اإلحصائية  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 23من خالل الشكل رقم )
 لغري املمارسن. (%58)و ( %88نسبة مؤوية )ب  املمارسنيلصاحل  االجابة بنعم حيث كانت

تعايش املسن مع املشكلة او الفكرة هلم القدرة  على   (%88)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 . انو جزء منو لدرجة ان حيس

 قدرة املسن  نياملشي العادي  يف حتسدور و ىذا يدل على  (%58)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  
 . اهنا جزء منو تعايش مع املشكلة او الفكرة لدرجة ان حيس على 
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 .:ىل تقدم نقدا بناءا ازاء حل املشكالت املهارية والفنية اليت تعرض عليك 04العبارة 

 عليو. تعرض يوضح قدرة المسن على تقديم نقد بناء ازاء حل المشكالت التي (21)جدول رقم 

 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %88( نالحظ أن نسبة 21من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %52"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  17.56احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 قيقة.لو قيمة ح

  

 نوع الفئة 

 التكرار االقتراحات
النسبة المئوية 

% 

K2 

 المحسوبة
K2 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 

 

الممارسة 

 للمشي

 

 66 11 نعم

 

 

63.08 

 

 
0.05 

1 

 60 8 ال دال إحصائيا

 100 50 المجموع

 

الغير 

ممارسة 

 للمشي

 

 نعم

08 00 3.84    

 

 ال

01 16 

 المجموع

 

50 100 
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 (يوضح قدرة المسن على تقديم نقد بناء ازاء حل المشكالت التي تعرض عليو.24شكل رقم )   

  االستنتاج :    

حقيقة و هلا داللتها  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 24من خالل الشكل رقم ) 
 .نيلغري املمارس (%52)و ( %88مؤوية )نسبة ب املمارسني لصاحل  االجابة بنعم اإلحصائية حيث كانت

على تقدمي نقد بناء ازاء حل املشكالت اليت هلم القدرة    (%88)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 تعرض عليو.

 قدرة املسن  نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%52)على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  
 اء ازاء حل املشكالت اليت تعرض عليو.على تقدمي نقد بن
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 .  ؟: ىل تستعجل حل مشكلة تصادفك 05العبارة 

 يوضح استعجال  المسن من حل مشكلة تصادفو (22)جدول رقم 

 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %76( نالحظ أن نسبة 22من خالل نتائج اجلدول رقم )
 الذين أجابوا ب "ال".  الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %54" وأن نسبة ال"

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  6.92احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 .. مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية 1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود لو  بال لصاحل املمارسني و بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 76 38 نعم

6.92 

 
 

0.05 

 إحصائيادال  1
 

 24 12 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

23 46 3.84  

 
 ال

27 54 

 اجملموع
 

50 100 
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 .(يوضح قدرة المسن على تقديم نقد بناء ازاء حل المشكالت التي تعرض عليو25شكل رقم )     

  

الفروق املوجودة بني إجابات املسنني  حقيقة و هلا ( نالحظ أن 25من خالل الشكل رقم )االستنتاج :      
( لغري %54(  و)%76داللتها اإلحصائية حيث كانت االجابة بنعم لصاحل املمارسني    بنسبة مؤوية )

 املمارسن.

(  هلم القدرة  على قدرة املسن على تقدمي نقد بناء ازاء حل %76مما يدل أن اغلبية  من  املسنني املمارسني)
 ت اليت تعرض عليو.املشكال

 قدرة املسن  ني( و ىذا يدل على دور املشي العادي  يف حتس%54على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  )
 على قدرة املسن على تقدمي نقد بناء ازاء حل املشكالت اليت تعرض عليو.
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 . ؟الرياضي عن القيام باالعمال الروتينية اثناء ممارسة النشاط ىل تبتعد : 26العبارة      

 .يوضح ابتعاد المسن عن القيام باعمال الروتينية  اثناء ممارسة النشاط بدني (23)جدول رقم 

 

. 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %94( نالحظ أن نسبة 23من خالل نتائج اجلدول رقم )
 الذين أجابوا ب "ال".  الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %62"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  22.36احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 لو قيمة حقيقة.

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 94 47 نعم

22.36 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 26 23 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

32 62 3.84  

 
 ال

22 42 

 اجملموع
 

50 100 
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 .( ابتعاد المسن عن القيام باعمال الروتينية  اثناء ممارسة النشاط بدني.26شكل رقم )

حقيقة و  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 26من خالل الشكل رقم )  االستنتاج :    
لغري  (%62)و ( %94نسبة مؤوية )ب املمارسني لصاحل  االجابة بنعم هلا داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

اثناء ابتعاد عن القيام باعمال الروتينية  هلم القدرة  على   (%94)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
( و ىذا يدل على دور املشي العادي  %62ممارسة النشاط بدين..على عكس غري املمارسني فهم  اقلية  )

 يف ابتعاد املسن عن القيام باعمال الروتينية  اثناء ممارسة النشاط بدين.
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 . ؟: ىل لديك القدرة على التفكري بطريقة مستقلة 07العبارة 

 .يوضح القدرة على التفكير بطريقة مستقلة (24)جدول رقم 

 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا  نياملسنني  املمارس ىي نسبة %96( نالحظ أن نسبة 24من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ". نعمالذين أجابوا ب " الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %56"نعم" وأن نسبة 

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من 21.52احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود  لصاحل املمارسني  نعم بو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 ة حقيقة.لو قيم

 

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 96 48 نعم

21.52  

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 04 02 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

28 56 3.84   

 
 ال

22 44 

 اجملموع
 

50 100 
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 (يوضح  قدرة المسن على التفكير بطريقة مستقلة27شكل رقم )

 

حقيقة و  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 27من خالل الشكل رقم ) االستنتاج :    
لغري  (%56)و ( %96نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل  االجابة بنعم هلا داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

على عكس غري  التفكري بطريقة مستقلةهلم القدرة  على   (%96)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
 .التفكري بطريقة مستقلة قدرة املسن  على نيدور املشي العادي  يف حتسو ىذا يدل على  (%56)املمارسني 
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 .؟:ىل ترفض  افكار ناقدة ومفيدة لك  28العبارة 

 .يوضح القدرة على رفض افكار ناقدة ومفيدة لالخرين (25 )جدول رقم

 

 التحليل و المناقشة:

ب  الذين أجابوا املسنني  املمارسن  ىي نسبة %82( نالحظ أن نسبة 25من خالل نتائج اجلدول رقم )
 الذين أجابوا ب "ال".  الغري ممارسني ىي نسبة املسنني %58" وأن نسبة ال"

عند مستوى الداللة 3.84اجلدولية =K²و ىي بذلك أكرب من  12.88احملسوبة K²و نالحظ أن قيمة 
 . مما يدل على أن ىناك داللة إحصائية .1و عند درجة حرية   2.25

أي أن الفرق املوجود لو  رسني لصاحل املما البو بالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املسنني  
 قيمة حقيقة.

 

 نوع الفئة 
 اجلدولية K2 احملسوبة K2 %النسبة املئوية  التكرار االقرتاحات

مستوى 
 الداللة

 درجة احلرية
الداللة 

 االحصائية

 
 

املمارسة 
 للمشي
 

 18 29 نعم

12.88 

 
 

0.05 

 دال إحصائيا 1

 82 41 ال

 100 50 اجملموع

 
الغري ممارسة 

 للمشي

 
 نعم

21 42 3.84   

 
 ال

29 58 

 اجملموع
 

50 100 
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 .لوعلى رفض افكار ناقدة ومفيدة المسن  (يوضح القدرة 28شكل رقم )

 

حقيقة و  املسنني ( نالحظ أن الفروق املوجودة بني إجابات 28من خالل الشكل رقم )  االستنتاج :    
لغري  (%58)و ( %82نسبة مؤوية )ب املمارسني   لصاحل ال االجابة ب هلا داللتها اإلحصائية حيث كانت

 .نياملمارس

رفض افكار ناقدة ومفيدة القدرة  على  ليس  هلم   (%82)املسنني املمارسني من  اغلبية مما يدل أن 
احلد من  يف( و ىذا يدل على دور املشي العادي  %58اختاذه وتنفيده  على عكس غري املمارسني )لو.

 القدرة على رفض افكار ناقدة ومفيدة .
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 االستنتاجات:-2-2

يف حتسني من أجل معرفة دور املشي العادي  املسنني  بعد اإلطالع على نتائج االستبيان الذي قدم إىل       
املهارات النفسية ، والذي قمنا بتقسيمو إىل ثالث حماور تشمل حمور اختاذ القرار ،حمور الثقة يف النفس ،  حمور 

 : ، واستخلص الطالب الباحث االستنتاجات التالية حيتوي على عدة أسئلةكل حمور التفكري وحل املشكالت  

 املسنني املمارسني هلم القدرة  على التفكري بطريقة مستقلة  -
يتواصلون بشكل واثق مع اآلخرين من خالل التحاور و مناقشتهم لآلخرين و  املسنني املمارسني للمشي -

 تقبلهم لآلراء املختلفة بانفتاح .
 املسنني الغري دمارسني للمشي لديهم عجز عن اختيار البديل االفضلاكثرية  -
 املسنني املمارسني للمشي ال يتسرعون يف حل املشكالت على خالف الغري املمارسني . -
 .   املسنني املمارسني جتدىم راضني عن الطريقة اليت يعامل هبا االخرين -
 خرين .املسنني املمارسني للمشي جتدىم يتعاملون بيسر مع اال -

 فرضيات:النتائج بالمناقشة -2-3

بغية توظيف البيانات و النتائج اليت توصلنا إليها من خالل االستبيان و إلجياد حل للمشكلة املطروحة سوف 
 نقوم مبناقشة النتائج بالفرضيات.

 مناقشة فرضية البحث األوىل :-2-3-1

اختاذ القرار عند مهارة  حتسني دور يف دي للمشي العامن خالل فرضية البحث األوىل اليت تنص على أن 
، ومن خالل النتائج املتحصل عليها من اجلداول رقم:  املسنني

لو دور يف للمشي العادي (، اليت كانت توضح أن 29(،)28(،)27(،)26(،)25(،)24(،)23(،)22)
 مارسني .املاليت كانت لصاحل  املسنني و يتضح ذلك من خالل أجوبة اختاذ القرار مهارة حتسني 

 وبذلك تكون فرضية البحث األوىل قد حتققت .
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 مناقشة فرضية البحث الثانية:-2-3-2

، ومن الثقة يف النفسمهارة يف حتسني دور للمشي العادي من خالل فرضية البحث الثانية اليت تنص على أن 
اليت  (،17(،)16(،)15(،)14(،)13(،)12(،)11(،)12خالل النتائج املتحصل عليها من اجلداول )

اليت   املسنني واتضح ذلك من إجابات  الثقة يف النفس دور إجيايب يف تنمية مهارة  للمشي العادي وضحت أن 
 .يف عبارات احملور الثاين  املمارسني كانت تصب لصاحل 

 وبذلك تكون فرضية البحث الثانية قد حتققت .

 مناقشة الفرضية الثالثة :-2-3-3

للمشي العادي دور يف حتسني مهارة التفكري وحل لثة اليت تنص على أن من خالل فرضية البحث الثا
املشكالت  ومن خالل النتائج املتحصل عليها من 

دور يف  للمشي العادي اليت وضحت أن  (،25(،)24(،)23(،)22(،)21(،)22(،)19(،)18)اجلدول
اليت كانت تصب لصاحل  املسنني واتضح ذلك من خالل إجابات  التفكري وحل املشكالت مهارة حتسني 

 يف عبارات احملور الثالث  املمارسني 

 وبذلك تكون فرضية البحث الثالثة قد حتققت .

 مناقشة الفرضية العامة :-2-4

املتمثلة يف  املهارات النفسية  املهارات  حتسني دور يف  للمشي العادي من خالل الفرضية العامة اليت تنص أن 
 (. التفكري وحل املشكالت ،  الثقة يف النفس ،  اختاذ القرار )

أن الفرضية العامة قد حتققت . ومن ىذا كلو نستخلص ان فبالتايل و فإن فرضيات البحث الفرعية قد حتققت ، 
 اختاذ القرار ، الثقة يف النفس ، التفكري وحل املشكالت() النفسية املهارات  حتسني دور يف  للمشي العادي 
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 مة:اخلالصة العا 2

تعترب الرياضات منخفضة الشدة و اخلفيفة ىي انسب الرياضات  لفئة املسنني وذلك للجهد املبذول وقلة   
االصابات كما يعترب املشي من اىم ىذه الرياضات  حيث مت استخالص من دراستنا ان للمشي دور كبري يف 

جملتمع  بشكل اجيايب وفعال  واخلروج من حتسني املهارات النفسية لدى املسنني  اليت دتكنهم من االندماج يف ا
 العزلة  والتهميش  فاملشي يعترب رياضة وقائية وعالجية .

 التوصيات و االقتراحات :-2-6

من خالل ما توصلنا إليو من نتائج و استنتاجات يف ىذه الدراسة اليت قمنا هبا و اليت أثبتت املشي  
املهارات النفسية )اختاذ القرار ، الثقة يف النفس ، التفكري وحل املشكالت،(  حتسني العادي دور إجيايب يف 

 ومن ىذا املنطلق خرجنا بالتوصيات و االقرتاحات التالية :

 ضرورة دمارسة املشي العادي  و االعتماد عليو يف معظم التنقالت . -
 توعية املسنني بالدور الكبري للمشي وفوائدة خاصة النفسية منها . -
 ىتمام بفئة املسنني  وتقدمي خمتلف املساعدات هلا . اال -
 هتيئة  كل الظروف املساعدة ملمارسة املسن النشاطات الرياضية املناسبة لو. -
 القيام ببحوث ودراسات حول دور الرياضة يف مرحلة الشيخوخة .  -
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 اإلسم و اللقب الرقم
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 اإلمضاء الدرجة العلمية
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 المهارات النفسية

 

تعين عملية اختاد القرار :اختيار افضل البدائل واحللول املمكنة للفرد يف موقف  :اتخاد القرار )صنع القرار(
.معني من اجل الوصول اىل حتقيق اهلدف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات نعم ال

01  هل تستطيع حتديد املواقف اليت حتتاج اىل اختاد القرار    
 02 هل جتمع املعلومات اليت تساعدنك يف اختاد القرار         

 03 هل لديك العجز على حتصيل البدائل املتاحة               
 

 04 هل لديك القدرة على مقارنة وتقييم احللول البديلة          

 05 هل استطيع وضع كل بديل يف االعتبار                    

 06 هل لديك القدرة على اختيار البديل االفضل                   

هل تستطيع ان تصدر حكما على القرار الذي مت   
 اختاده    

07 

 08 هل تستطيع مراقبة ومتابعة القرار مت اختاده وتنفيده           
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الثقة في النفس/تقدير الذات /قيمة الذات :الرضا  عن النفس والثقة بالنفس                              
                    
                    
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات نعم ال

 01 هل تقبل املديح بدون حرج ودتتدح االخرين     ه  
 02 هل تقبل النقد االجيايب وانتقد االخرين بشكل بناء  

غريواثق اثناء ممارسة النشاط    هل تتصرف بشكل    
 الرياضي

03 
 

هل تبدي درجة عالية من احلماس عندادائي ملهارة   
 تعلمتها حديثا

04 

 05 هل  تبادر وتقدم على اداء مهارة ال تعرفها مسبقا  

 06 هل تتحدث بانغالق مع االخرين             

 07 هل انت راض عن الطريقة اليت تعامل هبا االخرين  

 هل تتعامل بيسر مع االخرين  
 

08 
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املشاكل من خالل اختيار البدائل املتعددة او اجد لتحلي بالقدرة على حل حل المشكالت والتفكير:ا       
 حلول مبدعة ومبتكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات نعم ال

هل تكتشف عيوبا ال يستطيع زمالئك   
 اكتشافها

01 

لديك السرعة على االنتقال من فكرة اىل   
 فكرة اخرى

02 

لدرجة هل تعايش مع الفكرة او املشكلة   
 انك حتس اهنا جزء منك

03 
 

هل تقدم نقدا بناءاازاء املشكالت املهارية   
 والفنية اليت تعرض عليك

04 

الوقوف على نقاط القوة والضعف يف اداء   
 املهارة واضع احللول املناسبة هلا        

05 

هل تبتعد عن القيام باالعمال الروتينية    
 لثناء ممارسة النشاط الرياضي

06 

هل لديك القدرة على التفكري بطريقة   
 مستقلة

07 

هل لديك القدرة على رفض فكار ناقدة   
 ومفيدة لك 

08 
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Résume: 

Grâce à cette étude , intitulée marche le rôle normal dans l'amélioration des 

compétences psychologiques chez les élèves plus âgés essayé de faire la lumière 

sur le rôle de la marche dans l'amélioration du développement psychologique des 

compétences chez les personnes âgées et l'hypothèse que la marche un rôle dans 

l'amélioration des compétences psychologiques chez les personnes âgées . Où il 

était un questionnaire adressé à ce groupe de praticiens pour la marche et des non-

pratiquants sont situées dans l'Etat de Mostaganem , et ont ensuite récupéré le 

questionnaire pour l'analyse et la discussion des résultats utilisateurs approche 

descriptive et nous avons déterminé que la marche a un impact positif sur 

l'amélioration des compétences psychologiques chez les personnes âgées . 

  - Et il a été proposé plusieurs recommandations sont les suivantes: 

- Sensibiliser à l'importance de la marche aux personnes âgées . 

- Étude pour déterminer les bienfaits de la marche et de la santé mentale pour les 

personnes âgées en profondeur . 
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Summary: 

Through this study, the normal work role in improving psychological skills among 

older students tried to shed light on the role of work in improving the 

psychological development of skills in the elderly and the assumption as walking 

a role in improving psychological skills in the elderly . Where he was a 

questionnaire sent to this group of practitioners for walking and non-practitioners 

are located in the state of Mostaganem, and then recovered the questionnaire for 

analysis and discussion of results users descriptive approach and we determined 

that walking has a positive impact on the improvement of psychological skills in 

the elderly . 

  - And it was proposed several recommendations are: 

- Raising awareness of the importance of walking for the elderly. 

- Study to determine the benefits of walking and mental health for older people in 

depth . 

 

 



 البحث ملخص
 

   من خالل ىذه الدراسة اليت حتمل عنوان دور املشي العادي يف حتسني املهارات النفسية لدى املسنني 
حاول الطالب تسليط الضوء على  دور املشي يف حتسني تنمية املهارات النفسية لدى املسنني وافرتاض 

ان للمشي دور يف حتسني  املهارات النفسية لدى املسنني.  حيث مت وضع استبيان موجو إىل ىذه الفئة 
اسرتجاع االستبيان  من ممارسني للمشي وغري ممارسني  متواجدون يف والية مستغامن  ، وبعد ذلك مت

لتحليلو ومناقشة نتائجو مستعملني املنهج الوصفي  وتوصلنا إىل أن  للمشي لو أثر اجيايب على حتسني  
 املهارات النفسية لدى املسنني.

وعليو مت اقرتاح عدة توصيات تتمثل يف : -    
 نشر الوعي بامهية املشي لدى فئة املسنني . -

 شي الصحية والنفسية للمسنني .دراسة عميقة ملعرفة فوائد امل
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