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 : مقدمة
 ىتماـجتماعية اليت يتألف منها اجملتمع كما بدا اإلأصبحت ظاىرة الفراغ والًتويح ضمن نسيج النظم اإل

ىتماـ ابلًتويح وتعددت رلاالتو دلواجهة ابلًتويح كأحد مظاىر السلوؾ احلضاري للفرد ، ولذا فقد تزايد اإل
الزايدة النامية لوقت الفراغ يف اجملتمع ادلعاصر وزايدة الطلب على الًتويح الستثمار ىذا الوقت ، ويرى 

ت من خالؿ معرفة الوسائل اليت تستخدمها ادلهتموف بدراسة الًتويح أنو ؽلكن التعرؼ على حضارة اجملتمعا
تلك اجملتمعات ومدى تقوؽلها ألنشطة الفراغ والًتويح واليت ترتبط إرتباطا وثيقا بثقافة اجملتمع ومستوايت 

 ادلشاركة يف سلتلف أنواع الًتويح .
رستو بدافعية والًتويح ىو نوع من أنواع النشاط الذي ؽلارس يف وقت الفراغ والذي ؼلتاره كبار السن دلما

ذاتية واليت يكوف من نتائجها إكتساب القيم البدنية واخللقية و ادلعرفية واإلجتماعية ، كما أنو يعد حالة 
تنتاب كبار السن نتيجة إلحساسهم ابلرضا والوجود الطيب يف احلياة وإف الًتويح يتصف ابدلشاعر ادلرتبطة 

القيمة الذاتية والسرور ، والتدعيم اإلغلايب لصورة الذات ،  ابإلجادة واإلصلاز واإلنتعاش والقبوؿ و النجاح و 
) درويش كماؿ ، احلمازتي دمحم وأمُت  كما أنو يعد من ادلناشط ادلرتبطة بوقت الفراغ وادلقبولة إجتماعيا .

 (81، صفحة 1982اخلويل، 
إف التقدـ العلمي والتقٍت يف العصر احلديث ، أدى إىل زايدة وقت الفراغ ،وأصبح ىذا الوقت يشغل مكاان 

 ،دلالو من أعلية يف بناء الفرد واجملتمع ،جتماعي وآفاقو ابرزا يف ادلناقشات اليت تدور حوؿ التقدـ والتطور اإل
رسة األنشطة الًتوػلية الرايضية للجميع ، ولقد أدت ىذه التغَتات وتسارعها إىل زايدة الطلب على شلا

جتماعي والتقدـ العلمي والزايدة ادلتنامية يف وقت الفراغ والرغبة يف زايدة معدالت اإلنتاج  فالتطور اإل
والوقاية من األمراض العصرية ادلرتبطة ابلبدانة ، وأمراض القلب والتوتر النفسي والعصيب أدت إىل إىتماـ 

ارسة النشاط الًتوػلي الرايضي جلميع مواطنيها ، وزايدة زتاس األفراد لسإستمتاع بروح الدوؿ بتوفَت فرص شل
اللعب ، وشلارسة األنشطة احلركية ، واليت أصبحت من احلاجات األساسية يف وقتنا احلاضر وذلك دلواجهة 

، 1982ماؿ ، احلمازتي دمحم وأمُت اخلويل، ) درويش ك   .التغَتات احلديثة يف اجملتمعات ادلعاصرة 
    (09صفحة 

وبدعم ىذه األعلية للًتويح الرايضي ما ورد يف ) ادلادة الرابعة ( من ميثاؽ الًتويح ووقت الفراغ والذي وضع 
 ق يف ادلشاركة يف كل احلللًتويح ووقت الفراغ والذي أشار إىل: " إف لكل إنساف  من قبل الرابطة العادلية
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                  "أنواع الًتويح واالندماج فيها أثناء وقت الفراغ كالرايضة واأللعاب واإلستمتاع ابذلواء الطل ق
 (41، صفحة 1998) احلمازتي دمحم ،دمحم مصطفى وعايدة عبد العزيز، 

ـ  2025ـ إىل عاـ 1975مرية لسإنساف أنو ما بُت األعواـ من عاـ وتشَت اإلحصائيات حوؿ ادلرحلة الع
مليوف  350سوؼ يزداد األفراد الذين يبلغوف من العمر الزمٍت ما فوؽ الستُت عاما ، فيصبح عددىم من 

من التعداد العادلي للسكاف ، وىذه الزايدة لكبار السن  %14مليوف فرد . وىذه الزايدة دتثل  1100إىل 
جتماعية والدخل والتعليم وما ىا على النمو االقتصادي واإلنتاجية وادلدخرات وعلى اخلدمات اإلذلا أتثَت 

إىل ذلك من رلاالت ، حيث إف مشاركة كبار السن بعد اإلعتزاؿ يف احلياة اإلجتماعية ذات أعلية كبَتة . 
                         .من ىؤالء كبار السن ولذلك غلب أف تكوف األنشطة الًتوػلية الرايضية جزء

 . (117، صفحة 1988)حلمي إبراىيم، ليلى السيد فرحات،  
وإبعتبار الًتويح ضرورة ملحة من ضرورات احلياة دلا لو من إغلابيات وفوائد عامة على صحة الفرد البدنية 

والفكرية جاء ىذا البحث ادلتواضع لتسليط الضوء على بعض ادلعيقات اليت حتوؿ دف  والنفسية واإلجتماعية
 ( سنة  . 65 – 45ادلشاركة اإلغلابية يف أنشطة الًتويح الرايضي لدى كبار السن ) 

 وقد قاـ الطالباف الباحثاف بتقسيم حبثهما إىل اببُت خصص أوذلما للدراسة النظرية ،والثاٍل للدراسة ادليدانية
حيث ًب التطرؽ يف الباب األوؿ ادلتمثل يف الدراسة النظرية إىل رتع ادلادة اخلربية اليت تدعم وتعزز موضوع 
البحث، وقد قسمت إىل فصلُت، ضم الفصل األوؿ منها الًتويح الرايضي يف وقت الفراغ، أما الفصل 

ا يتعل ق هبده الفئة من تغَتات الثاٍل فتطرؽ فيو الطالباف الباحثاف إىل خصائص ادلرحلة العمرية وكل م
 وتطورات من اجلانب اجلسمي، احلركي العقلي واالجتماعي.

أما الباب الثاٍل والذي احتوى على الدراسة ادليدانية فقد قسم ىو اآلخر إىل فصلُت، احتوى الفصل      
بحث ادلتبع ، األوؿ على منهجية البحث وإجراءاتو ادليدانية من حيث الدراسة االستطالعية، ومنهج ال

والعينة وكيفية اختيارىا، وكل ما تعل ق ابلدراسة األساسية، أما الفصل الثاٍل ففيو ًب مناقشة النتائج ادلتوصل 
 . إليها، االستنتاجات ٍب مقابلة النتائج ابلفرضيات و ليختتم أبىم االقًتاحات
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 : مشكلة -2
إف اذلدؼ من الًتويح ىو الشعور ابلرضا والسعادة فهناؾ بعض األحاسيس وادلشاعر اليت يكتسبها كبار 

السن من خالؿ شلارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية واليت تتمثل يف الشعور ابلسعادة عند اإلبتكار واإلبداع 
صلاز والتمتع بصحة جيدة واإلواإلنتماء والشعور ابأللفة واألخوة والصداقة. وشلارسة خربات جديدة 

 سًتخاء عند خدمة اآلخرين .ستخداـ القدرات العقلية وتذوؽ اجلماؿ واإلإو 
السعادة الشخصية .   أف النشاط الًتوػلي زلوره وىدفو األساسي ىو( 1986)  وتشَت هتاٍل عبد السالـ

م للًتويح تتمثل يف كما أف ىناؾ بعض ادلشاعر واألحاسيس اليت يكتسبها األفراد من خالؿ شلارسته
اإلخاء والشعور ابلغبطة دلا يتمتع بو الفرد من قدرات جسمانية وعقلية وعاطفية ىذا ابإلضافة إىل تذوؽ 

)هتاٍل عبد السالـ ،  اجلماؿ واالسًتخاء والسعادة خلدمة اآلخرين وإاتحة الفرص لسإبتكار واإلبداع .
 (76، صفحة 1986

والشيخوخة من الناحية السيكولوجية دتثل حالة من ضعف التواف ق النفسي واإلجتماعي للفرد فتقل قدرتو 
على إستغالؿ إمكاانتو اجلسمية والعقلية والنفسية يف مواجهة البيئة أوحتقي ق قدر مناسب من اإلشباع 

شيخوخة ،إىل جانب السلوؾ حلاجاتو ادلختلفة . حيث يالحظ بعض التغَتات اإلنفعالية اليت حتدث يف ال
الشخصي الذي ينشأ عن ىذه التغَتات مثل القل ق والشعور ابلوحدة والعزلة وبعدـ القدرة على التواف ق مع 

 الظروؼ ادلتغَتة .
إىل ضرورة  Bright billCharlesكما يشَت دمحم احلمازتي وعايدة عبد العزيز نقال عن تشارلز و براييت بل

توفَت القيادة الًتوػلية الناجحة يف رلاؿ الًتويح دلا يف ذلك من أتثَت على الفرد وابلتايل على اجملتمع لتنمية 
غلابية ضلو جتاىات اإلالًتوػلية وتكوين اإل اتطاشنادلهارات الًتوػلية وإستثارة دافعية األفراد دلمارسة ال

 (67، صفحة 1989) احلمازتي دمحم وعايدة عبد العزيز،  أوقات الفراغ والًتويح .
 ،وبذلك يتضح أف اخلدمات الًتوػلية الرايضية لكبار السن واجب إنساٍل بل ىو ح ق ذلؤالء ادلواطنُت 

ىذه الفًتة العمرية ابلنسبة  ىتماماتإادلدخل العلمي لتخطيط اخلدمات الًتوػلية ىو التعرؼ على  ىولعل
ألنشطة وقت الفراغ والًتويح أبنواعو ادلختلفة وأيضا غلب التعرؼ على ادلعوقات والعوامل ادلؤثرة يف الًتويح 

 وبناءا على ىذا نطرح ادلشكل الرئيسي: ،الرايضي
 الرتويح الرايضي لدى كبار السن ؟أنشطة ماىي معوقات شلارسة  -
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 :التساؤالت الفرعية التاليةتفرع منو توالذي 
 ىل ىناؾ معوقات خاصة ابإلمكاانت ادلتوفرة لكبار السن حتوؿ دوف شلارسة الًتويح الرايضي ؟ –1
 ىل ىناؾ معوقات صحية حتوؿ دوف شلارسة كبار السن للًتويح الرايضي ؟ –2
لدى كبار السن تقلل من شلارسة الًتويح  جتماعيةىل ىناؾ معوقات خاصة ابلنواحي النفسية واإل –3

 الرايضي؟
تبعا إختالفات يف معوقات شلارسة أنشطة الًتويح الرايضي لدى كبار السن يف أوقات الفراغ وجد تىل  -4

 ؟ السن وادلستوى التعليميدلتغَت 
 : األىداؼ -3

حصر أىداؼ حبثنا ىذا يف كونو عبارة عن دراسة حتليلية تبُت معوقات شلارسة الًتويح الرايضي لدى   ؽلكن
 كبار السن وللتوضيح أكثر فإف ىذا البحث يهدؼ إىل:

 .كبار السنالفراغ لدى   أوقاتاستغالؿ  أعلية إدراؾ -
حتديد ادلعوقات اليت تواجو كبار السن دلمارسة الًتويح الرايضي. -  
معرفة واقع شلارسة الًتويح الرايضي لدى كبار السن . -  
 : الفرضيات -4

 حتقيقا ألىداؼ البحث يضع الطالباف الفروض التالية:
 ىناؾ معوقات خاصة ابإلمكاانت ادلتوفرة لكبار السن حتوؿ دوف شلارسة الًتويح  الرايضي . –1
 معوقات صحية حتوؿ دوف شلارسة كبار السن للًتويح الرايضي . ىناؾ  –2
 السن تقلل من شلارسة الًتويح الرايضي ىناؾ معوقات خاصة ابلنواحي النفسية واالجتماعية لدى كبار –3
 .متغَت السن وادلستوى التعليمي يفتطاب ق وجد ي -4
 : او احلاجة ذل الدراسةأمهية  -5
 تكمن يف مايلي : ف األعليةإمن موضوع الدراسة وادلشكلة ادلراد حبثها ف نطالقاإ

يف أهنا من الدراسات احمللية القليلة فإننا ضلاوؿ معرفة الفروؽ احملتملة يف طبيعة  : العلميةاألمهية  -5-1
 .ىذا اجملاؿالسن وعليو فإهنا تسهم يف تقدَل إضافة معرفية يف  معوقات شلارسة الًتويح الرايضي لدى كبار

ف أعلية الدراسة تكمن يف إفادة القائمُت على رعاية ادلسنُت يف سلتلف إف : العملية األمهية -5-2
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قدمو من نتائج تساعد يف معرفة العوامل وادلتغَتات اليت ناجملاالت اإلرشادية والرايضية وذلك من خالؿ ما 
 .تعي ق كبار السن عن شلارسة الًتويح الرايضي 

 :  البحثمصطلحات  -6
  : معوقات -6-1

 . ىي األسباب اليت حتوؿ دوف شلارسة كبار السن للًتويح الرايضي تعريف إجرائي :
تلك العوامل  وىي .ادلأمولة األىداؼ إىلحتد من الوصوؿ أو تضعف  ىي تلك الصعوابت والعراقيل اليتو 

 .ػليةو الًت  األنشطةتقلل من ادلشاركة االغلابية يف اليت 
:الرتويح  -6-2  

نشاط إختياري شلتع للفرد ومقبوؿ من اجملتمع وؽلارس يف أوقات الفراغ ويسهم يف بناء  تعريف إجرائي :
  الفرد وتنميتو .

جتماعيا وعقائداي واليت تؤدى أثناء وقت الفراغ إىو رتيع أوجو النشاط البناءة وادلقبولة تعريف نظري : 
كتساب العديد من إفيها نتيجة لدوافع داخلية وفقا إلرادة الفرد وذلك بغرض  شًتاؾواإل ختيارىاإويتم 

 القيم الشخصية وتطوير الشخصية وحتقي ق الرضا والسرور والسعادة من ادلشاركة ذاهتا وليس لدوافع خارجية
     كالكسب ادلادي أو ادلعنوي .  (45، صفحة 2002)الفاضل،  

: الرايضي الرتويح -6-3  
ىو ذلك النوع من الًتويح الذي تتضمن برارلو األنشطة الرايضية أبنواعها واليت ؽلارسها   تعريف إجرائي : 

.  كبار السن يف أوقات فراغهم  
البدنية  الًتويح الرايضي ىو ذلك النوع من الًتويح الذي تتضمن برارلو العديد من ادلناشطتعريف نظري : 

والرايضية كما انو يعد أكثر أنواع الًتويح أتثَتا على اجلوانب البدنية والفسيولوجية للفرد ادلمارس ألوجو 
، صفحة 2002) احلمامي دمحم، مصطفى عبد العزيز،     مناشطو اليت تشتمل على األلعاب و الرايضات.

48) 
ىو ذلك الوقت ادلتبقي للفرد يف اليـو بعد االنتهاء من األنشطة الضرورية كالدراسة،  وقت الفراغ: -6-4

 العمل، الواجبات احلياتية اخلاصة.
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طلفاض مع تعرضو لسإصابة وكثرة األمراض ىو الشخص الذي تتجو قوتو لسإ : تعريف ادلسن -6-5
.                   والشعور ابلتعب ونقص القدرة على اإلنتاج  

ختصارا ابدلسنُت ولقد إ السن وما يطل ق عليهم إختلفت أراء العلماء يف تعريف كبار : كبار السن-6-6
عقليا ،نفسيا  ،أوضحت دراسات عديدة أنو التقدـ ابلعمر وابلتايل ظهور أعراض الشيخوخة سواء صحيا 

 قد تبدأ يف أي مرحلة من مراحل العمر الزمٍت .
 الدراسات السابقة : -7
مقارنة بني احلالة الصحية العامة لألفراد : " حتت عنواف: 1978زلاسن عامر دراسة : -7-1

" الرايضيني وغري الرايضيني بعد سن الستني  
معرفة مدى الفرؽ بُت احلالة الصحية العامة لألفراد الرايضيُت وغَت الرايضيُت بعد سن  هتدؼ الدراسة إىل

ختيار عينة البحث إ.ًب  ستبيافإ ستمارةإعتمد على وإ ادلنهج الوصفي حيث إستخدـ الباحث. الستُت
 بطريقة مقصودة.

ضيُت عن غَت الرايضُت وأف ايحتسن رتيع القياسات الدالة على الصحة العامة لألفراد الر وبينت النتائج 
) ادلشي، التمرينات السويدية،  األفراد بعد سن الستُت يفضلوف األنشطة التالية ادلرتبة حسب أفضليتها

 أف مزاولة الرايضة وخاصة ىذه األنشطة الرايضية علىوأوصى الباحث على  .( سباحة، تنس، تنس الطاولة
.    تتم ادلمارسة صباحا يف كل مرة (1978)زلاسن عامر،   

: "دراسة حتليلية دلعوقات النشاط الرايضي يف جامعة  حتت عنواف. 1992دراسة :الديري  -7-2
 اإلمارات العربية ادلتحدة "

يهدؼ البحث إىل حتديد معوقات النشاط الرايضي يف اجلامعة دتهيدا لوضع الربامج واألساليب اليت ؽلكن 
ب. طال 640أف تساىم يف حل ىذه ادلعوقات . حيث إستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي على عينة قوامها 

ضرورة وجود خطة قومية يؤمن هبا العاملوف يف رلاؿ النشاط الرايضي تعاجل وكاف من أىم نتائج البحث ىو 
ادلعوقات الرايضية اليت تتمثل يف اجلوانب النفسية والصحية واإلجتماعية لدى الطالب وضعف اإلشراؼ 

، الصفحات 1992)الديري علي، وبعد ادلالعب عن الكليات.  الرايضي وتواضع اإلمكاانت ادلادية
137-147)  
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ثر شلارسة النشاط الرايضي يف وقت أ" حتت عنواف: :1992ماجدة دمحم إمساعيل  : دراسة -7-3
" .الفراغ على القلق كحالة ومسة  

معرفة أتثَت شلارسة النشاط الرايضي يف أوقات الفراغ يف خفض مستوى القل ق عند  هتدؼ ىذه الدراسة إىل
طالبات جامعات ادللك سعود ابلرايض وذلك من خالؿ دراسة الفرؽ بُت الطالبات ادلمارسات للنشاط 

. الرايضي والغَت شلارسات للنشاط الرايضي يف أوقات الفراغ  
د صياغتو ابلعربية دمحم حسن اعألقل ق كحالة ومسة والذي مقياس سبيل بَتجر لحيث إستخدمت الباحثة 

. من كليات العلـو واإلدارة واآلداب جبامعة سعود( طالبة 80على عينة مقدارىا )عالوي .  
بينت النتائج على أف مستوى مسة القل ق وحالة القل ق منخفض لدى الطالبات ادلمارسات للنشاط  وقد

الرايضي يف أوقات الفراغ من غَت ادلمارسات. وإف شلارسة األنشطة الرايضية يف أوقات الفراغ تساىم يف 
. خفض مستوى القل ق كحالة ومسة لدى كل من ذوات القل ق العايل وادلنخفض  

(1992)دمحم إمساعيل ماجدة ،   
برانمج دترينات مقرتح وأثره على : " . حتت عنواف1993سلوى عبد اذلادي شكيب. دراسة : -7-4

."بعض ادلتغريات الفيزيولوجية والنفسية ومستوى االداء لألنشطة احلركية اليومية لكبار السن  
على بعض ادلتغَتات  هأثر و  دترينات مقًتح خاص للسيدات كبار السنوضع برانمج هتدؼ ىذه الدراسة إىل 

. داء لألنشطة احلركية اليومية لكبار السنالفيزيولوجية والنفسية ومستوى األ  
التصميم التجرييب لطريقة القياس القبلي  ستخداـإادلنهج التجرييب حيث ًب حيث إستخدمت الباحثة 

ختيار العينة بطريقة مقصودة سيدات مسنات بدار إ.ًب  والبعدي جملموعة واحدة من السيدات كبار السن
. سكندريةاذلنا مبحافظة اإل  

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج القبلي والبعدي دلختلف األىداؼ قيد ولقد بينت النتائج   
لعمل على تثقيف األفراد على أعلية شلارسة التمرينات البدنية طواؿ مراحلوأوصت الباحثة اب. الدراسة          

(1993) عبد اذلادي شكيب سلوى،   .       .              احلياة من الطفولة إىل الشيخوخة 
واليت هتدؼ إىل فحص مدى تكرار ادلشاركة يف األلعاب الرايضية :  Thout 1995دراسة ثوت  -7-5

طالب جامعي ودلت  100لدى الطلبة اجلامعيُت، وإستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي على عينة من 
لديهم النية ابإلستمرار يف شلارسة الرايضة بعد اإلنتهاء من الدراسة اجلامعية ،وأثبتت  %79النتائج أف 
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اليت تؤدي إىل ادلشاركة يف الرايضة كاف من أجل ادلتعة، كما أنو ال توجد فروؽ دالة  الدراسة أف العوامل
إحصائيا بُت الطالب يف ادلشاركة يف الرايضات اجلماعية أوالرايضات الفردية بعد اإلنتهاء من الدراسة 

 .اجلامعية
جتاىات ضلو واليت هتدؼ إىل التعرؼ على إ : Watson & al 1996 دراسة واطسوف وآخروف -7-6

الًتويح ووقت ادلشاركة يف األنشطة الرايضية والًتوػلية، وإستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي على عينة من 
طالب من جامعة بوردو ودلت النتائج على أف الطالب شاركوا يف األنشطة الًتفيهية هبدؼ ادلنافسة 1000

ن قبل اآلخرين من خالؿ صلاحهم ضد شخص ما األمر الذي قد ساىم يف كسب اإلحًتاـ واإلستحساف م
 يف ادلنافسة ادلعنية، وأف أغلب الطلبة يقضوف وقتا أكثر يف األنشطة الًتوػلية. 

: "أتثري القيود الرتوحيية على ادلشاركة يف  حتت عنواف. 1999دراسة : كاي وجاكسوف  -7 -7 
 األنشطة الرتوحيية " 
أتثَت القيود الًتوػلية على ادلشاركة يف األنشطة الًتوػلية.حيث استخدـ  التعرؼ علىيهدؼ البحث إىل 
مع وجود القيود إال أهنا ال تتسبب دائما عدـ ادلشاركة يف األنشطة وكاف من أىم نتائج ادلنهج الوصفي ، 

شاركوف الًتوػلية ،حيث أف ادلشاركة تستمر مع وجود الشعور هبذه القيود ،وىذه القيود ؽلكن أف ػلددىا ادل
الصفحات ، Kay, T & .Jackson, G ،1221)يف األنشطة الًتوػلية مثلهم مثل غَت ادلشاركُت فيها . 

301-313) 

شلارسة النشاط الرايضي  ''انعكاساتحتت عنواف : 2004 عمارة نور الدين: دراسة  -7-8
 الرتوحيي على قيم العمل لدى مرتبصي التكوين ادلهين والتمهني''

نعكاسات شلارسة النشاط الرايضي الًتوػلي على قيم العمل داخل مراكز إمعرفة  هتدؼ ىذه الدراسة إىل
. دماج ادلهٍتنالتكوين ادلهٍت والتمهُت ادلكلفة بتوفَت فرص التكوين للمًتبصُت الذين أيملوف يف اإل  

أجرى ىذا الباحث دراسة ميدانية على مًتبصي التكوين لوالية  .الوصفيحيث إستخدـ الباحث ادلنهج 
وىذا راجع إىل  ،اجلزائر حيث رأى أف ىناؾ إعلاال وإجحافا كبَتين يف ح ق ىذه الفئة ادلمارسة ذلذا النشاط

وكذا أتثَتىا  ،جتماعيخل ق التوازف النفسي اإلالرايضية الًتوػلية يف  عدـ إدراؾ األعلية الكربى لألنشطة
للمؤطرين وذلك دلعرفة أراءىم حوؿ أعلية  ستبيافاإل ستخدـإو ،على قيم العمل ادلختلفة لدى ادلًتبصُت 

 . جتماعية.اإل قتصاديةندماجية .اإلالنشاط الًتوػلي على القيم الفردية اآلتية: قيمة الفخر ابلعمل واإل
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رلموعة دتارس النشاط الرايضي ( مقسمة على رلموعتُت :40على عينة قوامها ).ولقد إعتمد  الدافعية
.رلموعة ال دتارس النشاط الرايضي الًتوػلي و الًتوػلي داخل مراكز التكوين والتعليم ادلهٍت   

فوجد أف ىناؾ فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة ادلمارسة اليت تقـو بنشاطات رايضية 
غلايب ابرز للنشاط الرايضي الًتوػلي على خل ق وظلو قيم سلتلفة إسلتلفة وىو ما غلعلنا نقوؿ أف ىناؾ أتثَت 

 العمل .
(2004)عمارة نور الدين،   

 : التعليق على الدراسات -8
ىتمت العديد من الدراسات العلمية ببحث شلارسة األنشطة الرايضية بشكل عاـ والقليل منها إلقد 

أوضحت ىتمت ابألنشطة الًتوػلية الرايضية وكذلك معوقات شلارسة الًتويح الرايضي كما إ
نفعايل وتطوير التوازف اإل ي يف حتقي قالدراسات السابقة على أعلية النشاط الرايضي بشكلو الًتوػل

 . مفهـو الذات والثقة ابلنفس والرغبة يف احلياة
 ومن ٍب التوجو ضلو ادلشاركة الفعالة لألنشطة الرايضية الًتوػلية حسب رغبة وميوؿ ادلسن نفسو.

إبحداث ورغم كل ىذه النتائج اليت تؤكد على أعلية النشاط الرايضي الًتوػلي للمسنُت فإف قلة وعدـ القياـ 
التكييف والتعديل العلمي ادلرتبط مبظاىر التقدـ يف العمر ، كل ىذه العوامل زادت من تفاقم أوضاع 

 ادلسنُت وحرمت ىذه الفئة من شلارسة نشاط حياٌب طبيعي يرغب كل إنساف يف احلصوؿ عليو .
يا على صحة ونفسية عموما لقد بينت ىذه الدراسات أف دلمارسة النشاط الرايضي الًتوػلي أتثَتا إغلاب

 ادلسن وإدماجو يف اجملتمع بشكل إغلايب.
وعلى ضوء ىذه األفكار بدى لنا مفيدا أف طلصص جانبا للدراسات السابقة واليت تناولت نفس ادلوضوع 

عتمدانىا ولكننا إولكننا مل نوف ق يف احلصوؿ على دراسات سابقة تعاجل نفس ادلوضوع بنفس ادلتغَتات اليت 
حد متغَتاتو .أصوؿ على دراسات سابقة تدرس نفس ادلوضوع من دتكنا من احل  

: نقد الدراسات -9  
قتصارىا على إالشيء ادلالحظ يف ىذه الدراسات أهنا مل تتطرؽ إىل واقع النشاط الرايضي اخلاص ابدلسنُت و 

تتناسب مع قدرات ادلسنُت  اليت فتقارىا الوسائل واألجهزة الرايضية الًتوػليةأىدافها ادلسطرة نظرا إل
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ف العمل مع ىاتو الفئة الزاؿ يقـو على أساس الفهم إف وادلؤطرين ادلختصُت، جتماعيةوالعقلية واإل اجلسمية
جتهاد الشخصي للقائمُت على برامج رايضة ادلسنُت .واإل  

ياـ هبذه الدراسة جل القأىذه النقاط اليت ًب ذكرىا أخذت منا حيزا من التفكَت ووقتا وجهدا كبَتين، من 
 اليت إف شاء هللا ستكوف سندا ودفعا قويُت للبحث يف رلاؿ رايضة ادلسنُت .

ستفادة من ىذه الدراسات يف تنظيم حبثنا حبيث:لقد دتكنا من اإل  
ستفادة من البحوث العربية اليت ركزت على أنشطة تروػلية رايضية يهتم هبا اإلنساف العريب.اإل -  
البحوث فيما يتعل ق ابجلانب ادلنهجي للدراسة يف حتديد ادلنهج الوصفي ابألسلوب ستفادة من ىذه اإل -

. ستبيافاإل ستماراتإادلسحي وأدوات رتع البياانت وحتديد أسئلة   
 خالصة:

وأعلية وفرضيات البحث  تقدَل مشكلة ،أىداؼتناولنا يف ىذا الفصل التعريف ابلبحث والذي يشمل 
وعلى أىم ادلصطلحات وادلفاىيم اليت وردت يف البحث وذلك من خالؿ آراء بعض العلماء والباحثُت يف 

. ىذا اجملاؿ حىت يستطيع القراء ذلذا البحث ادلتواضع يف مضمونو فهم دلاىية ادلصطلحات ادلستهلة فيو



 

 الباب األوؿ

 الدراسة النظرية
 مقدمة : 

تػّم تقسيم ىذا الباب إىل فصلُت ، كل فصل يتناوؿ مواضيع تتعل ق هبذه الدراسة، حبيث مشل الفصل األوؿ 

مفاىيم الًتويح الرايضي وأوقات الفراغ ، أما الفصل الثاٍل فتضمن تعريف الشيخوخة ومظاىرىا ٍب ادلشاكل 

 اليت تواجو ىذه الفئة . 

الرتويح الرايضي يف أوقات الفراغ  الفصل األوؿ : -  

الفصل الثاين : كبار السن -  

 



 

 الفصل األوؿ

 الرتويح الرايضي يف أوقات الفراغ

الرتويح الرايضي  -1  
مفهـو الرتويح  -2  
  أنواع الرتويح الرايضي -3
نبذة اترخيية عن الرتويح  -4  
أىداؼ الرتويح الرايضي -5  
أمهية الرتويح  -6  
الرتويح خصائص -7  
العوامل ادلؤثرة يف الرتويح -8  
الدين اإلسالمي والرتويح  -9  

نظرايت الرتويح -10  
مفهـو وقت الفراغ -11  
الوظائف االجيابية للفراغ -12  
 مسات وقت الفراغ: -13
مستوايت ادلشاركة يف أنشطة وقت الفراغ -14  

أمهية وقت الفراغ-15
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 : دتهيد
يف  الطالبافنظرا ألعلية وفائدة الًتويح بصفة عامة والًتويح الرايضي بصفة خاصة عند كبار السن تناوؿ 

ىذا الفصل مفهـو الًتويح من طرؼ عدة علماء مربزا ىدفو ومساتو والتعريف ابلربانمج الًتوػلي مذكرا 
. ابلعوامل اذلامة عند ختطيطو وتصميمو عرؼ كذلك الًتويح الرايضي وأىدافو وفوائد شلارستو  

ئفو ٍب مساتو ويف األخَت أعلية ومبا أف الًتويح الرايضي مرتبط بوقت الفراغ تطرقنا إىل مفهـو وقت الفراغ ووظا
 وقت الفراغ .

الرتويح الرايضي : -1  
يعترب الًتويح الرايضي من األركاف األساسية يف برامج الًتويح دلا يتميز بو من أعلية كربى يف ادلتعة الشاملة 

 ةفاضإلاب ىلإ هتيمهأ يف ةيمنتلا ةلماشلا ةيصخشلل نم يحاونلا ةيندبلاللفرد والعقلية واإلجتماعية .
 نإ ةلوازم طاشنلا يندبلا ءاوس ناك ضرغب إهلالغتس تقول غارفلا وأكاف ضرغب بيردتلا لوصولل ىلإ
 تايوتسملا ةيلاعلا ، ربتعي اقيرط سليما وحن قيقحت ةحصلا ةماعلا ، ثيح هنأ لالخ ةلوازم كلذ طاشنلا

 ققحتي درفلل ومنلا لماكلا نم يحاونلا ةيندبلا والنفسية ةيعامتجالاو ةفاضإلاب ىلإ نيسحت لمع ةءافك 
 أجهزة اجلسم ادلختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب .                                      

(64، صفحة 1982)عطيات دمحم خطاب،    
مفهـو الرتويح : -2  
 يف استخدمت بل العربية، االجتماعية الكتاابت يف قليال إالّ  تستخدـ مل العريب بلفظها الًتويح كلمة إف

 راح "ومعناىا فعل" من مشتقة  العربية اللغة يف وىي اللعب، اللهو، الفراغ، مثل أخرى ألفاظا مكاهنا
 (42، صفحة R- MDE CASABIANCTA ،1968)والفرح .  السرور

كلمة الًتويح ابإلصلليزية تعٍت التحديد واخلل ق واإلبتكار ىناؾ نظرايت وتفسَتات لكلمة ومفهـو الًتويح 
 تفوؽ إصطالح اللعب وىناؾ من يفسروف اللعب والًتويح تفسَتا واحدا .

 يفسر الًتويح على أنو رد فعل عاطفي أوحالة نفسية وشعور ػلسو الفرد قبل وأثناء شلارسة نشاط ما سلبيا
     أو إغلابيا ىادفا ويتم أثناء وقت الفراغ . (104، صفحة 2001)هتاٍل عبد السالـ، 
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 وقت خالؿ أواجلماعة الفرد هبا يقـو اليت األعماؿو  النشاط يعٍت الًتويح أف  "GORDAN" غوردف يرى
 (88، صفحة L. GORDAN et E. LOPON ،1967)   . احلر( الوقت الفراغ )

 عمل على رلربين غَت غضونو يف نكوف زمن ىو الًتويح ": إف   P – FOULQUIE" فلوكي بوؿ أما
، P.Foulquie  ،1978)  . يرغب أوكما يشاء كما   يقضيو أف منا واحد كل ويستطيع ، زلدد مهٍت

    (203صفحة 
يعٍت إعادة بينما اجلزء ادلتبقي منو    creationre مصطلح الًتويح ابإلصلليزية يعٍت إعادة اخلل ق فادلقطع األوؿ

يعٍت اخلل ق ويفهم من مصطلح الًتويح على أنو التحديد أواإلنتعاش وبصفة عامة تباينت من ادلصطلح . 
                                                           . حوؿ مفهـو الًتويح وذلك لعدـ وجود تعريف زلدد لو األراء

فالًتويح عبارة عن ألواف النشاطات اليت ؽلارسها الفرد يف وقت الفراغ حبيث تكوف شلتعة وبنائة وؽلارسها  
.   الشخص مبحض إرادتو   

.    نتعاش للقوى والروح بعد الكد فهو ذلو وتسليةأبنو إ "ويسرت قاموسيعرفو"   
(117، صفحة 1990)درويش خويل،   

ومن خالؿ ىذه التعريفات نستخلص أف الًتويح الرايضي ىو النشاطات أو األلعاب اليت ؽلارسها الفرد يف 
اإلنشغاالت اليومية  .أوقات فراغو ،وذلك للًتويح عن النفس هبدؼ نسياف   

أنواع الرتويح الرايضي : -3  
ىي عبارة عن رلموعة متعددة من األلعاب مثل : اجلري ،ألعاب األلعاب الرتوحيية الصغرية :  -3-1

الكرات ، وألعاب الرشاقة وما إىل غَت ذلك من األلعاب اليت تتميز بطابع السرور وادلرح والتنافس مع 
ات وسهولة شلارستها . سهولة قواعدىا وقلة األدو   

ىي األنشطة احلركية اليت دتارس إبستخداـ الكرة وؽلكن تقسيمها األلعاب الرتوحيية الكبرية :  -3-2
طبقا لوجهات نظر سلتلفة ألعاب فردية أو زوجية أورتاعية ، أو ابلنسبة دلوسم اللعبة كاأللعاب الشتوية    

 أو الصيفية ، أودتارس طواؿ السنة .  
ىي أنشطة تروػلية دتارس يف ادلاء مثل : السباحة ، كرة ادلاء ، التجديف ، الرايضات ادلائية :  -3-3

 الزوارؽ ، وتعترب ىذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب ألواف الًتويح بصفة عامة وخاصة يف بالدان .
(09، صفحة 1998)رزتة إبراىيم ،   
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نبذة اترخيية عن الرتويح :  -4  
 القليل وإف طويل لزمن هبا العمل إستمر اليت ادلؤثرات من لكثَت نتيجة جاء الًتويح حلركة احلايل الوضع إف
 اإلرجتايل  التخطيط من عديدة مبراحل مر قد الطري ق ىذا أف ىو اجملاؿ ىذا يف قولو ؽلكن الذي الكثَت من

     .  الكثَتة والتقلبات ادلبعثر والنمو
 اإلجتماعية   احلياة يف بعم ق متأصلة جذوره أف إال ، الًتبية مبيداف العالقة حديث يعترب ادلنظم الًتويح إف

 لنا وتظهر تعكس أف ؽلكن للشعب الًتوػلية ادلطالب معرفة وإف ، لشعبنا الذىنية واإلنفعاالت والعاطفية
 .  وقت أي يف السائدة والثقافية اإلقتصادية الظروؼ

 ادلستوطنُت حبياة مرتبطا عشر الثامن القرف خالؿ نيواصلالند"" يف مثال الًتوػلي النشاط ولقد كاف
 احلصوؿ و القفار يف ادلساكن بناء ىو الوقت ذلك يف الناس يشغل ما أىم كاف حيث ، ىناؾ ادلستعمرين

 أبغانيها وادلشهورة ادلالبس نسج يف للتساب ق تقاـ كانت اليت احلفالت فإف كذلك ، احلياة ضرورايت على
 بداية ومع ابللعب العمل ارتبط ذلك وعلى ، إليها أمس احلاجة يف كانوا اليت ادلالبس إنتاج زايدة إىل أدت
 من وكاف ، أمريكا يف احلياة أسلوب يف أساسية تغَتات حدثت الصناعية الثورة وظهور عشر التاسع القرف
 الًتويح وظل ، احلضر حياة إىل الريف حياة نم األىايل أغلب لتحوؿ نتيجة معينة مشاكل تظهر أف احملتم
 العاـ الرأي ميل إىل احلظ أللعاب األمريكيُت القادة إزدراء أدى وقد ، أوال الفرد وإىتماـ حبياة يرتبط أمرا

 حلركة الذاٌب الدفع قوة دلالئمة كافية غَت كانت عشر التاسع القرف بذلت خالؿ اليت اجلهود أبف للقوؿ
 . الًتويح
 عمل أوؿ إصلاز ًب حيث أمريكا يف احلديث الًتويح مولد اتريخ كاف 1886 عاـ أبف القوؿ وؽلكن

 رملية حديقة أوؿ فتحت حيث بوسطن"مدينة " يف وذلك ادلتحدة الوالايت يف الًتويح رلاؿ يف حقيقي
 عشر إثٍت حلوايل الفرصة أتيحت احلديقة ىذه ويف " ،الصحة و للطوارئ ماساشوسيتسرتعية " بواسطة

 ىذه صلاح أدى قد و ، احلديقة جبوار مقيمة سيدة إشراؼ حتت الرمل يف ليلعبوا حوذلا ادلقيمُت من طفال
 لدفع الالزمة الًتتيبات أختذت حيث ، التاليُت العامُت خالؿ أخرى مراكز  عشرة ظهور إىل الفردية التجربة
 . احلدائ ق ىذه على ادلشرفات أجور
 : ىي الًتويح رلاؿ يف جديدة مظاىر ثالثة ظهرت العشرين القرف من األوىل سنوات العشر ويف
 . األىلية اإلجتماعية " روشسرت " مراكز تنظيم -
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 .شيكاغو يف لأللعاب رللس أوؿ دعوة -
 (6-5، الصفحات 1986)داف كودين، للعب .  الدراسي األوؿ الربانمج نشر -

 وادلؤلفات ادلتزايدة ادليزات ذلك على ودلت ، اجملاؿ ىذا أعلية أتكدت التاريخ ذلذا التالية احلقبة وخالؿ
 الًتوػلي النشاط ألنواع ادلقبولة ادلتنوعة واجملاالت ، العريقة ادلؤلفات من غَتىا صارعت اليت ، ادلتخصصة

) إحساف دمحم احلسن، التنزه .  مناط ق ، اإلستجماـ شواطئ ، السباحة زتامات ، اجلولف ميادين : مثل
 (139، صفحة 2005

 أىداؼ الرتويح الرايضي : -5
ىي األىداؼ ادلرتبطة بوجو عاـ بصحة ادلمارس إبنتظاـ تتمثل :األىداؼ الصحية : -5-1  
تطور احلالة الصحية للفرد . -  
تنمية العادات الصحية ادلرغوبة . -  
الوقاية واإلقالؿ من فرص التعرض لسإصابة أبمراض القلب والدورة الدموية . -  
احلد من األاثر السلبية للتوتر النفسي والقل ق والتوتر العصيب. -  
التغذية اجليدة وادلناسبة وفقا لنوع اجلهد ادلبذوؿ يف شلارسة النشاط . -  
تتضمن مايلي: : اإلجتماعيةاألىداؼ  -5-2  
التغلب على ظاىرة العزلة اإلجتماعية . -  
حتقي ق التواف ق اإلجتماعي لألفراد واجلماعات ادلمارسُت للنشاط الرايضي .  -  
تنمية مهارات التواصل والتفاوض بُت اجلماعات لدعم العمل اجلماعي .  -  
تتضمن أىم األىداؼ التالية : : األىداؼ الرتبوية -5-3  
تنمية الشخصية ادلتكاملة للفرد وتزويده ابلعديد من اخلربات .  -  
إستثمار أوقات الفراغ واإلرتقاء بسلوؾ الفرد . -  
تنمية قوة اإلرادة واإلحساس حبب الطبيعة وحيات اخلالء . -  
حتتوي على أىم األىداؼ التالية :: األىداؼ النفسية -5-4  
عن ذاتو .حتقي ق السعادة حلياة الفرد والًتويح  -  
إشباع ادليل للحركة أو للعب أو ذلواية الرايضة . -  
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احلد من التوتر النفسي والعصيب . -  
حتقي ق اإلسًتخاء والتوازف النفسي للفرد . -  
تشمل األىداؼ اليت هتتم ابحلالة البدنية للممارسُت إبنتظاـ ::  األىداؼ البدنية -5-5  
وحيوية اجلسم .تنمية اللياقة البدنية وجتديد نشاط  -  
احملافظة على احلالة البدنية اجليدة واإلحتفاظ ابلقواـ الرشي ق . -  
الوقاية من بعض إضلرافات القواـ . -  
اإلسًتخاء العضلي والعصيب . -  
مقاومة اإلهنيار البدٍل يف سن الشيخوخة  . -  
وتشمل أىم األىداؼ التالية : : األىداؼ الثقافية -5-6  
قافة الرايضية .تزويد الفرد ابلث -  
تشكيل وتنمية مدركات الفرد أبعلية الرايضة للجميع يف احلياة . -  
إدراؾ الفرد لقدرات وحاجات اجلسم للحركة . -  
فهم أفضل للبيئة احمليطة ابلفرد . -  
وىي ::  األىداؼ اإلقتصادية -5-7  
زايدة الكفائة اإلنتاجية للفرد واإلنتاج القومي للدولة . -  
التقليل من النفقات الصحية نظرا دلا تسهم بو الرايضة للمجتمع يف الوقاية من العديد من األمراض  -

ادلرتبطة بزايدة الوزف أونقص احلركة أوابلتوتر النفسي أوالعصيب  .                                    
(95-94-91الصفحات  ،1998)احلمازتي وعبد العزيز،   

 إسهامات إىل "AHPER" للًتويح والبيئية الًتبوية للصحة األمريكية اجلمعية تشَتأمهية الرتويح :  -6
 : التالية النقاط يف ادلعاصرة اجملتمعات حياة يف الًتويح

للتعبَت   نع تاذلا. قيقحت تاجاحلا ةيناسنإلا -  
ريوطت ةحصلا ةيندبلا، ةحصلاو ةيلاعفنالا ةحصلاو ةيلقعلا درفلل. -  
ررحتلا نم طوغضلا رتوتلاو يبصعلا بحاصملا ةايحلل ةيرصعلا. -  

  -ريفوت ةايح ةيصخش ةيلئاعو ةرخاف ةداعسلاب و رارقتسالا.
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ميقلا ميدلاةيطارق.   (22، صفحة 1985)دمحم علي دمحم ،    تنمية ودعم  -  
 من واحلد اإلقالؿ يف ىاما دورا تلعب الًتويح برامج أف إىل األمريكية األطباء نقابة تقارير أحد ويشَت
 منها يعاٍل اليت والعصبية النفسية األمراض من العديد ومن ، والقل ق النفسي واإلكتآب ، العصيب التوتر

 . ادلعاصر اجملتمع يف اإلنساف
 للفرد تنتج التنافسي الطابع ذات الًتويح مناشط أف ، النفسية والصحة الًتويح رلاؿ يف الباحثوف يرى كما

 ميولو وعن ذاتو عن التعبَت من للفرد ؽلكن ٍب ومن ، النفسية حاجياتو وإشباع واالجتاىات ادليوؿ عن التعبَت
 والصراع واإلحباط النفسي واإلكتآب ، والقل ق من ادللل الوقاية بدور ادلناشط تلك يف مشاركتو خالؿ من

 الرغبة كبت عنها تنتج واليت والعقلية النفسية ابالضطراابت العصر ادلرتبطة أمراض من تعد واليت النفسي،
 .ادليوؿ بعض إشباع يف

 الًتويحنشاطات و  عامة الًتويح مناشط شلارسة أف النتائج دتكأ العلمية الدراسات من العديد ويف
 : يلي ما إىل تؤدي خاص بوجو الرايضي

 . هبا يعملوف اليت ادلؤسسات يف اإلنتاج زايدة على العاملُت قدرة زايدة -
 . ادلرض لظروؼ العمل عن العاملُت غياب أايـ من اإلقالؿ -
 . العاملُت لدى العمل إصاابت نسبة من اإلقالؿ -
، 1992 ) اخلويل أمُت أنور، أسامة كامل راتب،زايدة مستوى التحصيل العلمي لدى ادلتعلمُت .  -

 (150صفحة 
  عملية فيو تتم الذي الوحيد اجملاؿ يكوف يكاد الًتويح أف ، العقالنية الصحة يف ادلختصُت بعض يرى

 : الًتويح يف جيدا إستخداما فراغنا أوقات نستخدـ حينما ، " النفسي "التوازف
 كل ، الفراغ وقت دتضية منها اذلدؼ يكوف أال شريطة ، سياحة ، رايضة ، سينما ، موسيقى ، تلفزيوف

 .واإلبداع اخلل ق على وقادرا البيئة مع توافقا يتأثر اإلنساف غلعل أف شأنو من ىذا
 اآليل العمل ومن العصبية التوترات من ختلصو فهي اجلسم، توازف احلرة واحلركات الرايضية األلعاب تعيد وقد
 يف كاإلفراط ، كثَتة اضلرافات إىل يؤدايف قد احلياة وتعقد الصناعية فالبيئة وإرتياحا مرحا أكثر جتعلو ،و

 واحلمامات الطل ق،  واذلواء اخلضراء البيئة إىل اللجوء يكوف احلالة ىذه ويف ، والعنف الكحوؿ شرب
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 بعض لعالج وسيلة خَت تكوف ورمبا ، العصبية األمراض  ىذه من للتخلص ىامة وسيلة ادلعدنية
 (589، صفحة A.domart et al  ،1986)   العصبية .  االضطراابت

 أعليتها يتحدد واليت األخرى، ادلناشط من غَته عن دتيزه خصائص عدة للًتويحخصائص الرتويح :  -7
 يلي : فيما

 والقيم ادلهارات تنمية يف يسهم إذ ، وبناءا ىادفا نشاط يعد الًتويح أف مبعٌتاذلادفية :  -7-1
 . الفرد شخصية وتنمية التطوير وابلتايل ، لنشاطو ادلمارس الفرد لدى وادلعرفية الًتبوية واالجتاىات

 يف للمشاركة ذاتو من وبدافع الفرد لرغبة وفقا يتم مبناشطو واالرتباط اإلقباؿ أف مبعٌتالدافعية :  -7-2
 . إرادية ادلشاركة تكوف ٍب ومن مناشطو،

 األخرى الًتوػلية ادلناشط من غَته عن يفضلو الذي النشاط نوع ؼلتار الفرد أف مبعٌت:  اإلختيارية -7-3
 . فيو للمشاركة

 الستثمار واالجتماعية الًتبوية ادلناشط أىم يعد الًتويح أف يعٍت وذلكيتم يف وقت الفراغ :  -7-4
 . أخرى واجبات أو التزامات أي أومن العمل ارتباط من متحررا الفرد يكوف ،اليت الفراغ وقت

 يف يكونوا وبذلك فيها ادلشاركُت نفوس إىل وادلرح السرور جتلب الًتويح مناشط إفحالة صارة :  -7-5
 . الًتويح مناشط يف مشاركتهم أثناء سارة حالة

 االسًتخاء والرضا حتقي ق إىل تؤدي الًتويح مناشط يف ادلشاركة أف يعٍت وذلكالتوازف النفسي :  -7-6
)عطية دمحم خطاب، النفسي .  التوازف لو ػلق ق شلا النفسية الفرد وحاجيات ميوؿ إشباع ،وكذلك النفسي
 (27، صفحة 1990

 العوامل ادلؤثرة يف الرتويح :  -8
 ، االجتماعية الظروؼ يف ويؤثر يتأثر رلتمع نتاج فهو  الًتويح يف مؤثرة واقتصادية اجتماعية عوامل ذتة

  والبيولوجية والنفسية السوسيولوجية  متغَتاتو عن تكتشف أف من اليومية للحياة العلمية ادلالحظة وتكفي
 واالقتصادية .

 من العديد يف األفراد يقضيو الذي الوقت لتقدير األوروبية الدوؿ بعض يف جرت اليت الدراسات كل وتشَت
 : أعلها ادلتغَتات من ابلعديد يتأثر ونشاطاتو الًتويحو  الوقت حجم من كل أف إال ، الًتويح نشاطات
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       اللهو نشاطات من كثَت انتشار يف عامال تعترب والتقاليد العادات إفالوسط اإلجتماعي :  -8-1
 .  األخرى العوامل بعض أماـ حاجزا تكوف وقد واللعب والتسلية

 ىؤالء عادات ألف ، قليال إال السينما يشاىدوف ال الريفية ادلناط ق سكاف من كثَت أف " دومازدين " يرى
 (93، صفحة Marie- Chorlotte Busch ،1975)     . السينما دتقت الريفيُت

     ، األرايؼ شباب من الرايضية لألنشطة شلارسة أكثر ادلدينة شباب ،أف جزائري استقصاء يف جاء وقد
    النشاط ىذا على  تشجع ال الريف تقاليد أف ذلك أسباب منو  ، اجلنس انحية من أكثر الفروؽ وتزيد

 (26، صفحة J.Dumaza Dieer)   الفتيات. عند وخاصة
 للنشاط دراسة يف ذلا أوكرىهم التسلية من النوع ذلذا األفراد شلارسة يف واللعب اللهو أشكاؿ وختتلف

LUSHEN "   "الديٍت ابلنظاـ وعالقتو الرايضي "لوسشن "بُت ،فقد ادلؤثرة ونظمو اجملتمع ثقافة حبسب 
 الًتوػلي النشاط أف ،إىل سلتلفة دايانت دتارس الغربية أدلانيا يف شخص 1880 بلغت عينة على دراسة يف

   (Ministère de la jeunesse et des sport) عموما. االجتماعي الوسطو   ودينية ثقافية بعوامل يتأثر
 حاجاهتم إلشباع العماؿ دخل استطاعة حيث من النقطة ىذه تعاجلادلستوى اإلقتصادي :  -8-2

 . الًتفيو و التسلية و الراحة لوسائل ادلتنامي اإلنتاج عليها اجتماعية يسيطر حياة يف الًتوػلية
 لكيفية واختياراتو للسلع استهالكو كبَتة بدرجة ػلدد العامل دخل أف الدراسات من كثَت خالؿ من يبدو
، Norber sillamy  ،1978)  . السامية اإلطارات أو ، التاجر أو ادلوظفُت عند الفراغ وقت قضاء

 (168صفحة 
 زادت فكلما ارتفعت الدخل بكمية ترتبط الًتويح من األنواع بعض ىناؾ أف "سوتش" الحظ كما

 الطلب تزايد أو ، والسياحة والعطل العمل يفر اومص ادلطاعم إىل كاخلروج ، ابلًتويح اخلاصة ادلصاريف
 . الًتوػلية احلاجات على

 الطفل وأف الكبار ألعاب عن ختتلف األطفاؿ ألعاب أف إىل العلمية الدراسات تشَتالسن :  -8-3
 . اللعب يف نشاطو قل السن يف ظلى وكرب كلما
 مرحلة وبداية ادلتأخرة الطفولة مرحلة هناية يف األطفاؿ أف إىل  " SULLENGER "سولينجر يشَت

 التلفزيوف مبشاىدة كالقياـ وذلك ، قبل من ؽلارسوهنا كانوا اليت غَت أخرى أشكاال نشاطاهتم أتخذ ادلراىقة
 . الرايضي النشاط وشلارسة القراءةو   للموسيقى االستماعو 
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 أف حُت يف يراتح الشيخو   ؽلرح ،فالطفل اخلاصة الًتوػلية سلوكاتو هبا اإلنساف هبا ؽلر عمر مرحلة كل إف
 تقل الرايضة مزاولة أف وجد 1967 عاـ بفرنسا دراسة ففي أدواهتم حسب أنشطة يتعاطوف الشباب
    عاما. 60 عمر يف تنعدـ تكاد العمر حىت يف التقدـ مع تدرغليا

 اليت تلك عن ختتلف الذكور ؽلارسها اليت النشاط أوجو أف إىل العلمية الدراسات تشَتاجلنس :  -8-4
 بينما ادلنزيل، ابلتدبَت ادلرتبطة واأللعاب ابلدمى اللعب تفضل الطفولة مرحلة يف فالبنات البنات، دتارسها
 . ادلطاردة وألعاب اآللية وابللعب ، ادلتحركة ابللعب اللعب البنُت يفضل

 من أكثر العنيف اللعب إىل ؽليلوف البنُت   " HOUNZIK "  ىونزيك " دراسات أوضحت ولقد أف
        اإلذاعة إىل برامج واالستماع ابلقراءة يرتبط فيما واضحة تبدوا اجلنسُت بُت الفروؽ وأف ، البنات

 . التلفزيوف برامج ومشاىدة
:      من سن الطفولة مرحلة يف والبنُت البنات أف" E.CHILD "  تشايلد إليزابيث دراسة أوضحت كما
 لدى النشاطات تلك ترتيب أف إالّ  والتخيلية واإلبداعية البدنية النشاطات إىل ؽليلوف سنة(  12 – 3 )  

، J.Dumaza Dieer)األخَت.    الًتتيب يف البنات لدى البدنية النشاطات شلارسة أتٌب حيث ختتلف البنُت
 (260صفحة 

 أذواؽ على يؤثر التعليمي ادلستوى أف االجتماعية الدراسات من كثَت أكدت لقد درجة التعلم : -8-5
 الفرد توجو نشاط والتعليم الًتبية أف تبُت إذ  "دومازوديب " هبا جاء ما منها ، وىواايهتم تسليتهم األفراد ضلو

 حياتو أثناء الًتويح رلاؿ يف التدريبات من كثَتا يتلقى اليـو إنساف وأف خاصة لًتوػلو، اختياره يف عموما
 . احلياة مدى تبقي قد رمبا ذلواايت معينة أذواقا يريب قد شلا ، الدراسية

 يعد إذ ، اجملتمع عليها أتسس اليت االجتماعية النظم أحد الًتويح يعد : الرتويح و اإلسالمي الدين 9-
 ولذا ادلسلم شخصية وتطور بناء يف تسهم اجتماعية ضرورة وكذلك ، احلياة ضرورايت من ضرورة الًتويح
 الًتويح و والعمل العبادة بُت الوقت توزيع حسن وعلى الفراغ أوقات استشار على اإلسالمي الدين ػلرص

 هللا إىل األعماؿ أحب أف"  : قولو وسلم عليو هللا صلى الرسوؿ عن الطرباٍل روى وقد. النفس عن
 النفس عن الًتويح أابح قد اإلسالـ كاف وإف ." ادلسلم على السرور إدخاؿ ، الفرائض بعد وتعاىل سبحانو

 ىباء وقتو يضيع ال حىت فراغو أوقات يف نفسو عن الًتويح يف ادلسلم اسًتساؿ ، عدـ على أكد قد أنو إال 
 .  مبجتمعو يضر أو بصحتو يضر ال حىت إنتاجو ومقدار ، وعملو عبادتو على ذلك يؤثر ال وحىت 
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   :العزيز كتابو يف وتعاىل سبحانو قاؿ إذ ، يفيد ال فيما الوقت إضاعة من وتعاىل سبحانو هللا حذر وقد
نْػَيا فَاْليَػْوـَ نَػْنَساُىمْ "  َُذوا ِدينَػُهْم ذَلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْػُهُم احْلََياُة الدُّ َكَما َنُسوا ِلَقاَء يَػْوِمِهْم َىَذا َوَما    الَِّذيَن اختَّ

 . 51 األعراؼ"   َكانُوا ِبَِاَيتَِنا جَيَْحُدوفَ 
 بقصد واجتماعية تربوية وسيلة فهو ، غاية وليس وسيلة الًتويح أف يرى اإلسالمي الدين أف نرى وبذلك
       والعقلية والنفسية البدنية حاجاتو إشباع بغرض وكذلك ، حيوية يف وجعلو ادلسلم الفرد نشاط حتديد

 ػلق ق حىت اإلسالمية الشريعة ومبادئ أصوؿ للًتويح أف ضرورة على يؤكد الذي أف كما ، والروحية
 (15-14، الصفحات 1983)السيد الوكيل دمحم ، .  واآلخرة الدنيا حياة يف اخلَت للمسلم
 ادلؤثرة العوامل تعدد بسبب الًتويح مفهـو حوؿ اآلراء كل حصر الصعب من: الرتويح نظرايت 10-

 التعارؼ يف جاء ما حسب مفاىيمو أىم حتديد ؽلكن أنو إال ادلعقدة االجتماعية احلياة يف بو وادلتأثرة عليو
 ىذه " جروس كارؿ " و " بياجيو جاف " و " فرويد سيجموند " قدمها اليت تلك خاصة ، السابقة
 : منها نذكر سلتلفة نظرايت من انبعة التعارؼ

 النشيطة األجساـ أف النظرية ىذه تقوؿ:  شيلر( و سينسر نظرية) الفائضة  الطاقة نظرية 1-10-
 اليت والعصبية العضلية الطاقة ،بعض ادلختلفة لوظائفها أداءىا أثناء ختتزف لألطفاؿ وخاصة الصحيحة

  .اللعب عنو ينجم الذي التنفيس تتطلب
 يف كلها تستخدـ ال ،ولكنها عديدة قدرات إىل وصلت قد البشرية الكائنات أف إىل النظرية ىذه وتشَت
 معينة احتياجات تزويد يف يستخدماف ال فائض ووقت فائضة قوة توجد الظاىرة ذلذه ،وكنتيجة واحد وقت
 مراكز يف الطاقة تًتاكم ىذه التعطيل فًتات وأثناء طويلة لفًتات معطلة قوى اإلنساف لدى فإف ىذا ومع

 منفذ وجود فيها يتحتم درجة إىل يصل حىت ضغطها وابلتايل تراكمها ويزداد النشطة السليمة األعصاب
، 1983) خطاب دمحم عادؿ،  . ادلًتاكمة الزائدة الطاقة ىذه الستنفاذ شلتازة وسيلة واللعب للطاقة

 (57-56الصفحات 
 من ادلشحونة العصبية أتثراتو ومن جسده، على ادلًتاكم تعبو من الفرد ؼللص اللعب فإف اثنية جهة ومن

 اليت البيئة مع وموافقة النفسي اإلنساٍل للتوازف ضرورية وسيلة ويعترب ، واالجتماعية ادلهنية واجباتو شلارسة
    (163، صفحة Sera moyenca  ،1982) .   فيها يعيش
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 KARL GROS  العاـ الدافع ىو اللعب أبف النظرية هبذه اندى الذي :للحياة اإلعداد نظرية10- 2-
 أنو على اللعب إىل نظر قد يكوف هبذاو  ، البالغُت حياة يف للبقاء الضرورية الغرائز لتمرين جروس كارؿ يرى

 تلعب عندما ،فالبنت ادلستقبلية للحياة نفسو يعد لعبو يف الطفل أف يقوؿ ،حيث كربى غاية لو شيء
 غلب وىنا . للرجولة الصيدكمظهر على يتدرب مبسدسو يلعب عندما ،والولد األمومة على تتدرب بدميتها

 . الصناعة قبل ما رلتمعات يف األطفاؿ بُت العالقة يف خاصة "جروس كارؿ" قدمو مبا ننوه أف
 رلاؿ يف حتقيقو يستطع مل ما للفرد الًتويح يعوض " R-MILLS " رايت  يقوؿ الصناعية اجملتمعات يف أما

 مهٍت لسبب ظلوىا يتوقف واليت األوىل طفولتو منذ لديو الكامنة واإلبداعات مواىبو لتنمية رلاؿ ،فهو عملو
 ، ىوايتو شلارسة من اذلاوي وغلد أوالعلمية الفنية الرايضية ادلختلفة اذلواايت شلارسة على يشجع أنو كما
 بعكس الداخلي، االرتياح من نوع ذلك يف يصاحبو ، وتنميتها أوالعلمية الفكرية طاقاتو عن للتعبَت فرصة
 .  الصناعي العمل رلاؿ يف وخاصة عامة واإلبداعات ادلواىب ظلو تضمر اليت ادلهنية احلياة

 ىذه وضع الذي " STANLEY HOOL " ىوؿ ستانلي يرى : التخليص و اإلعادة نظرية 3-10-
 الوحشية من البشري اجلنس اجتازىا اليت ادلعروفة للمراحل وتكرار خلربات دتثيل إال ىو ما اللعب أف النظرية

 فلقد األرض على تطوره يف اإلنساف بو مر دلا وإعادة ختليص ىو النظرية ىذه تشَت آما فاللعب احلضارة إىل
 . العصور أقدـ منذ آخر إىل جيل من اللعب انتقاؿ ًب

 خالؿ الطفل أبف ذلك ويربر " جروس كاروؿ "لرأي اعًتض قد " ستانلي " يكوف النظرية ىذه خالؿ من
 الواقع يف ىم يتسلقوف األشجار الذين األطفاؿ أف يرى إذ البشري، اجلنس تطور مراحل يستعيد تطوره

، صفحة 1990) درويش كماؿ،اخلويل أمُت ،  . اإلنساف تطور مراحل من الفردية ادلرحلة يستعيدوف
227)  

 يف ويفًتض ، النظرية ىذه يف للعب الًتوػلية القيمة " مونس جتسى " يؤكد: الرتويح نظرية4-10-
 بعد اجلسم لتنشيط وسيلة فهو حيويتو الستعادتو كوسيلة اللعب إىل ػلتاج البشري اجلسم أف نظريتو

 االسًتاحة عملية يف وتتمثل والعصيب البدٍل أوالتعب اإلرىاؽ إزالة معناىا والراحة ، الطويلة العمل ساعات
   ... الشاطئ أوعلى اخلضراء ادلساحات أويف احلديقة أويف البيت يف االسًتخاء

 واأللعابوالرحالت  السفر صلد ذلذا ، النفسي العامل وخاصة ، الفرد عن التعب إبزالة تقـو ىذه كل
   (221، صفحة F.Balle et al ،1975) .  والضجر النفسي العمل من للتخلص عالج خَتالرايضية 
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 أسلوب أف إىل تذىب فهي ، الًتويح نظرية كبَت حد إىل النظرية ىذه تشبو: االستجماـ نظرية 5-10-
 األسلوب وىذا واليد، للعُت الدقيقة العضالت استخداـ لكثرة وشلل، شاؽ أسلوب ىذه أايمنا يف العمل

 لتحقي ق واللعب االستجماـ وسائل البشري للجهاز تتوفر مل إذ عصبية اضطراابت إىل يؤدي العمل من
       الصيد والسباحة :مثل قدؽلة نشاطات وشلارسة اخلالء إىل اخلروج على األشخاص حتث النظرية ىذه. ذلك

 عملو يف االستمرار على يساعداف واستجماما راحة اإلنساف يكسب النشاط ىذا ومثل ، وادلعسكرات
 .   طيبة بروح

 من عديدة فًتات يف النشاط ضلو غريزاي اجتاىا للبشر أف النظرية ىذه تفيد: الغريزة نظرية 6-10-
 أمور وىذه ظلوه من متعددة فًتات يف ويرمي وؽلشي ويقف ويصرخ ويزحف ويضحك يتنفس فالطفل حياهتم
 وىي الكرة وراء اجلري من نفسو ؽلنع أف يستطيع ال فالطفل ، ظلوه مراحل خالؿ طبيعية وتظهر غريزية
 وسائل من وجزء غريزي فاللعب ٍب ومن ، جتري وىي الكرة وراء تندفع اليت القطة بشأف شأنو أمامو تتحرؾ

 . ظلوه مراحل خالؿ تبدو طبيعية وظاىرة ، لسإنساف العاـ التكوين
 مفهـو وقت الفراغ : -11

وادلقصود منو التحرر من قيود العمل أومن  " licere"إف مصطلح وقت الفراغ مشت ق من األصل الالتيٍت 
 . أي إرتباطات أخرى

يساىم وقت الفراغ يف تكوين شخصية اإلنساف بل ويف تكوين اإلنساف ككل فالفرد تتشكل شخصيتو من 
العمل وخاصة األعماؿ النمطية يكاد يكوف بشكل موحد شلا ينتج عنو ذوابف خالؿ وقت الفراغ ألف أتثَت 

ادلتجددة  التظهر الشخصية اخلالقة ادلبدعة ادلستمر الشخصية  اإلنسانية يف دوامة العمل ومن جراء التكرار
 . وال تستقل بنفسها مبميزات تنفرد عن سائر الشخصيات

يف تعريف وقت الفراغ ولذا توجد العديد من التعريفات اليت ولقد إختلف ادلهتموف بدراسة أوقات الفراغ 
 . تتناوذلا
( أنو ال يوجد تعريف موحد لوقت الفراغ ادلتف ق عليو من قبل ادلهتموف 1979) Eichlerيشلرويشَت 

 بدراستو.
  Luschen لوسشن( و1961( إف حلمي ابراىيم )1998كما يذكر كماؿ درويش ودمحم احلمازتي )

 يشَتاف على انو ال توجد نظرية موحدة لوقت الفراغ، إال أهنما يشَتاف إىل وقت الفراغ يف النقاط التالية:
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الوقت غَت ادلشغوؿ يب عمل أو أداء أو نشاط يتعارض مع وقت العمل وىو يف الوقت ذاتو ؽلثل الفًتة  -
 اليت يكوف الفرد يف حاجة إليها للشعور بوجوده وكيانو.

 جو النشاط اإلنساٍل اليت تتعارض مع نشاط العمل.شكل من أو  -
 حالة عقلية لنشاط إنساٍل. -

أف وقت الفراغ ىو رلموعة من الوظائف وادلناشط اليت ينغمس فيها مبحض إرادتو  porker ابكرويرى 
يف تقدَل خدمات  رض تنمية  معلوماتو أو لتحسُت مهارتو أواإلسهاـغوذلك حبثا عن راحة أومتعة أول

 تطوعية للمجتمع الذي ػليط بو، وذلك بعد تركو العمل األساسي.
 على أف الوقت احلر ادلتبقي بعد االنتهاء من أداء ادلناشط األساسية للفرد. Nash انشويعرفو 
إىل وقت الفراغ أبنو النشاط الذي ؼلتاره الفرد بكامل حريتو والذي يؤديو  Farid man فريد مافويشَت 

 بطريقتو اخلاصة ويتوقع منو إحساسا ابلرضى وادلتعة والنمو.
 أف وقت الفراغ ىو الوقت الذي نوفره لوقت الراحة والتأمل والًتويح. Road ريدكما يرى 

ت الذي يتحرر فيو اإلنساف من القيود وٍب تكوف درجة إىل وقت الفراغ أبنو الوق Brigblbill برايتبلويشَت 
 ادلسؤولية يف أدٌل درجاهتا.

( على أف وقت الفراغ ىو 1982) Todmann تودمافمع   Fafa فافاو Gist جيستويتف ق كال من 
الوقت الذي يكوف فيو الفرد حرا من ارتباطات العمل أو من أية التزامات أخرى كما أنو وقت لسإستجماـ 

 .عة وادلت
   وخالصة القوؿ ؽلكن تعريف وقت الفراغ على أنو الوقت احلر الذي يتحرر فيو الفرد من أي إرتباطات 

ادلشرب .ويكوف اإلحساس ابدلسؤولية يف أدٌل  –ادلأكل  –العمل  –أو اإللتزامات الضرورية كالنـو 
 (3، صفحة 2013أماٍل متويل البطراوي، ) سالمة دمحم عبد العزيز ،  درجاتو. 

 الوظائف االجيابية للفراغ: -12
يعترب إستثمار وقت الفراغ من األسباب اذلامة اليت تؤثر على تطور وظلو الشخصية ويرى الكثَت من العلماء 

الفرد العديد من اخلربات السارة  ضرورة اإلىتماـ بتشكيل أنشطة وقت الفراغ بصورة تساىم يف إكتساب
االغلابية ، ويف نفس الوقت فإهنا تساعد يف ظلو شخصيتو وتكسبو العديد من الفوائد اخللقية والصحية 
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والبدنية والنفسية وكذلك االجتماعية فقد ذكر العديد من العلماء ادلهتموف بوقت الفراغ أف لو وظائف 
 منها:             إغلابية عديدة تعود على اإلنساف ابلنفع

          يبعد الفرد عن األعماؿ الروتينية وعن الضغط العصيب الذي يتعرض لو. -
 تنمية شخصية الفرد، فالفرد تنمو شخصيتو بصورة أوضح من خالؿ وقت الفراغ ابدلقارنة بوقت العمل  -
، 2013) سالمة دمحم عبد العزيز ، أماٍل متويل البطراوي، يتبع للفرد فرصة للتخلص من أعباء العمل.  -

 (5صفحة 
 مسات وقت الفراغ: -13

( على أف للفراغ مسات دتيزه عن غَته من ادلناشط األخرى ومن خالؿ 2008) طو عبد الرحيميشَت 
 دراستنا دلفهـو وقت الفراغ يتضح أف من أىم خصائصو ىي:

 لألفراد، فهي تعٍت التحرر من االلتزامات.ينشأ عن االختيار احلر  -
 ال ؼللو من عنصر اللذة والسعادة اليت ػلققها ادلرء حُت ؽلارس نشاط برغبتو. -
 متصل حباجات الفرد ذاتو، ؼللصو من روتُت احلياة اليومية. -
 (6، صفحة 2013اٍل متويل البطراوي، ) سالمة دمحم عبد العزيز ، أم الفراغ ؼللو من ادلصلحة. . -

 مستوايت ادلشاركة يف أنشطة وقت الفراغ : -14
مستوايت ادلشاركة يف مناشط وقت الفراغ موضحا طبيعة ادلشاركة وذلك من خالؿ  Nach انشيوضح 

 ستة مستوايت للمشاركة يف وقت الفراغ .
 ادلستوى األوؿ: -14-1
يف مناشط وقت الفراغ "  cretionepoticipotion " وتتضمن ادلشاركة االبتكارية ادلشاركة االبتكارية :-

العديد من أوجو النشاط ادلرتبطة ابدلستوى األوؿ ومنها االخًتاع، التأليف، إبتكار النماذج التصميمات 
 والعروض.

 ادلستوى الثاين: -14-2
دلناشط وقت الفراغ واليت من أعلها: Adirparticipation  وتتضمن ادلشاركة االغلابية ادلشاركة االجيابية :-

 ادلشاركة يف ادلبارايت وادلسابقات الرايضية، التمثيل ادلسرحي، العزؼ ادلوسيقي، الرحالت وادلعسكرات.
 ادلستوى الثالث: -14-3
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يف مناشط وقت الفراغ  Emotionnel  participationوتتضمن ادلشاركة الوجدانية  ادلشاركة الوجدانية:-
واليت تتمثل يف قراءة القصص والرواايت ومشاىدة األفالـ وادلسرحيات، مشاىدة الربامج التلفزيونية، 

 االستماع إىل ادلوسيقى والربامج اإلذاعية، زايرة ادلعارض وادلتاحف .
 ادلستوى الرابع: -14-4
واليت يتم التعبَت عنها  Passure  participationة ويضم ادلستوى الرابع ادلشاركة السلبي ادلشاركة السلبية:-

من خالؿ: لقاءات األقارب واألصدقاء والتسلية والًتفيو واللهو وإستهالؾ الوقت وتبادؿ األحاديث مع 
 اآلخرين .

 ادلستوى اخلامس: -14-5
اليت تلح ق األذى والضرر ابلفرد  يشتمل ادلستوى اخلامس على ادلناشط مناشط تلحق األذى ابلفرد:-

Himmler to selle  وذلك من خالؿ ادلشاركة يف مناشط ضارة ابلفرد مثل: اإلدماف، التدخُت، وكذلك
 ارتكاب أفعاؿ غَت تربوية.

 ادلستوى السادس: -14-6
ع يتضمن ادلستوى السادس ادلناشط اليت تلح ق األذى أو الضرر ابجملتم مناشط تلحق األذى ابجملتمع:-

Homul of society  وذلك من خالؿ ادلشاركة يف ادلناشط الضارة ابجملتمع كإرتكاب اجلرائم والتطرؼ
 الديٍت وأعماؿ العنف.

ويتضح أف ادلستوايت الثالثة األوىل من مستوايت ادلشاركة يف مناشط وقت الفراغ تعد أفضل ادلستوايت 
االغلايب يف مناشط وقت الفراغ ويعد ادلستوى الرابع الستة ادلشاركة وىي االشًتاؾ االبتكاري والوجداٍل و 

والذي ؽلثل ادلشاركة السلبية يف مناشط وقت الفراغ أقل أعلية من ادلستوايت الثالثة األوىل إال أنو يندرج 
 أيضا ضمن مناشط الًتويح.

شاركة يف بينما ؽلثل ادلستويُت اآلخرين )اخلامس والسادس ( األعماؿ الغَت ىادفة واليت تسبب عن ادل
 مناشطها أضرار تلح ق ابلفرد وابجملتمع ومن ٍب ال يندرجاف ضمن مناشط الًتويح وذلك لعدـ إتصافهما

 (9، صفحة 2013) سالمة دمحم عبد العزيز ، أماٍل متويل البطراوي،  ابذلادفية والبنائية. .
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 أمهية وقت الفراغ :-15
( على أعلية وقت الفراغ يف حيات اإلفراد واجملتمعات فالدوؿ ادلتقدمة 1986يؤكد درويش و احلمازتي )

حضاراي ال تعتٍت بتوفَت وقت الفراغ ألبنائها فحسب بل هتتم بتنظيم طرؽ إستثماره وبوسائل شغلو وحترص 
 . لى رتيع مستوايهتامؤسسات ىذه الدوؿ على تشجيع رلتمعها دلمارسة النشاط الًتوػلي الرايضي ع

إىل أف وقت الفراغ يف اجملتمعات احلديثة ال يعترب فقط وقتا للًتويح  1990وتشَت عطيات خطاب 
وإستعادة القوى ولكن يعترب أيضا فًتة من الوقت الذي ؽلكن يف غضونو تطوير وتنمية  واإلستحماـ

 (17، صفحة 1990عطيات دمحمخطاب، )  . الشخصية بصورة متزنة و شاملة
ويرى درويش و احلمازتي على أف وقت الفراغ لو أعلية عظيمة إذا ًب إستغاللو بطريقة تربوية حيث تتمثل 

 ىذه األعلية يف أنو : 
 إكتساب القيم واخلربات الًتبوية و اإلجتماعية . -
 إكتساب اللياقة البدنية . -
 واإلبتكار .إكتساب ادلوىبة و اإلبداع  -
 إكتساب ادلهارات وإشباع اذلواايت . -
 حتقي ق التوازف النفسي . -
 االرتقاء ابدلستوى الصحي وإكتساب القواـ اجليد والسليم -
 جتديد حيوية الفرد والشعور ابدلرح والسعادة والسرور  -
 غلعل الفرد قادرا على العمل واالنتاج عن الرضى  -

 خالصة:
ػلتل الًتويح الرايضي أبنواعو ادلختلفة مكاف الصدارة يف برامج الًتويح ، والشك أف لكبار السن احل ق يف 

ادلمارسة لكافة أنواع الًتويح ابلطرؽ ادلشروعة يف رلتمعنا اإلسالمي وذلك وف ق إمكانياهتم وظروفهم 
، وتسهم تلك األنشطة الًتوػلية يف االجتاىات التنافسية يف اجملاالت الرايضة ، عالوة على  اإلجتماعية

القيمة العالجية والوقائية والتشخيصية للًتويح يف رلاالت حتليل الشخصية والسلوؾ حىت أصبحت 
حضارات الشعوب تقاس بكيفية استثمار وقت الفراغ .



 

 الفصل الثاين

 كبار السن
 خوخة:تعريف الشي -1

مقاييس الشيخوخة ) تقسيمات (  - 2  

مرحلة الشيخوخة:   -3  

 مظاىر الشيخوخة: -4

 مشكالت الشيخوخة: -5

 أسباب مشكالت الشيخوخة: -6

 أمراض الشيخوخة: -7
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 دتهيد:
يعيش اإلنساف حياتو يف ىدوء ويسر أويف شدة وعسر ودتضي بو قافلة الزمن فإذا كاف الذي أيبو يف مراىقتو 

يقبلو يف رشده وإذا الذي كاف يرتضيو يف طفولتو يرفضو يف شيخوختو. يعيش حياتو حياة الكبار، فيسعد 
كامن من الشيخوخة ادلقبلة، خوفا   ابلقوة العارمة اليت ختتلج هبا نفسو الشابة ويف أعماؽ نفسو خوؼ مستًت

 من أف أتخذ منو احلياة ما أعطتو وأف يتبدؿ من بعد القوة ضعفا.
يشَت متوسط السن يف وقتنا احلاضر، وادلتوقع يف ادلستقبل القريب إىل ازدايد أعداد من جتاوزات سن  حيث

 اىل أكثر من ذلك .  يف سلتلف أضلاء العامل، ومن ادلنتظر ارتفاع ىذه النسبةُتاخلامسة والست
  حتل  احلديث عن فئة كبار السن يف اآلونة األخَتة مساحة ال أبس هبا، سواء على مستوى ادلسئولُتإفقد 

أويف وسائل اإلعالـ، أوحىت على مستوى األسرة ابختالؼ أنواعها، وذلك راجع من وجهة نظران ألمراف: 
خر راجع للتغَتات ادلرىونة حباؿ اجملتمع من التكنولوجيا أوذلما زايدة نسبة كبار السن يف معظم البلداف، واآل

واالنفتاح والعودلة، ويعد ىذا واحدا من أىم األسباب القوية اليت دفعتنا كي نبحث يف ىذا اجملاؿ، حىت 
 يكوف عوان لكل من يقـو على رعاية مسن، أو للمسن نفسو.

فادلهم اآلف دلن ىم على أبواب الشيخوخة، وادلسؤولُت عنهم أف يدركوا أف احلياة ال حتتسب بعدد السنوات 
اليت يعيشها اإلنساف مهما طاؿ بو العمر أوقصر، بل حتتسب ابالستمتاع هبذه احلياة، ويوجد الكثَت الذي 

   ؽلكننا عملو من أجل حياة سعيدة مشرقة
 تعريف الشيخوخة: -1
" الشيخوخة من فعل شاخ يشيخ شيخا شيخوخة مبعٌت أسن او تقدـ يف  التعريف اللغوي: .1 - 1

 (807، صفحة 2000)ادلعاصرة ، .  السن او كرب يف السن " 
ىي رلموعة تغَتات جسمية ونفسية حتدث بعد سن الرشد ويف احللقة   التعريف االصطالحي: 2 -1

     األخَتة من احلياة ومن التغَتات اجلسمية ) العضوية ( الضعف العاـ يف الصحة ونقص القوة العضلية 
   وضعف احلواس. وتضعف الطاقة اجلسمية واجلنسية بشكل عاـ، ومن التغَتات النفسية، ضعف االنتباه 

 (543، صفحة 1995)زىراف، . وضي ق االىتمامات وشدة التأثر االنفعايل  والذاكرة
يستخدـ الباحثوف يف رلاؿ دراسة ادلسنُت أحياان مفهـو  مقاييس الشيخوخة ) تقسيمات ( :  - 2

الشيخوخة وأحياان أخرى مفهـو التقدـ يف العمر على أهنما مًتادفاف ويشَتاف إىل نفس ادلعٌت وكالعلا قد 
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استخدـ أبشكاؿ سلتلفة، فمفهـو التقدـ يف العمر ىوأحد ادلفاىيم ادلراوغة إىل درجة جعلت من غَت 
  من الباحثُت تناولو جتريبيا وعليو تعددت ادلقاييس ادلستخدمة يف حتديد مرحلةادلستطاع لعدد كبَت

            .  الشيخوخة فشملت العمر الزمٍت، العمر البيولوجي، العمر السيكولوجي ، والعمر االجتماعي
 (30-27، الصفحات 2002) ادليالدي، 

       تقسيمات ومستوايت الشيخوخة ، قسمو  يف زلاولة لفهم ) لغز الشيخوخة ( الزمين:العمر  2-1 
 " مرحلة الشيخوخة اىل أربعة مستوايت : بروملي" 
 سنة 65 – 55فًتة ما قبل التقاعد و دتتد من  ادلستوى األوؿ : -أ

ادلهٍت وشؤوف اجملتمع            سنة فأكثر ، حيث االنفصاؿ عن الدور 65فًتة التقاعد : ادلستوى الثاين:  -ب
ويصاحبها تغَتات عديدة من النواحي العقلية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية.) يف معظم الدوؿ العربية 

 . سنة 65سنة بعكس الدوؿ األوروبية واألمريكية يكوف التقاعد من سن  60يكوف التقاعد من 
    سنة فأكثر حيث االعتماد على اآلخرين  70 دتتد من فًتة التقدـ يف العمر اليت ادلستوى الثالث: -ج

 والضعف اجلسمي والعقلي.
 سنة. 110فًتة الشيخوخة والعجز التاـ وادلرض والوفاة اليت دتتد حىت  ادلستوى الرابع: -د

 أما ىَتلوؾ فتشَت إىل وجود مرحلتُت متميزتُت :
 سنة. 80-60الشيخوخة ادلبكرة ودتتد من  : ادلرحلة األوىل أوادلبكرة من التقدـ يف العمر،األوىل
سنة وحىت هناية احلياة. ويرى فؤاد البهيمي السيد أف  70ادلرحلة ادلتقدمة ) اذلـر (: وتبدأ من  :الثانية

سنة حىت هناية العمر  60سنة إىل ما بعد  21مرحلة الكبار تتضمن كال من الرشد والشيخوخة، ودتتد من 
 زئية :وىي تنقسم إىل ثالث مراحل ج

 سنة. 40إىل  21مرحلة الرشد ادلبكر ودتتد من  األوىل: -
 سنة. 60اىل  40مرحلة وسط العمر ودتتد من  الثانية: -
 سنة اىل هناية العمر. 60الشيخوخة ودتتد من  الثالثة : -

 55وقد لوحظ أف ىنالك اختالفات يف حتديد السن الذي تبدأ عنده الشيخوخة، ويًتاوح ىذا السن بُت 
سنة غَت  55سنة، ولكن مع تقدـ وسائل ادلعيشة احلديثة وارتفاع الوسائل الصحية أصبح سن  65إىل 

لستُت وىذا ما مقبوؿ لبداية الشيخوخة وأصبح االتفاؽ عاما أوشبو عاـ كمرحلة عمرية متقدمة ىوسن ا
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" ىواحلد الفاصل بُت مرحلة الكهولة والشيخوخة.  ىريلوؾاصطلح عليو الدارسوف للشيخوخة .كما ترى " 
ىذا وال يعد العمر الزمٍت وحده معيار لتقسيم حياة الكبار إىل مراحل، فالعمر الزمٍت الذي تظهر فيو 

سن، ؼلتلف من فرد إىل آخر، بل إف الشخص التغَتات البيولوجية والنفسية واالجتماعية اخلاصة بكبار ال
الواحد قد ؼلتلف عمره الزمٍت كاطار ادلفيد يف احلاالت وخاصة ابلنسبة للمتوسطات العامة دلظاىر احلياة، 
لذلك فمن ادلفيد من الناحية العلمية ويف البحوث اخلاصة ابدلسنُت استخداـ مفهـو العمر الوظيفي والذي 

، وقد استخدـ ىذا ادلفهـو اساسا يف البحوث العلمية ادلتعلقة األدائيةللقدرة  يعطي مؤشرا للعمر ابلنسبة
بتقدـ السن يف اجملاؿ الصناعي من حيث مهارات العمل وأداء العامل، حيث من انحية العمل واالنتاج 

 قسم إىل أربعة مراحل رئيسية :
 : ودتتد من بدء احلياة إىل بدء الرشد.مرحلة التكوين -أ

 سنة. 40-21: ودتثل الرشد ادلبكر واليت دتتد من ذروة االنتاجمرحلة  -ب
 سنة. 60-40: ودتثل مرحلة وسط العمر ودتتد من مرحلة االنتاج ادلتناقصة -ج
 سنة اىل هناية العمر. 60: وىي مرحلة االحالة اىل ادلعاش ودتتد من مرحلة الراحة -د
خوخة العضوية وىو مقياس يقـو على أساس :ويستخدـ يف حتديد بداية الشي العمر البيولوجي-2 -2

      ادلعطيات البيولوجية لكل مرحلة مثل معدؿ األيض ومعدؿ نشاط الغدد الصماء وقوة دفع الدـ 
 .والتغَتات العصبية 

 ويشَت اىل االدوار االجتماعية وعالقة الفرد ابألخرين ومدى توافقو : العمر االجتماعي -3 -2
 .االجتماعي

وصفي  : يستخدـ ىذا ادلقياس يف حتديد الشيخوخة النفسية وىو مقياس السيكولوجيالعمر  -2-4
يقـو على رتلة اخلصائص النفسية والتغَتات يف سلوؾ الفرد ومشاعره وافكاره، ىذا وقد لوحظ اف ىناؾ 

لحياة تناقضا بُت ادلعطيات ادلستخدمة  يف حتديد العمر السيكولوجي للرشد والشيخوخة فالدورة الثالثية ل
  (30-27، الصفحات 2002) ادليالدي،  .  الشيخوخة ، الرشد ، الصبا  ىي:

ويوجد بينها أوجو تشابو واختالؼ فهي رتيعا تتسم )الصَتورة( يف حالة الصبا والرشد ارتقائية تقدمية بينما 
 وعليو يف ضوء ىذه ادلقاييس واالعتماد على االخرينيف حالة الشيخوخة )الصَتورة( تدىوريو حيث العجز 

( بُت أنواع سلتلة من الشيخوخة، ىي الشيخوخة البيولوجية والشيخوخة السيكولوجية بريف ورينزميز )
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والشيخوخة االجتماعية ابإلضافة إىل الشيخوخة الزمنية، وعلى الرغم من وجود بعض االختالفات بُت 
والتقدـ يف العمر، فاف بعض جوانب االتفاؽ بُت ىذه التعاريف يكمن  الباحثُت حوؿ مفهـو الشيخوخة

 تلخيصها فيما يلي:
أف ىناؾ تغَت ػلدث يف وظائف الكائن بعد بلوغو فًتة النضج وىذا التغَت ىو حصيلة عدد من  -

 الًتاكمات البيولوجية والسيكولوجية واالجتماعية اليت ؽلر هبا الفرد يف حياتو.
 ٍت غَت كاؼ لتفسَت التغَتات اليت تطرأ على الفرد يف مرحلة الشيخوخة.إف العمر الزم -
قد وجد ىناؾ صعوابت يف حتديد فًتة الشيخوخة إال أف ىناؾ دراسات حاولت   مرحلة الشيخوخة: -3

سنة أما ما  70اىل  60اليت حددت سن الشيخوخة من السن   OMSذلك، منها ادلنظمة العادلية للصحة 
، الصفحات 2004)ادلنظمة العادلية للصحة، . سنة إىل ما فوؽ فهي الشيخوخة الكربى  70ىو ابتداء 

18-19) 
 ( دورة احلياة اىل ست فًتات عمرية :1992 ىافرجستويقسم ) 
 ديثل : " دورة حياة االنساف " حسب ىافرجست. (01)اجلدوؿ 

 سنوات 6او  5من الوالدة اىل  الطفولة ادلبكرة
 سنة 18 – 13او  1 ادلراىقة

 سنة 35 – 18 مرحلة الكرب ادلبكرة
 سنة 60 – 35 مرحلة ادلتوسطة

 فما فوؽ 60 ادلتأخرالنضج 
 

مطالب النمو اليت ينبغي السيطرة يف كل مرحلة عمرية، وأف االخفاؽ يف السيطرة على  ىافرجستوػلددىا 
 ىذه الوظائف ؼلل ق مشكالت للمرحلة اليت تليها.

 مظاىر الشيخوخة: -4
 : التغريات البيولوجية و الفيسيولوجية -4-1
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ذلذا فاأليض لو عالقة يعتمد على عملييت البناء احليوي واذلدـ احليوي " و   . تغري معدؿ األيض:4-1-1
مباشرة مبدى قدرة اجلسم على جتديد نفسو وتبدأ ىذه العملية ضعيفة جدا عند الوالدة ٍب يرتفع مستواىا 
وتزداد سرعتها يف الشهر األوؿ للحياة وتظل كذلك حىت هناية السنة األوىل بعد الوالدة ٍب هتدأ سرعتها 

       .  ن السبعُت سنة ويظل يف ىبوط حىت هناية العمرنوعا ما عند الراشدين ٍب يهبط ىذا ادلعدؿ يف س
 (543، صفحة 1995) زىراف، 

يصل افراز الغدد الصماء ذروتو يف سن العشرين ٍب يهبط  تغري معدؿ نشاط الغدد الصماء: - 4-1-2
سنة ٍب تتغَت سرعتو يف ىبوطها حىت هناية معدؿ افراز ىرموانت ىذه الغدد بسرعة منتظمة من سن السبعُت 

 احلياة.
تبدأ قوة دفع الدـ مرتفعة عند سن العشرين وتظل يف تناقصها حىت  تغري قوة قذؼ الدـ: - 4-1-3

 سن تسعُت سنة.
تقل نسبة اذلواء يف عملييت الشهي ق والزفَت تبعا لزايدة السن فتظل تغري السعة اذلوائية للرئتني: -4-1-4

شلا   %25 :اف على التنفس يف اضلدارىا حىت يصل الفرد إىل الشيخوخة فتنقص ىذه القدرة بػقدرة اإلنس
 كاف عليو يف رشده.

يصل اجلهاز العصيب إىل ذروتو احليوية يف الرشد ٍب يبدأ نشاطو يضعف  التغريات العصبية: -4-1-5
الشيخوخة فتبطئ ابلتدرج ولكن يف بطء غَت ملحوظ ٍب تصبح سرعة ىذا االضلدار ملحوظة ىي 

االستجاابت كما تظهر يف صورة ردود فعل وكما حتدث يف القوس العصيب اخلاص ىذا ما يفسر بطئ 
 . االستجاابت وبطئ النواحي احلركية وكثرة الًتدد

" أبف جتويفات الدماغ عند بيما"كما يتناقص حجم الدماغ وال سيما بعد الثالثُت من العمر وقد ذكر 
بقى ويزداد احلجم الكلي للسائل ادلتعل ق ابدلخ والنخاع الشوكي، فإف نسيج الدماغ الكرب أوالشيخوخة ت

 .  يتقلص 
تضمر العضالت تبعا لزايدة العمر وبذلك تتأثر النواحي احلركية تبعا ذلذا  تغري القوة العضلية: -4-1-6

اليدوي وحىت على عملية الضمور وذلك اجلمود واحلركة، وذلذه التغَتات أثر على اجلهد البدٍل والعمل 
ادلشي نفسها فتتغَت مشية الفرد لزايدة عمره الزمٍت، ضف إىل ذلك أف الفرد يشعر أنو مل يعد يستطيع زتل 

 األثقاؿ.
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تشَت أظلاط ادلشي إىل عملية الشيخوخة، فالعظاـ تعطي ثباات لوقفة  التغريات احلركية: -4-1-7
سنة عند الرجاؿ وبعمر أقل لدى النساء يكتمل  25الػ اإلنساف، فالعضالت هتيئ احلركة وعند حوايل 

التحاـ العظاـ، وأف معظم األشخاص يفقدوف حوايل نصف زلتوى العظم يف السبعُت من أعمارىم، 
فالعضالت تضمر بزايدة العمر، وعندما ينحل كل من العضلة والعظم فإف القدرة على حتريك اجلذع جانبا 

اف لالضلالؿ يؤثراف يف القدرة على ادلشي، فيبطأ ادلشي بعد أف كاف سريع تنقص، وإف ىذين العاملُت ادلسبب
وترتعش اليد  و يضي ق مداه ويصغر، فإذا ىي خطوات قصَتة زاحفة متعبة بعد أف كانت طويلة ونشيطة 

  . بعد أف كانت متزنة قوية انضجة 
اىقة والرشد وتضعف يف : تبدأ ضعيفة يف الطفولة ويكتمل ظلوىا يف ادلر التغريات احلسية -4-1-8

 الشيخوخة ومن ىذه احلواس :
: فاإلنساف يضعف بصره بزايدة العمر وؽلكن أف تعترب العُت" شبكا اىل الدماغ " وىو حاسة البصر -أ

   عضو االحساس الذي يضع االنساف جل اعتماده ، فالعُت تؤدي اربعة وظائف اساسية وىي احلدة 
) القدرة على ادراؾ التفصيالت الصغَتة( والتواف ق ) القدرة على رؤية االشياء بصورة واضحة سواء كانت  

قريبة او بعيدة( والتكيف ) القدرة على التكيف للضوء والظالـ ( ودتيز الضوء ) القدرة على ادراؾ 
اردان ربط ىذه الوظائف ابلعمر ذا إوصاؼ االلواف من حيث التدريج والًتكيز واللمعاف ( ، و أادلتشاهبات يف 

 :فيمكن تلخيص ذلك على الوجو التايل 
: تبقى اثبتة إىل حد ما حىت األربعُت إىل اخلمسُت من العمر ٍب ػلصل بعدىا اضلدار حدة البصر-ب

 شديد، وبعد السبعُت تعترب النظارات أمرا مطلواب من اجلميع بصورة عامة .
سة من العمر ويتناقص ابنتظاـ حىت الستُت من العمر بعدىا يؤخذ يبدأ النقصاف حوايل الساد التوافق:-

 مستوى مستقرا حىت هناية الشيخوخة.
: يتناقص خطيا مع العشرين إىل الستُت من العمر وتتطلب القدرة ادلتناقصة إانرة أوضح، ووقتا التكيف-

 أكثر للتكيف ابلنسبة للتغَتات يف الضوء.
 والقدرة على التمييز بُت األلواف  : يتناقص تبعا للعمردتيز الضوء -
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:   تبدأ حاسة السمع يف الضعف يف وقت مبكر شأهنا يف ذلك شأف حاسة البصر حاسة السمع -ج
وتدؿ أغلب الدراسات العلمية على أف البذور األوىل لضعف السمع تبدأ يف ادلراىقة ويستمر ىذا الضعف 

ر عند حد معُت ومن مظاىر ضعف السمع يف ىذا سنة، ٍب تقف عملية االضلدا 50حىت يبلغ عمر الفرد 
 .السن صعوبة ادراؾ األصوات احلادة 

ي نسيج عند االنساف، فاألواتر تصبح أالصوت تشيخ كما يشيخ  :  إف أجهزة اصدارتغري الصوت-د
أقل مرونة مسببة فقداان يف درجات الصوت العالية والواطئة، وينقص الزفَت نقصا مذىال بعد السبعُت من 

لعمر ، وزايدة يف مرونة اللساف قد تسبب سرعة واطئة يف لفظ الكلمة ومثل بقية احلواس فإف القدرة على ا
 .بداع الكالـ تتضاءؿ إ

توجد أربعة أحاسيس ذوؽ أساسية ىي احللو، احلامض، ادلاحل وادلر،   تغري حاسة التذوؽ )الذوؽ(:د( 
حيث تشَت معظم ما توصلت اليو البحوث من دالئل أف ىناؾ تغَتا قليال يف القدرة على تذوؽ األطعمة يف 

سنة وقد أظهرت دراسة أجريت على مائة   45إىل  40سنة ( من العمر، وعند النساء من  60حدود ) 
سنة ( أظهرت تناقصا حادا بعد الستُت من العمر يف  85 -15العينة البالغة أعمارىم من )  فرد من أفراد

ادلذاقات األربعة وعلى ما يظهر فإف القدرة على تذوؽ ادلواد احللوة ىي اليت تتأثر أوال ، فقد وجدت 
الشأف ابلنسبة  احدى الدراسات أف الرجاؿ كبَتي السن ليسوا قادرين على تذوؽ ادلواد ادلاحلة ، وكذلك

للنساء الكبَتات السن، وأف معظم شكوى كبار السن حوؿ الطعاـ وال سيما يف دور العجزة، ليست ذات 
صلة مبتسلمات الذوؽ احلقيقية ولكن بسبب العجز عن التكيف و االجتاىات واألطعمة ادلفضلة وبعض 

 .األمراض 
لمس تبقى اثبتة حىت أوساط اخلمسينات تستنتج بعض الدراسات أف حساسية ال ىػ( تغري حاسة اللمس:

من العمر وتتناقص تدرغليا بعد ذلك وعليو فحاسة اللمس ال تعمل يف الكرب كما كانت يف األايـ األوىل 
     سنة 65 -40من العمر. فتضعف النواحي احلسية للجلد البشري تبعا لزايدة العمر وخاصة فيما بُت 

 . ة الباردة والساخنة بطيئا وضعيفاوبذلك يصبح تكيف اجلسم لدرجات احلرار 
إف الكثَت شلا ذكرانه حوؿ الذوؽ ينطب ق على حاسة الشم كذلك، غَت أف ليست ي ( تغري حاسة الشم :

ىناؾ دالئل على ذلك إال ضعيفة عن العالقة العمرية، فالبحث يف احلساسية الشمية ادلتعل ق ابلعمر 
اقص تبعا للعمر بينما غلد آخروف أبنو ليس ذلا عالقة متناقض، إذ غلد بعض الباحثُت أف احلساسية تتن
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ابلعمر، وتتوقف النتائج كثَتة على ماكنة الفرد وتدريبو يف التمييز بُت الروائح، " كما أف تلقي النسيج 
البلعومي يشوه النتائج، وأف الفحوص اليت اجريت على اجلثث شلن ىم فوؽ السبعُت تشَت إىل بعض 

  .دات الشعرية(، وعليو نستنتج أنو ال يعرؼ شيئا تقريبا يف عملية الشيخوخة الضمور يف األىداب )زاي
 القدرات العقلية: -4-2
يهدؼ االدراؾ إىل معرفة ادلادة اليت يريد الفرد تعلمها، فتقـو ىذه العملية على  االدراؾ: -4-2-1

وذلك  النواحي احلسية ومعطياهتامدى قدرة الفرد على تصنيف ادلعلومات اليت يدركها تكثر شلا تقـو على 
حينما ػلاوؿ الفرد أف يربط بُت عناصر ادلوقف اخلارجي وبُت اخلربات السابقة اليت مرت بو ،  فتزداد 

طوؿ عند أصعوبة عملية االدراؾ وتكثر هبما االخطاء بعد سن الرشد ، ولذلك تتطلب ىذه العملية وقتا 
 .  لية االدراؾ عند الشيخوخة ادلخية نتيجة لزايدة السنالشيخوخة ومن أىم العوامل اليت تؤثر يف عم

   إف عملية التذكر يعتمد يف جوىرىا على مدى وضوح وجتويد التعلم الساب ق ذلا  التذكر: -4-2-2
وادلؤدي اليها، ومبا أف مدى انتباه الكبار يضعف تبعا لزايدة السن الهنم ال ينتبهوف وال يدركوف كما كانوا 

ذف تصبح منابع ومصادر معلوماهتم غَت مؤكدة وغامضة، يسودىا كثَت من إينتبهوف يف صباىم ورشدىم ، 
ذكر، يقل مدى التذكر تبعا لزايدة السن الزيف والتشويو وعندما تضعف الروافد احلسية ادلؤدية للتعلم يقل الت

 .وتعٍت ابدلدى عدد األشياء اليت ؽلكن أف يتذكرىا الفرد فًتة زمنية 
عن الذكاء يرتبط ارتباطا مباشرا بقدرة الفرد على سرعة التكيف للمواقف اجلديدة ومبا  الذكاء: -4-2-3

يصل الذكاء اىل ذروة ظلوه يف اواخر ادلراىقة أف ىذه ادلواقف ختتلف يف مكوانهتا وشدهتا تبعا دلراحل العمر ف
وقبيل الرشد ٍب يستقر بو األمر، على مستوى زلدد ال يكاد يتعداه طواؿ مرحلة الرشد ٍب يبدأ اضلداره يف 

مرحلة الشيخوخة وؼلتلف معدؿ اذلبوط ابختالؼ نسبة الذكاء فمثال يهبط الذكاء ادلمتاز الذي يصل 
 .درجة يف الشيخوخة  114درجة إىل  130مستواه إىل 

ىناؾ ذاكرات متعددة ال ذاكرة واحدة للشيخ وادلسن فبعض الذاكرات تضعف  الذاكرة : -4-2-4
لدى ادلسن دوف ابقي الذاكرات ، فذاكرة األمساء تضعف لديهم ابستثناء األمساء اليت ذلا دالالت عاطفية، 

 وتعمل احلنينة والشجن .
       على حد ما يف الشيخوخة ولكن ذاكرة الطفولة لألشخاص ذاكرة الوقت وذاكرة األرقاـ تضعفاف

واألحداث ادلرتبطة بذىن الشيخ يف زمن الطفولة تزداد القوة ، أيضا ذاكرة ادلراىقة والشباب تزداد قوة ، 
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فادلسن يذكر أشياء وقعت لو يف عهد الطفولة وكاف قد نسيها مدة طويلة وكأنو غلد نفسو وقد طعن يف 
السن يذكر تلك االحداث بدقة ، بينما يكوف قد نسي األحداث اليت وقعت منذ حلظات ، " وقد ينسى 

.   يات اليت قابلها "الشيخ والتاريخ واألماكن اليت وضع هبا االشياء واليت كاف فيها منذ حلظات أوالشخص
 (44، صفحة 2002)ادليالدي، 

دتيل انفعاالت الشيخوخة إىل تلخيص السلوؾ االنفعايل دلراحل احلياة إليها يف  ادلظاىر االنفعالية: -4-3
مرحلة واحدة ، " وقد نستطيع أف نلخص أىم االنفعاالت الطفولة اليت تعود مبرة اخرى إىل الظهور يف 

 :مرحلة الشيخوخة يف النواحي التالية 
دور حوؿ غَتىم و تؤدي ىذه الذاتية إىل انفعاالت الشيوخ ذاتية ادلركز تدور حوؿ أنفسهم أكثر شلا ت -1

 ظلط غريب من أظلاط السلوؾ األانٍل.
  .     تتميز انفعاالت الشيوخ ابلعناد وصالبة الرأي وقد يؤدي ىذا السلوؾ اىل السلوؾ ادلضاد  -2
 ؽليلوف اىل ادلديح، االطراء والتشجيع. -3
 تالية:وتتشابو انفعاالت الشيوخ من انفعاالت ادلراىقُت يف النواحي ال -4
سخرية الشيوخ من األجياؿ األخرى وىم يف سخريتهم ؽليلوف إىل لوف من ألواف ادلشاكسة واالغاظة اليت   -1

 . كانوا ؽلارسوهنا يف مراىقتهم
. كادلراى ق  -2 ػلاوؿ الشيخ أف يفرض شخصيتو يف سيطرة غريبة حىت ال يظن الناس أنو بدأ يضعف ويهـر

 الذي ػلاوؿ أف يفرض شخصيتو ليؤكد ذاتو.
 وتكوف انفعاالت الراشد ووسط العمر عند الشيوخ إال مظاىر عابرة من خالؿ: -3
تدور اغلب انفعاالت الراشدين ومن ىم يف وسط العمر حوؿ القل ق وللشيوخ أيضا شلا يثَت يف نفوسهم  -أ

 . القل ق وقد يؤدي اىل الكأبة
الثقة ابآلخرين. وتكاد تتمايز  شكوؾ و ريبة الشيوخ يف اآلخرين وكأظلا قد ورثوا من شباهبم عدـ -ب

 مرحلة الشيخوخة يف سلوكها االنفعايل عن بقية ادلراحل األخرى للحياة يف النواحي التالية:
تتصف انفعاالهتم للخموؿ وبالدة احلس وقد يرجع ىذا الشعور إىل عدـ إدراؾ الشيوخ للمسؤولية اليت  -1

 يقل زتاسهم . تواجو من ػليطوف بو وعدـ الشعور هبم ومبشاكلهم ولذلك
 يغلب على انفعاالهتم لوف غريب من التعصب الذي ال يقـو على جوىره على أي أساس. -2
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ػلسوف ابالضطهاد عندما ال يتقبل االخروف ذلك التعصب بروح ادلشاركة والشعور ابالضطهاد يؤدي  -3
 هبم اىل االحساس العمي ق ابلفشل.

فعندما ينفعلوف كثَتا ما ؼلطئوف ادراؾ ادلوقف جتيئ انفعاالت شاذة ال تتناسب ومقومات ادلوقف لذلك  -4
 .احمليط هبم 

 . ادلظاىر االجتماعية:4-4
يزداد اىتماـ الفرد بنفسو كلما تقدمت بو السن ضلو الشيخوخة  : العالقات االجتماعية -4-4-1

قات وتضعف صلتو شيئا فشيئا ابجملاالت االجتماعية وبذلك يصبح نرجسيا أاننيا يف حياتو، فتضعف العال
وشلا يزيد يف  القائمة بينو وبُت معارفو، واألصدقاء، لذلك تصبح مرحلة الشيخوخة مرحلة العزلة، الوحدة 

عزلتها زواج األبناء وموت أحد الزوجُت والضعف البدٍل وابلتايل تعتمد العالقات االجتماعية للمسنُت على 
 عاملُت اثنُت:

 . ىو التكوين النفسي الداخلي للمسن األوؿ:
     ادلناخ االجتماعي الذي يعيشو ادلسن اضافة إىل االطار االجتماعي الذي يتدرج يف نطاقو،  الثاين:

 والضغط اخلارجي ال يعمل على زلو الكياف الداخلي ابلشيخ.
تزداد ظاىرة الزعامة أصالة تبعا لزايدة السن وخاصة بعد مرحلة الرشد وتعتمد الزعامة  الزعامة: -4-4-2

الرشيدة ألي عمل من األعماؿ اليت ؽلارسها الكبار على صفات سلتلفة منها القدرة على حتمل  ،  والقيادة
، 1995) زىراف، .   ادلسؤولية والقدرة على تقبل النصر واذلزؽلة ابتزاف وحكمة والقدرة على النقد الذاٌب 

 (544-543الصفحات 
لقد كاف للشيوخ مكانتهم االجتماعية يف اجملتمع اليوانٍل القدَل ، إذ كاف  ادلكانة االجتماعية: -4-4-3

منهم الفالسفة وادلؤرخوف والشعراء ومازالت ذلم مكانتهم ادلرعية، يف رلتمعاتنا الشرقية على غرار اجملتمعات 
اجلنسية وصفات ال تتوفر جليل الشيخ الغربية ادلعاصرة اليت تضعف ألهنا تؤمن ابلقوة والسرعة واجلاذبية 

ولذلك تقسوا احلياة عليهم ويهجرىم أبنائهم ويدركوف أهنم أصبحوا عالة على اجملتمع وعلى احلياة نفسها إال 
 يف اجملتمعات الشرقية حلسن احلظ مازالت مكانتهم زلفوظة.
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يكوف معظمهم تزداد رسوخا يف مرحلة الشيخوخة و  االجتاىات النفسية االجتماعية: -4-4-4
زلافظُت، لذا صلد من الصعب تغَت اجتاىهم وخاصة حوؿ ادلوضوعات السياسية والنظم االجتماعية السائدة 

 . ويزداد التعصب تبعا لزايدة السن
 التوافق النفسي و االجتماعي السليم: -4-4-5

والعادات السائدة ادلتجددة واخلاصة ابألجياؿ ادلختلفة،  وقد  يف ىذه ادلرحلة ػلتاج إىل التواف ق مع التقاليد
يعوؽ التمسك اجلامد ابلتقاليد وادلهارات من التواف ق االجتماعي عند الشيوخ، وػلتاج التواف ق االجتماعي 

، 1995) زىراف، .  أيضا إىل التواف ق مع األجياؿ األخرى حىت ػلفظ الشيخ لنفسو التواف ق االجتماعي 
 (544-543الصفحات 

 مشكالت الشيخوخة: -5
ادلرتبطة ابلضعف الصحي العاـ والضعف اجلسمي وضعف احلواس   ادلشكالت الصحية : -5-1

كالسمع والبصر وضعف القوة العضلية واضلناء اجللد وتصلب الشرايُت والتعرض بدرجة أكرب من ذي قبل 
 .    لسإصابة ابدلرض وعدـ مقاومة اجلسم وقد يظهر لدى الشيخ توىم ادلرض وترؾ االىتماـ على الصحة 

 (546-545، الصفحات 1995) زىراف، 
: ادلتعلقة بضعف الطاقة اجلنسية أوالتشبث هبا فقد يتزوج الشيخ ادليسور من  ادلشكالت العاطفية -5-2

 فتات يف سن بناتو ويتصاىب وإذا ما ضعف جنسيا ألقى اللـو عليها وبدا يشك يف سلوكها.
: سن القعود ىو ما يعرؼ عادة ابسم سن اليأس. وىو عند ادلرأة  يتعُت مشكلة سن القعود -5-3

ويكوف سن القعود مصحواب يف  يأوالثانو مبرحلة انقطاع احليض وعند الرجل يتعُت ابلضعف اجلنسي األويل 
بعض األحياف ابضطراب نفسي أوعقلي، قد يكوف ملحوظا أوغَت ملحوظ ويكوف ذلك يف شكل السمنة 

 داع واالكتئاب النفسي واألرؽ.واالمساؾ والص
: وقت التقاعد وما يصاحبو من زايدة الفراغ ونقص الدخل يشعر الفرد يف أعماؽ مشكلة التقاعد -5-4

نفسو ابلقل ق على حاضره واخلوؼ من مستقبلو شلا قد يؤدي بو إىل االهنيار العصيب وخاصة إذا فرضت 
لفو من قبل وال غلد يف نفسو ادلرونة الكافية لسرعة سلواب جديدا من السلوؾ مل يؤ أعليو حياتو اجلديدة 

 التواف ق معو وخاصة إذا مل يتهيأ ذلذا التغَت وخاصة إذا شعر وأشعره الناس أنو قد أصبح ال فائدة منو.
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شعوره أبف اآلخرين ال يقبلونو وال يرغبوف  :الشعور الذايت بعدـ القيمة و عدـ اجلدوى يف احلياة -5-5
 حبو ذلك من ضي ق وتوتر وقد يقدـ بعظهم على االنتحار.يف وجوده وما يصا

فقد يعيش بعض الشيوخ وكأهنم ينتظروف النهاية والقضاء احملتـو  الشعور بقرب النهاية: -5-6
 ويتحسروف على شباهبم.

يزيد من ىذا الشعور زواج األوالد وانشغاذلم ، كل يف حالو  الشعور ابلوحدة و العزلة النفسية : -5-7
 اخلاص وموت الزوج وتقدـ العمر والضعف اجلسمي وادلرض أحياان شلا يقلل االتصاؿ االجتماعي. وعادلو

" ضعف العالقات بُت ادلسنُت وأصدقائهم واضلسارىم  اضطراابت العالقات االجتماعية:  -5-8
  (547، صفحة 1995)زىراف، .  تدرغليا يف دائرة ضيقة تكاد تقتصر على نطاؽ األسرة "

" تالحظ عند البعض ابزدايد االىتماـ ابلنفس مثل أاننية األطفاؿ ويزيد اىتماما  األاننية :  -5-9
خاصا مستمرا بو وبطلباتو، فمن خصائص مرحلة الشيخوخة العودة إىل جعل الذات مركز االىتماـ 

 (40، صفحة 2004)ادليالدي، . الشخصي وبؤرة االىتماـ " 
ؼلضع ادلسن إىل روتُت يومي ال ؼلتلف نظاـ يومو يف األكل والنـو والراحة عن  الروتني اليومي: -5-10

 يـو آخر.
" يكوف خاصة مع األوالد واألحفاد ونقد ادلعايَت  التطرؽ يف نقد سلوؾ اجليل الثاين : -5-11

االجتماعية، وىذا مظهر من مظاىر صراع األجياؿ فيشوب التوتر واالختالؼ بُت الشباف والشيوخ فهو 
أمر البد من وجوده واستمراره فادلسن ػلكم دائما على الشباف ابلتدىور وعدـ االكًتاث ونقص التجارب، 

تحمس وعدـ القدرة على القياـ والولع ابلعناد وابلرغم من ىذا كلو، ال بد والشاب يتهم ادلسن بضعف ال
 .من رتيع أعضاء اجملتمع يف سلتلف اعمارىم من العيش معا 

 أسباب مشكالت الشيخوخة: -6
 مثل التدىور والضعف اجلسمي والصحي العاـ خاصة تصلب الشرايُت. حيوية: أسباب-6-1
اخلاطئ لسيكولوجية الشيخوخة، فقد يفهم بعض الناس الشيخوخة " مثل الفهم أسباب نفسية : -6-2

معناىا أف الشيخ ادلسن غلب أف ؽلشي متثاقال ماداـ قد وىن العظم منو و اشتعل الرأس شيبا، كما تؤثر 
 (545، صفحة 1995) زىراف،  . االحداث األليمة واخلربات الصادمة على شخصيتو "
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منها التقاعد وما يرتبط من نقص الدخل وزايدة الفراغ قد يدخل كسب مرسي  أسباب بيئية: -6-3
      للمشكالت النفسية وخاصة أف الناس يربطوف بُت التقاعد والعمل وبُت التقاعد اجلسمي النفسي

األوالد  وانشغاؿ ويروف أف ادلسن عدَل الفائدة وال قيمة لو، ومن األسباب البيئية كذلك التغَت يف األسرة 
 ابلزواج أوالعمل خاصة يف حالة حاجة الشيخ إىل رعاية صحية أومادية .

 أمراض الشيخوخة: -7
جلسم، و قبل أف للشيخوخة أمراض خاصة مرتبطة مبا ػلدث يف سن الشيخوخة من تبدالت يف أعضاء ا

الغالب أمراضا عابرة طارئة تزوؿ  اؾ كانت يف ذتظهر ىذه األعراض يف سن الشباب، فإذا ما ظهرت أان
 وتشفى دتاما بعد ادلعاجلة ومن أمراض الشيخوخة ىذه :

يف سن الشيخوخة يعًتي القفص الصدري شيء  التهاب القصبة اذلوائية ادلزمن )برونشيت(: -7-1
من الضمور فيضي ق من األعلى حبيث يصبح شكلو حببة االجاص وبذلك تقل قابليتو لالبتياع، وىذه 

العوامل كلها حتد من سعة التنفس وينقص مقدار اذلواء الذي يدخل أي الرئة يف الشهي ق ويراف ق ىذا كلو 
ػلمل القلب على العمل أبقصى قوتو فيزيد يف أعبائو ويعرضو إىل  صعوبة يف دوراف الدـ يف داخل الرئة، شلا

اإلضراب. ومن األعراض ضي ق النفس خصوصا عند صعود سلم أومرتفع والسعاؿ والبزاؽ خصوصا يف 
 .الصباح بعد النهوض من النـو " 

ض : ىو مرض يظهر بدرجات متفاوتة عند كل الشيوخ تقريبا كما يظهر يف بعتصلب الشرايني -7-2
احلاالت ادلرضية ) كاألمراض ادلعدية ادلزمنة ) الزىري ( وأمراض الكلى وأمراض الدـ (  ويف مرض تصلب 
الشرايُت الذي ػلدث فيو نوع من التغَتات اليت تؤدي اىل ترسيب الدىوف الثقيلة على جدراف الشرايُت، 

 تغَتاتضلو أجزاء اجلسم كلها  وىذه التغَتات وىي أف األوعية الدموية اليت غلري فيها الدـ من القلب
مكونة من مادة دىنية )كوليسًتوؿ(، وأمالح الكلس فيضي ق الشرايف ويفقد مطاطيتو، شلا يشكل عائقا 

جلرايف الدورة الدموية بداخلو وقد ػلدث احتقاف يف األماكن الشديدة تضي ق من الشرايف تؤدي إىل جتلطو 
وادلصاب بتصلب الشريُت  فيو أويتم انفجاره يف موضع السد،وسد الشرايف ابجللطة فتتوقف الدورة الدموية 

يشعر بتضيي ق حجمها وتعثر الدورة الدموية فيها ػلكم شعوره ابآلالـ الشديدة يف القلب إذا كانت االصابة 
شديدة يف شراينو أما إذا كانت االصابة بشرايف الرجل مثال ػلس ادلصاب أبمل شديد يف الرجل غلربه على 

 .الوقوؼ عند ادلشي و يزرؽ لوف اجللد 
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.أما يف حالة انفجار الشرايف فإف اجلسم  التنفس نوابت من الدوار )الدوخة( والغيبوبة وعسر ض:األعرا
يصاب بشلل فجائي يف بعض أطرافو أوأعضائو وفقا دلوضوع شرايف ادلنفجر يف ادلخ، وقد يعقب ذلك 

 غيبوبة تزوب تدرغليا أوتنتهي ابدلوت ما يسمى ابلسكتة الدماغية .
الشرايُت بتنظيم الضغط وكمية الدـ ادلارة هبا عن طري ق التمدد والتقلص ادلنتظم  تقـو ضغط الدـ: -7-3

مع نبضات القلب ، و ىناؾ نوعاف من الضغط يتم قياسها، الضغط االنقباضي عندما ينقبض القلب أثناء 
     .عملية الضخ، والضغط االنبساطي ويقاس عند " اسًتخاء القلب الستقباؿ الدـ القادـ من اجلسم "

قد يرتفع الضغط ارتفاعا مؤقتا ليس لو أية داللة مرضية وذلك يف حاالت  : ارتفاع الضغط الدمويأ.
االجهاد النفسي كاخلوؼ والقل ق واالجهاد اجلسدي والركض، وقد اقًتحت منظمة الصحة العادلية أنو 

، وقد ًب مؤخرا ملم زئبقي فإنو يعد غَت طبيعي 915140عندما يصل ضغط الدـ عند االنساف أكثر من 
 تصنيف وتقسيم الضغط الدـ على حسب شدتو كاآلٌب:

 : " تقسيم ضغط الدـ على حسب شدتو " ) 2 (اجلدوؿ رقم 

 
 :األعراض 

 شعور ادلصاب بطنُت يف األذنُت و زوغاف العينُت -
 ثقل يف الرأس و سرعة االاثرة و ضعف الذاكرة -
 احساس برغبة ملحة عارمة يف التبوؿ  -

الضغط االنبساطي ملم/  الضغط االنقباضي ملم/ زئبقي التصنيف
 زئبقي

 80 120 الضغط ادلثايل
 او اقل 85 او اقل 130 الضغط الطبيعي

 89-85 139-130 الضغط فوؽ الطبيعي
 99-90 159-140 تفع من الدرجة االوىلر ضغط م

 109-100 179-160 ضغط مرتفع من الدرجة الثانية
 أو أعلى 110 أو أعلى 180 ضغط مرتفع من الدرجة الثالثة
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     . تنمل أصابع الرجل -
 ب( ىبوط الضغط الدموي :

يندر أف يكوف ىبوط الضغط الدموي حالة مرضية مستقلة بنفسها وموروثة من العائلة، " وىو يف الغالب 
                      . نتيجة إلصابة اجلسم حباالت مرضية أخرى كاألمراض ادلعدية أو ضعف القلب "

 : األعراض
 ضعف القوة -
 الربودة بسهولة حيث تظل يداه و قدماه ابردة ابستمرار. -

:يشكو بعض الشيوخ من آالـ يف العظاـ وتعثر يف ادلشي ومن  ذوابف ادلادة الكلسية يف العظاـ -7-4
 التعب بسرعة االحساس ابآلالـ عند تغَت وضع اجلسم، كما تبدو عليهم مظاىر قصر طارئ يف القامة،
وقد أثبت التصوير الشعاعي ف ىذه األعراض انرتة عن ذوابف ادلادة الكلسية من العظاـ أوفقداهنا شلا 

 .Ostéoporose( اوستيوبوروز يسمى بلغة الطب ) 
" إما بسب ذوابف ادلادة الكلسية ادلوجودة يف العظاـ أو تضاؤذلا فهو نتيجة لقلة احلركة وزايدة األعباء على 
اجلسم فإذا ما ثبت عضو من اجلسم )بضماد جبس( ؽلنعو من احلركة ذابت ادلادة الكلسية يف عظاـ ذلك 

  .العضو و فقت العظاـ صالبتها"
ػلصل الداء السكري نتيجة نقص نسبة افراز األنسولُت شلا يؤدي إىل ارتفاع نسبة  اء السكري:د -7-5

 .          السكر يف الدـ ،" يتم جتمع السكر )اجللوكوز يف اجملرى الدموي يف اجلسم وؼلرج يف النهاية مع البوؿ "
و أمر مهم للغاية للحفاظ على : إف السيطرة على مستوى نسبة السكر يف الدـ ىمراقبة السكر يف الدـ-

الصحة العامة وجتنب االصابة ابدلضاعفات طويلة ادلدى دلرض السكر، فلذا غلب أف ال يرتفع مستوى 
ملغ/ عشر اللًت قبل األكل وأقل من  140 – 100السكر لكبار السن ادلصابوف بداء السكري عن 

اص ادلسنُت ؽلكن أف يشكل خطورة بعد االكل وذلك ألف اطلفاض السكر بشكل كبَت عند األشخ 200
 مقارنة ابلشباب.

 األعراض:
 زايدة وزف اجلسم أو نقصو. -
 فقداف الشهية. -
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 ضعف الرؤية. -
 بطأ يف التأـ اجلروح. -
 كثرة التبوؿ و العطش ادلستمر  -

:" ىو أحد أنواع األمراض اليت تتميز حبدوث انقسامات خلوية غَت مضبوطة للخالاي السرطاف -7-6
نتقاؿ إىل أنسجة أخرى، إلوقدرهتا على االنتشار إما عن طري ق ظلو مباشر ابجتاه نسيج مباشر أوا   احلية 

وعليو للسرطاف أعراض عديدة تعتمد على موقع و نوعية الوـر اخلبيث، فهو مرض السنوات األخَتة، 
معاجلة ادلرض يصيب بنسبة كبَتة كبار السن و الذي غالبا ما يكوف شليتا نتيجة لتأخر التشخيص و عدـ 

 . مبكرا "
 خالصة:

 ف عطاءه غلب أف يستمر حىت هناية العمر .إغلب أف نعلم أف ادلسن عضو فعاؿ نشط وفعاؿ يف اجملتمع و 
    أي االنتقاؿ من حياة كلها واجبات ،أسوا ما يصيب ادلسن ىو االنتقاؿ ادلفاجئ إىل السكوف  لىولع

 السكوف التاـ .ومسؤوليات كبَتة وىامة وزلًتمة إىل عامل 
 .وشغل أوقات الفراغ  ا سب ق فكبار السن يف حاجة إىل إعادة االتزاف العاطفي والتصاحل مع اجملتمعلكن شل

 وىنا يكوف للًتويح الرايضي مكاف للصدارة .
لقد ثبت من خالؿ الدراسات احلديثة أف شلارسة الًتويح الرايضي للمسنُت ذات أعلية حلياهتم اليومية, 

       جتماعي وتربويإحيث قد يرجع ذلك دلقدار ما حتققو األنشطة الًتوػلية الرايضية من عائد صحي و 
ومعريف ذلم.



 

 الباب الثاين 

 الدراسة ادليدانية
 

 مقدمة :

خصص ىذا الباب للدراسة ادليدانية حبيث تطرقنا فيو إىل فصلُت تناوؿ األوؿ منهما منهجية البحث 

الثاٍل فخصص لعرض  ستطالعية واألساسية أما الفصلىتم من خاللو ابلدراسة اإلإواإلجراءات ادليدانية 

لفرضيات ومناقشتها وحتليل ومناقشة النتائج ادلتحصل عليها مع معاجلتها إحصائيا ومقارنة النتائج اب

ستنتاجات، ختاما ابدلصادر ادلراجع وادلالح ق.واخلروج مبجموعة من اإل  

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األوؿ

منهجية البحث واإلجراءات 
 ادليدانية

منهج البحث  -1  

رلتمع وعينة البحث  -2  

 رلاالت البحث -3

 متغريات البحث  -4

أدوات الدراسة: -5  

 الدراسة اإلستطالعية  -6

األسس العلمية للدراسة ادلستخدمة -7  

 الدراسات اإلحصائية   -8

صعوابت الدراسة -9
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 دتهيد :
إف أصل مشكلتنا مستمد من الواقع الذي تعانيو شرػلة ادلسنُت يف اجملتمع من هتميش وال مباالة وىي 

ستطالعية اليت قمنا هبا منطلقة من ادلالحظة ادليدانية اليت حصلنا عليها، وكذلك من خالؿ الدراسة اإل
لسبب يف وجودان هبذه احلياة ، وادلتمثلة يف أف ادلسنُت ال يدرجوف يف اجملتمع بشكل إغلايب خاصة وأهنم ا

لقد ، و الًتويح الرايضي لدى ىذه الفئة ومن خالؿ الدراسة اليت نقـو هبا نريد إبراز أىم معوقات شلارسة
ادليدانية اليت أصلزىا الطالباف الباحثاف خالؿ التجربة  واإلجراءاتدتحور ىذا الفصل حوؿ منهجية البحث 

يعة البحث العلمي ومتطلباتو العلمية والعملية يف سبيل حتقي ق ستطالعية واألساسية دتاشيا مع طباإل
 األىداؼ ادلنشودة يف  ىذا البحث.     

 منهج البحث : -1
ادلنهج الوصفي )دراسة مسحية( تبعا لطبيعة ادلشكلة ادلراد دراستها ، حيث نقـو بتجميع  إستخدمنا

 البياانت اليت تبُت سلتلف األوجو وزوااي الظاىرة ، زلل البحث وعرضها وتبويبها ٍب حتليلها موضوعيا .
 رلتمع وعينة البحث: -2

دٍل والرايضي يف أوقات الفراغ ابدلركب ؽلثل رلتمع البحث رلموعة من كبار السن  ؽلارسوف النشاط الب
 ( شلارسا .72)ىم ) تيارت ( حيث كاف عدد والية  -السوقر - 1954نوفمرب 01 الرايضي 

 رلاالت البحث: -3
ـ . ولقد قمنا  2013مع ادلشرؼ بدأان عملنا يف بداية شهر ديسمرب  تفاؽبعد إختيار ادلوضوع واإل

ابلبحث يف الكتب واجملالت وادلذكرات ادلوجودة ابدلكتبة وادلواقع اإللكًتونية وكل مالو صلة مبوضوعنا ورتع 
ا ادلادة اخلربية اليت ختدـ ادلوضوع والقياـ ابدلسح قصد إستقصاء احلقائ ق وبلوغ األىداؼ ادلسطرة ذلذ

 .البحث
 اجملاؿ البشري: -3-1
سنة ( حيث بلغ  65 – 45دتثلت العينة اليت إستهدفها البحث فئة كبار السن يبلغوف من العمر )  

 شلارس . 72عددىم 
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 اجملاؿ ادلكاين : -3-2
نوفمرب  01رات على كبار السن ادلمارسُت للنشاط الرايضي الًتوػلي ابدلركب الرايضي اًب توزيع اإلستم

 . ) تيارت (والية  -السوقر - 1954
  اجملاؿ الزمين: -3-3

 2014.04.03إىل  2014.03.29 الدراسة اإلستطالعية بداية من
 2014.04.14 إىل 2014.04.10الدراسة األساسية بداية من 

 متغريات البحث : -4
 إستنادا إىل فرضيات البحث تبُت لنا أف ىناؾ متغَتين أحدعلا مستقل واألخر اتبع.

 .  معوقات شلارسة الًتويح الرايضي  ادلتغري ادلستقل : -4-1
 .يف أوقات الفراغ  الًتويح الرايضي ادلتغري التابع : -4-3

يصعب على الباحثُت أف يتعرفوا إىل ادلسببات احلقيقية للنتائج بدوف شلارسة الباحث إجراءات الضبط  
 .الصحيحة 
أف ادلتغَتات اليت تؤثر يف ادلتغَت التابع من الواجب ضبطها وىي ادلؤثرات  داليب ديوبلدبينما يذكر 

 اخلارجية وادلؤثرات اليت ترجع إىل رلتمع العينة .
 وإنطالقا من ىذه اإلعتبارات عملنا على ضبط متغَتات البحث واليت دتثلت فيما يلي : 

 للنشاط الرايضي الًتوػلي .لقد أشرفنا على توزيع اإلستمارات على كبار السن ادلمارسُت  -
 .ستبياف قمنا ابلتحكم يف متغَت عامل الوقت جلمع اإلستبياففيما ؼلص اإل -
 ولقد أشرفنا أبنفسنا على توزيع اإلستمارات وشرحها ٍب رتعها وتفريغها . -
 .سنة  65 – 45وتًتاوح أعمارىم ما بُت  فيما ؼلص اجلنس أفراد العينة كلهم ذكور -
اإلستبيانية واليت حتتوي على رلموعة من األسئلة  إعتمدان يف دراستنا على اإلستمارة :الدراسةأدوات  -5

احملكمة من طرؼ دكاترة ادلعهد موجهة لعينة البحث ، ومن أجل اإلدلاـ ابجلانب النظري والذي ؼلص 
 موضوع حبثنا إعتمدان على رلموعة من ادلصادر وادلراجع .

إستعماؿ ىذه األداة لسهولتها ولكوهنا الوسيلة اليت دتكن بلوغ أكرب عدد  انلقد إخًت اإلستبياف :  -5-1
من أفراد رلتمع البحث كما دتكن من تسهيل الظروؼ وطريقة اإلتصاؿ دوف تضييع الوقت ، أما ابلنسبة 
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 ستبياف الذي إعتمدان عليو يف دراستنا على اإلستمارة اليت ًب عرضها على زلكمُت من أساتذةلتحكيم اإل
وذلك بغرض احلصوؿ على ،تيسمسيلت "   وجامعة "، ودكاترة بكلية الًتبية البدنية والرايضية " مستغاًل "
 أفضل ادلقاييس اليت تتناسب مع موضوع حبثنا . 

 – سيدي دمحم د.كوتشوؾ – نور الدين د.عتوٌب – د.بن قالوز التواٌب –الدكاترة ىم : ) د.بلكبيش قادة 
 . (كماؿ  . بن الدينأ – العيد ةشيمس.بن أ –د.حجار خرفاف 

 صدؽ احملكمني :  -5-2
 العبارات أنظر ادلالح ق .مالحضة : 

( ديثل نسبة قبوؿ زلور ادلعوقات اخلاصة ابإلمكاانت : 03اجلدوؿ )  
 العبارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رلموع
 التكرار 07 05 06 04 06 07 08 03 02 07

النسبة  %87.5 %62.5 %75 %50 %75 %87.5 %100 %37.5 %25 %77.77
 ادلئوية

( ديثل نسبة قبوؿ زلور ادلعوقات الصحية : 04اجلدوؿ )  
 العبارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رلموع
 التكرار 08 04 06 07 08 08 07 04 07 06 10

النسبة  %100 %50 %75 %87.5 %100 %100 %87.5 %50 %87.5 %75 %100
 ادلئوية

( ديثل نسبة قبوؿ زلور ادلعوقات النفسية اإلجتماعية : 05اجلدوؿ )  
 العبارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 رلموع
 التكرار 07 05 05 07 05 08 06 07 06 08 06 11

100
% 

75
% 

100
% 

75
% 

87.5
% 

75
% 

100
% 

62.5
% 

87.5
% 

62.5
% 

62.5
% 

87.5
% 

النسبة 
 ادلئوية

( ديثل نسبة قبوؿ األنشطة ادلرغوب شلارستها : 06اجلدوؿ )  
 العبارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رلموع
 التكرار 08 02 01 03 08 08 08 07 0 03 07

%50 37.5
% 

0
% 

النسبة  %100 %25 %12.5 %37.5 %100 %100 %100 %87.5
 ادلئوية
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 ديثل التعديالت اليت توصلنا إليها . ( :07اجلدوؿ )

 
 

 إضافة حذؼ تعديل العبارة
ال تتوافر إضاءة كاشفة يف ادلالعب دلمارسة سلتلف األنشطة الرايضية  -1

 مساءا
  x 

  x  اشعر ابلتعب الشديد بعد شلارسة النشاط الرايضي الًتوػلي . -2
 x   قلة مواردي ادلالية تعيقٍت من شلارسة الًتويح الرايضي -3
   x .ال يوجد اندي خاص ابدلسنُت  -4
 x   عدـ توفر عوامل األمن والسالمة ؽلنعٍت من شلارسة الًتويح الرايضي -5
  x  لدي التهاابت حادة وامراض معدية دتنعٍت من مزاولة الًتويح الرايضي  -6
 x   ضعف لياقيت البدنية يقلل من شلارسيت للًتويح الرايضي -7
قصور يف وظائف الكبد دتنعٍت من شلارسة النشاط الًتويح  عندي -8

 الرايضي 
 x  

 x   زايدة مسنيت دتنعٍت من شلارسة الًتويح الرايضي -9
عندي خلل شديد بوظائف الرئة يعيقن من شلارسة النشاطات  -10

 الًتوػلية .
 x  

 x   قلة إدراكي ألعلية الًتويح الرايضي يقلل من شلارسيت -11
ت عندي تقلص شديد لشرايُت القلب يعيقن من شلارسة النشاطا -12

 الًتوػلية .
 x  

العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع ضلو شلارسة األنشطة الًتوػلية  -13
 الرايضية تعيقٍت من شلارستها

  x 

 x   كوب الدراجات ر  -14
 x   اخليلكوب ر  -15
 x   شطرنج -16
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 ستطالعية :اإل الدراسة -6
يف البحث  ةادلستخدم الدراسةدلعرفة الطريقة السليمة والصحيحة إلجراء  الغرض من الدراسة : -6-1

وهتيئة الظروؼ اليت تؤدي بدورىا إىل نتائج مضبوطة ال بد على  الدراسةوالوصوؿ إىل أفضل طريقة إلجراء 
إلطالع على الصعوابت اليت تواجههم يف ستطالعية على عينة من كبار السن  قصد اإإجراء جتربة  الطالباف

 جل تفاديها مثل : أالدراسة وذلك من 
 إمكانية عدـ فهم العينة للعبارات ادلطروحة . -
 حتديد الوقت الكايف إلجراء االختبار واإلجابة عن األسئلة من طرؼ العينة ادلختربة . -
نوفمرب   01أجريت الدراسة على رلموعة من كبار السن ابدلركب الرايضي وصف الدراسة : -6-2

 ( أشخاص. 06) تيارت ( وكاف عددىم ) والية   -السوقر -مبدينة  1954
 إستبيانية.                                            ستمارةإإستخدمنا يف ىذه الدراسة أدوات الدراسة : -6-3
على رلموعة من كبار السن حيث إجتمعنا معهم ابدللعب ،  الدراسة أجرينا:إجراءات الدراسة  -6-4

 عليهم كما قمنا بشرح مبسط عن كيفية اإلجابة ، حيث ًب على مرحلتُت : ستماراتاإلٍب قمنا بتوزيع 
 .صباحا 09:30كاف على الساعة و  2014-03-29دتت ادلرحلة األوىل يـو :  ادلرحلة األوىل : -
 مساءا . 16:30وكاف على الساعة  2014-04-03دتت ادلرحلة الثانية يـو :  نية :ادلرحلة الثا -
 ستطالعية :عرض وحتليل ومناقشة نتائج التجربة اإل -6-5
 . التكرارات والنسب ادلئوية لقيم  الدراسة(: يبني نتائج 08دوؿ رقم )اجل
 

 الدراسةادلرحلة الثانية من  الدراسةادلرحلة األوىل من  اإلجابة
 النسبة ادلئوية التكرار النسبة ادلئوية التكرار

 47.91 69 49.30 71 بدرجة كبرية
 23.61 34 20.83 30 بدرجة متوسطة
 28.47 41 29.86 43 بدرجة منخفضة
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كاف اذلدؼ منها احلصوؿ على   إف إجراء الدراسة اإلستطالعيةحصل عليها: تاإلستنتاجات ادل -6-6
 أفضل طريقة إلجراء الدراسة األساسية وقد توصلنا إىل:

درجات التقييم                                                         وىو ما مل يؤثر على ةالثاني الدراسةمل ختتلف كثَتا عن نتائج  األوىل الدراسةإف نتائج  -
 ادلقارنة اليت أجريت عن طري ق إعادة الدراسة .   وىذا ما تبُت لنا من خالؿ

 . العينةوكانت مفهومة من طرؼ  العباراتوضوح  -
ستطالعية صادفتنا عدة مشاكل وصعوابت جعلتنا أثناء القياـ ابلتجربة اإلالتعديالت ادلقرتحة : -6-7

 ومنها : نقـو ببعض التغيَتات إلغلاد طريقة أفضل من سابقتها وللحصوؿ على نتائج دقيقة
 . تمديد الوقت حىت يتمكن ادلخترب من اإلجابة عن االختبار بصورة جيدةقمنا ب -
 شرحنا ابلتفصيل األسئلة وقمنا بتفسَتىا جيدا .لقد  -
ادلستخدمة : للدراسةاألسس العلمية  -7  
الصدؽ : -7-1  
صدؽ األداة  ًب توزيع أسئلة االستبياف على دكاترة وأساتذة ادلعهد ومن خالذلا ٍب قياس   

 :  الثبات -7-2
أشخاص وبعد أسبوع ًب توزيع األسئلة على نفس  6دلعرفة درجة ثبات األداة ًب توزيع االستبياف على  

 األشخاص ومن خالؿ ىذا ًب معرفة درجة ثبات األداة.
  ادلوضوعية : -7-3

بدرجة كبَتة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة منخفضة ،حيث   وىي : األسئلة ابلصيغة الثالثية طرحاعتمدان 
 كانت ىذه األخَتة سهلة وواضحة . 

 الدراسات اإلحصائية :  -8
 ويستعمل اإلحصاء كأداة يف التعرؼ على الفروؽ يتضمن حتليل ومناقشة أرقاـ إال من عمل ما

ستغناء عنها ومبا ألي ابحث اإلختالفات ما بُت األرقاـ ادلسجلة ، وذلك لكونو وسيلة فعالة ال ؽلكن واإل
على بعض القوانُت  ستبياانت ادلوزعة إعتمدانأف حبثنا يتضمن حتليل ومناقشة البياانت اجملمعة من اإل

 اإلحصائية التالية :
 النسب ادلئوية . - 
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 ادلتوسط احلسايب . - 
  2كا-
 صعوابت الدراسة : -9 

 واجهتنا عدة صعوابت  أثناء قيامنا هبذه ادلهمة من بينها : 
 ال توجد حبوث مشاهبة لبحثنا ىذا . -
بعضهم كانت لديهم مشكلة يف اللغة العربية ألهنم كانوا يتقنوف اللغة الفرنسية فقمنا إبعطائهم إستمارات  -

    ابللغة األجنبية .
 :خالصة 

لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إىل الدراسة اإلستطالعية حيث تعرضنا إىل سلتلف مراحلها من أجل التحضَت 
للدراسة  األساسية ، ىذه األخَتة تناولت التدابَت واإلجراءات اذلامة ادلتخذة قصد ضبط متغَتات البحث،  

 الدراسة ، رلتمع البحث ، عينة البحث وكيفية إختيارىا ، األدوات كما ًب التطرؽ إىل ادلنهج ادلستخدـ يف
والوسائل ادلستخدمة جلمع البياانت والوسائل اإلحصائية ادلستخدمة دلعاجلة البياانت ،ويف األخَت ًب التطرؽ 

إىل أىم الصعوابت اليت تعرض ذلا الباحثاف أثناء الدراسة .



 

 الفصل الثاين

ائجعرض وحتليل ومناقشة النت  

 
عرض ومناقشة نتائج اإلستبياف -1  

مناقشة الفرضيات -2  

  إقرتاحات -3

اخلالصة العامة -4  
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 دتهيد :
 مل ما مدلوؿ أي ذلا ليس ادلعلومات وجلب البياانت جلمع وسيلة أي استعماؿ من إليها ادلتوصل النتائج إف

 ىذا يف الطالباف سيتطرؽ وعليو ، احلقائ ق استنباط من يسمح دقيقا حتليال النتائج ىذه وحتلل تعرض
 االستنتاجات أبىم واخلروج ابلفرضيات دلقابلتها الدراسة من عليها احملصل النتائج كل حتليل إىل  الفصل

 مع ومقارنتها البحث فرضيات مناقشة بعدىا ومن ، األساسية الدراسة خالؿ من إليها ناتوصل اليت
  . عليها احملصل النتائج تدعيم قصد النظرية الدراسات

عرض ومناقشة نتائج اإلستبياف : -1  
الرتويح الرايضي لدى كبار السن : أبمهية النسب ادلئوية ادلرتبطةعرض ومناقشة  -1-2  

الرتويح الرايضي لدى كبار السن أبمهية النسب ادلئوية ادلرتبطة(: يوضح 09اجلدوؿ رقم )  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة  العدد العبارة الرقم
ادلئوية 

(%) 

 الرتتيب

 02 15.20% 40 تطوير احلالة الصحية للفرد 01
 03 14.06% 37 والقلق العصيبو احلد من اآلاثر السلبية والتوترالنفسي  02
تنمية الرغبة و إستثارة دافعية الفرد ضلوى شلارسة  03

 النشاط احلركي
15 %05.70 08 

 01 19.77% 52 إستثمار وقت الفراغ 04
 05 11.02% 29 زايدة القدرة على مواجهة ادلشكالت اليومية 05
 04 12.54% 33 التقليل من اإلصابة ابألمراض 06
 07 07.98% 21 تكوين عالقات وصداقات مع االخرين 07
 06 09.12% 24   حتقيق التوافق االجتماعي لألفراد واجلماعات ادلمارسة 08
 09 04.56% 12 للفردتشكيل وتنمية الشخصية ادلتكاملة  09

  100% 263 اجملموع
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أوقات الفراغ أبعلية الًتويح الرايضي لدى كبار السن يف ( والذي يتعل ق 09فيما ؼلص نتائج اجلدوؿ رقم )
تطوير احلالة الصحية ٍب ، 19.77% يف ادلرتبة األوىل بنسبةإستثمار وقت الفراغ جاء  حيث لوحظ أف

احلد من اآلاثر السلبية والتوتر النفسي والقل ق والتوتر العصيب ٍب ، 15.20%ادلرتبة الثانية بنسبة  يفللفرد 
،زايدة القدرة على مواجهة  12.54% بنسبةالتقليل من اإلصابة ابألمراض ٍب ، 14.06% بنسبة

سة النشاط احلركي ، ٍب تنمية الرغبة و إستثارة دافعية الفرد ضلوى شلار  11.02% بنسبةادلشكالت اليومية 
حتقي ق التواف ق االجتماعي لألفراد واجلماعات ٍب ،حيث يغلب عليها الطابع الفردي ، 05.70%بنسبة 

 07.98% بنسبة تكوين عالقات وصداقات مع االخرينو  09.12% بنسبة ادلمارسة لألنشطة الرايضية
يغلب عليها الطابع  ،حيث 04.56%بنسبة  تشكيل وتنمية الشخصية ادلتكاملة للفردويف األخَت 

الفراغ وابلتايل ادلمارسة  أعلية الًتويح الرايضي لدى كبار السن يف وقتوىذا الًتتيب من خالؿ اجلماعي 
 .  الفراغ وقتيف  ىذه الفئةالفعالة واالغلابية لدى 

ذات األعلية حتلت ادلراتب األوىل ىي إاليت  األعلية الًتوػليةأف  الطالبافومن ادلالحظ حسب وجهة نظر 
البعد عن ادلشكالت ،السعادة ،ٍب ،إقامة الصدقات تساعد على الفردي إستثمار وقت الفراغ الطابع 

وىذا ما  الطابع الشخصي ادلتمثل يف التعبَت عن الذات ،احلالة الصحية ،الوزف ادلثايل ،التقليل من األمراض.
الطالب شاركوا يف األنشطة  إىل أف واليت تشَت Watson & al 1996 دراسة واطسوف وآخروف يتف ق مع

الًتفيهية هبدؼ ادلنافسة األمر الذي قد ساىم يف كسب اإلحًتاـ واإلستحساف من قبل اآلخرين من خالؿ 
إستثمار وقت صلاحهم يف ادلنافسة ادلعنية، وأف أغلب الطلبة يقضوف وقتا أكثر يف األنشطة الًتوػلية بغية 

 .الفراغ 
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ومناقشة ترتيب األنشطة الرايضية ادلرغوب شلارستها لدى كبار السن يف أوقات الفراغ:عرض  -1-3  
( : يوضح ترتيب األنشطة الرايضية ادلرغوب شلارستها يف أوقات الفراغ لدى كبار 10اجلدوؿ رقم )

 السن .

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النسبة ادلئوية  العدد نوع النشاط الرايضي الرقم
(%) 

 الرتتيب

 02 17.00% 42 الكرة احلديدية 01

 04 %15.38 38 اجلري اخلفيف 02

 01 %21.05 52 كرة القدـ 03

 03 %16.19 40 السباحة 04

 07 %06.88 17 ركوب الدراجات 05

 05 %09.31 23 الشطرنج 06

 08 %05.66 14 ركوب اخليل 07

 06 08.50% 21 ادلشي 08

  %100 247 اجملموع
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شلارستها  كبَت السن( والذي يتعل ق بنوع األنشطة الرايضية اليت يرغب  10ؼلص نتائج اجلدوؿ رقم ) فيما
الكرة ٍب ، %21.05 بنسبة يف ادلرتبة األوىل كرة القدـخالؿ أوقات الفراغ حيث لوحظ أف شلارسة  

ف وقدرت ،اجلري اخلفي %16.19 بنسبة السباحةٍب ، 17.00%يف ادلرتبة الثانية بنسبة  احلديدية
ركوب الدراجات ٍب ، 08.50% ٍب ادلشي بنسبة، %09.31،ٍب الشطرنج بنسبة  %15.38نسبتو 
  . %05.66 بنسبةركوب اخليل  ،وأخَتا %06.88 بنسبة

أنشطة  حتلت ادلراتب األوىل ىيإأف األنشطة الرايضية اليت  طالبافومن ادلالحظ حسب وجهة نظر ال
تصاؿ ابآلخرين والتخفيف عن واإل تقاءلسإلوىي فرصة كرة القدـ ،الكرة احلديدية مثل   رتاعية رايضية
وىذا الًتتيب من خالؿ   .والشعور ابلرضا يف نطاؽ شلارستها كأنشطة تروػلية والتعب اليومي النفس

غلابية الة واإلوابلتايل ادلمارسة الفعادلركبات الرايضية األنشطة الرايضية ادلقًتحة اليت ابإلمكاف توفرىا داخل 
وادلشي ذات الطابع ادلستقل وىي اخلفيف والشطرنج  اجلريو  السباحةٍب . يف أوقات الفراغ كبار السنلدى  

ٍب ركوب الدراجات وركوب اخليل جاءت يف سًتخاء والبعد عن الفوضى، أنشطة تساعد على اذلدوء واإل
 ادلراتب األخَتة .
 ،Watson & al  (1996) دراسة واطسوف وآخروفو  Thout (1995،)دراسة ثوت  وىذا ما يتف ق مع

واليت تشَت إىل أف الطالب اجلامعي يف حاجة إىل شلارسة األنشطة الرايضية اليت يرغب فيها كانت فردية    
 أـ رتاعية قصد الًتويج عن النفس وادلتعة ابلدرجة األوىل.
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نتائج معوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات الفراغ لدى كبار السن: عرض ومناقشة -1-4  
عرض ومناقشة نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات  -1-4-1

 الفراغ من حيث اإلمكاانت :
أوقات الفراغ  (: يوضح نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف11اجلدوؿ رقم )

 من حيث اإلمكاانت .

رقم
ال

 

 
 العبارة

برية
  ك

رجة
بد

وية 
 ادلئ

سبة
الن

 

 

سطة
متو

جة 
بدر

 

وية
 ادلئ

سبة
الن

 

 

ضة
خف

ة من
درج

ب
 

وية
 ادلئ

سبة
الن

 
يب  

لرتت
ا

 

 
 2كا

نقص ادلالعب و القاعات  17
 ةالرايضية ادلغطا

50 69.44
% 

10 13.88
% 

12 16.66
% 

03 42.32 

ادلالعب و القاعات  بعد 22
 الرايضية عن مقر السكن

31 43.05
% 

18 25% 23 31.94
% 

07 3.580 

فر أماكن خاصة اتو تال 20
ابالستحماـ داخل ادلالعب 

 ةوالقاعات الرايضي

28 38.88
% 

20 27.77
% 

24 33.33
% 

08 .3201 

نقص اللواـز واألدوات دلمارسة  05
 الرتويح الرايضي

38 52.77
% 

18 25% 16 22.22
% 

05 12.32 

ال تتوافر إضاءة كاشفة يف  14
ادلالعب دلمارسة سلتلف 
 األنشطة الرايضية مساءا

32 44.44
% 

18 25% 22 30.55
% 

06 04.32 

ادلالعب  صالحية عدـ 02
 ةوالقاعات الرايضي

55 76.38
% 

12 16.66
% 

5 6.94
% 

02 55.14 

من  قلة مواردي ادلالية تعيقين 08
 شلارسة الرتويح الرايضي

46 63.88
% 

16 22.22
% 

10 13.88
% 

04 30.98 

ال توجد رتعيات رايضية تشجع  10
 على شلارسة الرتويح الرايضي

59 81.94
% 

11 15.27
% 

2 2.77
% 

01 78.24 
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05.99اجلدولية =  2كا،  0.05، مستوى الداللة =  02درجة احلرية = مالحظة :   

( والذي يوضح بعض ادلشكالت اليت تواجو كبار السن يف شلارسة الًتويح الرايضي 11من اجلدوؿ رقم )
ال توجد خالؿ أوقات الفراغ وادلرتبطة ابإلمكاانت حسب النتائج ادلتحصل عليها أظهرت ابلدرجة األوىل 

ية ادلالعب عدـ صالح،ٍب  %81.94شلارسة الًتويح الرايضي بنسبة:  رايضية تشجع على رتعيات
 %69.44ة بنسبة: نقص ادلالعب والقاعات الرايضية ادلغطا،ٍب  %76.38ة بنسبة: والقاعات الرايضي

نقص اللواـز واألدوات ،ٍب  %63.88بنسبة:  قلة مواردي ادلالية تعيقٍت من شلارسة الًتويح الرايضي،ٍب 
ٍب ال تتوافر إضاءة كاشفة يف ادلالعب دلمارسة سلتلف ، %52.77بنسبة:  دلمارسة الًتويح الرايضي

  بعد ادلالعب و القاعات الرايضية عن مقر السكن،ٍب  %44.44األنشطة الرايضية مساءا بنسبة: 
ة بنسبة : توفر أماكن خاصة ابالستحماـ داخل ادلالعب والقاعات الرايضيت ال،ٍب  %43.05بنسبة: 

38.88%  .  
وىي أقل من قيمة   0.05وجود فروؽ معنوية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  نالحظ 2أما ابستخداـ كا

احملسوبة دلعظم عبارات احملور األوؿ وادلتعلقة ابإلمكاانت لدى كبار السن بوالية تيارت واليت تراوحت  2كا
واليت تبُت إجاابت كبار السن عن وجود صعوابت ومعوقات تقلل وتضعف  78.24و  12.32بُت 

الًتويح الرايضي يف أوقات الفراغ بعد االنتهاء من اليـو الشاؽ وادلتمثلة يف قلة اإلمكاانت  شلارسة
ودراسة ماجدة دمحم  2004عمارة نور الدين ومتطلبات الصحة والسالمة فيها، وىذا ما يتف ق مع دراسة 

االقامات  ،حيث ىذه الدراسات أكدت قلة اإلمكانيات ادلادية والبشرية على مستوى 1992إمساعيل 
اجلامعية لصاحل الطالب اجلامعي يعي ق من استثماره االغلايب لوقت الفراغ خاصة بعد االنتهاء من اليـو 

 الدراسي.
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عرض ومناقشة نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي من اجلانب  -1-4-2
 الصحي :

مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي من اجلانب  (: يوضح نتائج اإلجاابت ادلتعلقة12اجلدوؿ رقم )
 الصحي .

رقم
ال

 

 
 العبارة

برية
  ك

رجة
بد

وية 
 ادلئ

سبة
الن

 

 

سطة
متو

جة 
بدر

 

وية
 ادلئ

سبة
الن

 
 

ضة
خف

ة من
درج

ب
 

وية
 ادلئ

سبة
الن

 
يب 
لرتت

ا
 

 
 2كا

دينعين ادلرض ادلزمن من  18
 شلارسة الرتويح الرايضي

28 38.88
% 

21 29.16
% 

23 31.94
% 

7 1.07 

شعر ابإلجهاد البدين أثناء أ 15
 شلارسة الرتويح الرايضي

42 58.33
% 

16 22.22
% 

14 19.44
% 

3 20.32 

أشعر بضيق شديد يف  21
صدري عند شلارسة الرتويح 

 الرايضي

36 50% 20 27.77
% 

16 22.22
% 

4 9.32 

عندي ضغط الدـ دينعين من  07
 مزاولة الرتويح الرايضي

30 41.66
% 

20 27.77
% 

22 30.55
% 

6 2.32 

اخلوؼ من اإلصاابت أثناء  03
 شلارسة الرتويح الرايضي

35 48.61
% 

18 25% 19 26.38
% 

5 7.58 

13 
 

عدـ توفر عوامل األمن 
والسالمة دينعين من شلارسة 

 الرتويح الرايضي

46 63.88
% 

16 22.22
% 

10 13.88
% 

2 30.98 

ضعف لياقيت البدنية يقلل  24
 من شلارسيت للرتويح الرايضي

48 66.66
% 

16 22.22
% 

08 11.11
% 

1 37.32 

زايدة مسنيت دتنعين من شلارسة  12
 الرتويح الرايضي

25 34.72
% 

23 31.94
% 

24 33.33
% 

8 0.08 
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05.99اجلدولية =  2كا،  0.05، مستوى الداللة =  02درجة احلرية = مالحظة :   
( والذي يوضح بعض ادلشكالت اليت تواجو كبار السن يف شلارسة الًتويح الرايضي 12من اجلدوؿ رقم )

ضعف لياقيت خالؿ أوقات الفراغ وادلرتبطة ابلصحة حسب النتائج ادلتحصل عليها أظهرت ابلدرجة األوىل 
األمن والسالمة ؽلنعٍت عدـ توفر عوامل ،ٍب  %66.66بنسبة:  البدنية يقلل من شلارسيت للًتويح الرايضي

 شعر ابإلجهاد البدٍل أثناء شلارسة الًتويح الرايضي،ٍب أ %63.88بنسبة:  من شلارسة الًتويح الرايضي
،ٍب  %50،ٍب أشعر بضي ق شديد يف صدري عند شلارسة الًتويح الرايضي بنسبة:  %58.33بنسبة: 

عندي ضغط الدـ ؽلنعٍت من ،ٍب  %48.61بنسبة:  اخلوؼ من اإلصاابت أثناء شلارسة الًتويح الرايضي
بنسبة:  ؽلنعٍت ادلرض ادلزمن من شلارسة الًتويح الرايضي،ٍب  %41.66بنسبة:  مزاولة الًتويح الرايضي

. %34.72بنسبة:  شلارسة الًتويح الرايضي زايدة مسنيت دتنعٍت من،ٍب  38.88%  
اجلدولية  2وكا 0.05ستوى الداللة نالحظ وجود فروؽ معنوية دالة إحصائيا عند م 2أما ابستخداـ كا

احملسوبة دلعظم عبارات احملور الثاٍل وادلتعلقة ابلصحة لدى كبار السن  2وىي أقل من قيمة كا  5.99
واليت تبُت إجاابت كبار السن عن وجود صعوابت  37.32و  7.58بوالية تيارت واليت تراوحت بُت 

أوقات الفراغ من اجلانب الصحي .ما عدى العبارات ومعوقات تقلل وتضعف شلارسة الًتويح الرايضي يف 
. 1.07و  0.08األوىل واألخَتة حيث كانت قيمها   
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عرض ومناقشة نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي من اجلانب  -1-4-3
 النفسي اإلجتماعي :

(: يوضح نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي من اجلانب 13اجلدوؿ رقم )
 النفسي اإلجتماعي .

رقم
ال

 

 
 العبارة

برية
  ك

رجة
بد

وية 
 ادلئ

سبة
الن

 
 

سطة
متو

جة 
بدر

 

وية
 ادلئ

سبة
الن

 
 

ضة
خف
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درج
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وية
 ادلئ

سبة
الن

 
يب 
لرتت

ا
 

 

 
 2كا

شلارسة  عدـ وجود ادليل والرغبة يف  06
 الرتويح الرايضي

30 41.66
% 

18 25% 24 33.33
% 

5 3 

قلة إدراكي ألمهية الرتويح الرايضي  01
 يقلل من شلارسيت

32 44.44
% 

18 25% 22 30.55
% 

4 4.32 

ال يوجد تشجيع من قبل األصدقاء  23
 على شلارسة الرتويح الرايضي

38 52.77
% 

18 25% 16 22.22
% 

3 12.32 

ستهزاء والسخرية من اخلوؼ من اإل 16
اآلخرين أثناء شلارسيت الرتويح 

 أمارسوالرايضي جتعلين ال 

21 29.16
% 

21 29.16
% 

30 41.66
% 

8 2.24 

19 
 

نشغايل ابدلسؤوليات و ادلشكالت إ
العائلية واألسرية ال ديكنين من شلارسة 

 الرتويح الرايضي

40 55.55
% 

20 27.77
% 

12 16.66
% 

2 17.32 

شلارسة الرتويح الرايضي  ستطيعأال 04
 مبفردي

42 58.33
% 

22 30.55
% 

08 11.11
% 

1 24.32 

رتياح عند شعر ابلقلق وعدـ اإلأ 09
 شلارسة الرتويح الرايضي

25 34.72
% 

20 27.77
% 

27 37.5
% 

7 1.07 

11 
 

العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع 
ضلو شلارسة األنشطة الرتوحيية 

 شلارستهاالرايضية تعيقين من 

28 38.88
% 

18 25% 26 36.11
% 

6 2.29 
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05.99اجلدولية =  2كا،  0.05، مستوى الداللة =  02درجة احلرية = مالحظة :     
( : الذي يوضح بعض ادلشكالت اليت تواجو كبار السن خالؿ أوقات الفراغ وادلرتبطة 13دوؿ رقم )من اجل

ستطيع شلارسة أالابدلعوقات النفسية االجتماعية حسب النتائج ادلتحصل عليها أظهرت ابلدرجة األوىل 
لية واألسرية ال نشغايل ابدلسؤوليات وادلشكالت العائ،ٍب إ %58.33بنسبة:  الًتويح الرايضي مبفردي

ال يوجد تشجيع من قبل األصدقاء على شلارسة ،ٍب  %55.55بنسبة:  ؽلكنٍت من شلارسة الًتويح الرايضي
،ٍب قلة إدراكي ألعلية الًتويح الرايضي يقلل من شلارسيت بنسبة:  %52.77بنسبة:  الًتويح الرايضي

العادات ،ٍب  %41.66بنسبة:  ضيالًتويح الراي عدـ وجود ادليل والرغبة يف شلارسة،ٍب  44.44%
 %38.88شلارستها بنسبة: والتقاليد السائدة يف اجملتمع ضلو شلارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية تعيقٍت من 

 ستهزاءاخلوؼ من اإلٍب  %34.72بنسبة:  الًتويح الرايضي رتياح عند شلارسةشعر ابلقل ق وعدـ اإلٍب أ
. %29.16أمارسو بنسبة: والسخرية من اآلخرين أثناء شلارسيت الًتويح الرايضي جتعلٍت ال   

اجلدولية  2وكا 0.05نالحظ وجود فروؽ معنوية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  2أما ابستخداـ كا
نفسية اإلجتماعية احملسوبة لبعض عبارات احملور الثالث وادلتعلقة ابدلعوقات ال 2وىي أقل من قيمة كا 5.99

واليت تبُت إجاابت كبار السن عن  24.32و  12.32لدى كبار السن بوالية تيارت واليت تراوحت بُت 
وجود صعوابت ومعوقات تقلل وتضعف شلارسة الًتويح الرايضي يف أوقات الفراغ من اجلانب الصحي . 

.4.32و  1.07أما العبارات األخرى كانت قيمها   
تائج معوقات شلارسة الرتويح الرايضي حسب متغري السن:عرض ومناقشة ن -1-5  
عرض ومناقشة التباين بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات  -1-5-1

 الفراغ من حيث اإلمكاانت :
أوقات (: يوضح التباين بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف 14اجلدوؿ رقم )

 الفراغ من حيث اإلمكاانت .
2كا بدرجة  % 

 منخفضة
بدرجة  %

 متوسطة 
بدرجة   %

 كبرية 
زلور معوقات 

 اإلمكاانت
12.99 19.04 08 21.42 09 59.52 25 45 – 55  
09.60 20 06 20 06 60 18 55 – 65  
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كبار السن أف ( يتضح أف فيما ؼلص ادلعوقات ادلرتبطة ابإلمكاانت لدى  14من خالؿ اجلدوؿ رقم )
 55 – 45لدى الفئة:  12.99احملسوبة 2،فيما بلغت كا 19.04و 59.52النسبة ادلئوية تراوحت بُت 

وابلتايل عدـ وجود تطاب ق ،تتمثل يف  0.05عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية البالغة2وىي أكرب من كا 
 قلة اإلمكاانت وتعترب من أىم ادلشكالت اليت تواجو ىذه الفئة .

وىي أكرب  09.60احملسوبة 2وبلغت كا  20و 60صلد النسبة ادلئوية تراوحت بُت  65 – 55ا فئة أم 
،شلا يعٍت عدـ وجود تطاب ق، تتمثل يف نقص  0.05عند مستوى الداللة   5.99اجلدولية البالغة 2من كا

 اإلمكاانت دلمارسة الًتويح الرايضي وىذا ما يشكل عائقا .
ن بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات عرض ومناقشة التباي -1-5-2

 الفراغ من اجلانب الصحي :
(: يوضح التباين بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات 15اجلدوؿ رقم )

 الفراغ من اجلانب الصحي .
2كا بدرجة  % 

 منخفضة
بدرجة  %

 متوسطة 
بدرجة   %

 كبرية 
زلور ادلعوقات 

 الصحية
02.70 28.57 12 26.19 11 45.23 19 45 – 55  
09.80 16.66 05 23.33 07 60 18 55 – 65  

( يتضح أف فيما ؼلص ادلعوقات ادلرتبطة ابجلانب الصحي لدى كبار السن  15من خالؿ اجلدوؿ رقم )
لدى الفئة :     02.70احملسوبة2،فيما بلغت كا 26.19و 45.23صلد اف النسبة ادلئوية تراوحت بُت

وابلتايل وجود تطاب ق وكما  0.05عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية البالغة2وىي أقل من كا  55 – 45
 يتضح أف ىذه الفئة دتلك صحة سليمة ولياقة بدنية تؤىلها دلمارسة الًتويح الرايضي .

 09.80احملسوبة 2،فيما بلغت كا  16.66و  60النسبة ادلئوية تراوحت بُت  صلد  65 – 55أما فئة 
،شلا يعٍت عدـ وجود تطاب ق وىذا   0.05عند مستوى الداللة  5.99اجلدولية  البالغة  2وىي أكرب من كا

 كلو ينعكس سلبا على مشاركة كبار السن وعدـ ترغيبهم يف شلارسة الًتويح الرايضي .
 



 67 

نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات  عرض ومناقشة -1-5-3
 الفراغ من اجلانب النفسي اإلجتماعي :

(: يوضح التباين بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات 16اجلدوؿ رقم )
 الفراغ من اجلانب النفسي اإلجتماعي .

2كا بدرجة  % 
 منخفضة

 بدرجة %
 متوسطة 

بدرجة   %
 كبرية 

زلور ادلعوقات 
 النفسية 

01.28 33.33 14 26.19 11 40.47 17 45 – 55  
03.80 23.33 07 26.66 08 50 15 55 – 65  

لدى   ( يتضح أف فيما ؼلص ادلعوقات اخلاصة ابلنواحي النفسية واإلجتماعية16من خالؿ اجلدوؿ رقم )
لدى  01.28احملسوبة2، فيما بلغت كا 26.19و40.47كبار السن صلد أف النسبة ادلئوية تراوحت بُت 

وابلتايل وجود تطاب ق  0.05عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية البالغة2وىي أقل من كا  55 – 45الفئة 
 وىذا ما يتبُت أف اجلانب النفسي االجتماعي ال يعترب معوقا ذلذه الفئة .

 03.80احملسوبة2،فيما بلغت كا  23.33و  50صلد النسبة ادلئوية تراوحت بُت  65 – 55ما فئة أ 
شلا يعٍت وجود تطاب ق وىذا ما يؤكد أف  0.05عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية البالغة2وىي أقل من كا

 ىذه الفئة ال يؤثر عليها اجلانب النفسي واالجتماعي يف شلارسة الًتويح الرايضي .
عرض ومناقشة نتائج معوقات شلارسة الرتويح الرايضي حسب متغري ادلستوى التعليمي : -1-6  
عرض ومناقشة نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات  -1-6-1 

 الفراغ من حيث اإلمكاانت :
شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات (: يوضح التباين بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات 17اجلدوؿ رقم )

 الفراغ من حيث اإلمكاانت .

2كا بدرجة  % 
 منخفضة

بدرجة  %
 متوسطة 

بدرجة   %
 كبرية 

زلور 
 اإلمكاانت

 أقل من جامعي 35 61.40 11 19.29 11 19.29 20.19
 جامعي فما فوؽ 08 53.33 04 26.66 03 20 02.80
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ادلعوقات ادلرتبطة ابإلمكاانت لدى كبار السن  صلد أف  ( يتضح أف فيما ؼلص17من خالؿ اجلدوؿ رقم )
 أقل منلدى الفئة :  20.19احملسوبة2،فيما بلغت كا 19.29و 61.40النسبة ادلئوية تراوحت بُت

وابلتايل عدـ وجود تطاب ق  0.05مستوى الداللة عند 5.99اجلدولية البالغة2وىي أكرب من كا جامعي
تتمثل يف ضعف اإلمكاانت والتسهيالت دلمارسة الًتويح الرايضي شلا ينعكس بشكل سليب على شلارسة 

 الًتويح الرايضي .
،فيما بلغت   20و  53.33صلد النسبة ادلئوية تراوحت بُت جامعي فما فوؽ أما فئة :  

شلا يعٍت وجود  0.05عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية البالغة2اوىي أقل من ك 02.80احملسوبة2كا
 تطاب ق وابلتايل ىذه الفئة دتارس نشاطاهتا الًتوػلية بشكل عادي .

عرض ومناقشة نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات  -1-6-2
 الفراغ من اجلانب الصحي :

ين بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات (: يوضح التبا18اجلدوؿ رقم )
 الفراغ من اجلانب الصحي .

( يتضح أف فيما ؼلص ادلعوقات ادلرتبطة ابجلانب الصحي لدى كبار السن صلد 18من خالؿ اجلدوؿ رقم )
 أقل منلدى الفئة :  07.99احملسوبة2،فيما بلغت كا  22.80و50.57أف النسبة ادلئوية تراوحت بُت 

ـ وجود تطاب ق وابلتايل عد 0.05عند مستوى الداللة5.99اجلدولية البالغة 2وىي أكرب من كا جامعي
 تتمثل يف وجود مشاكل صحية حتد من شلارسة الًتويح الرايضي ذلذه الفئة .

،فيما بلغت   26.66و  46.66صلد النسبة ادلئوية تراوحت بُت  جامعي فما فوؽأما فئة  
شلا يعٍت وجود  0.05عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية البالغة2وىي أقل من كا  01.20احملسوبة2كا

ث يتبُت أف ىذه الفئة ال تعاٍل من معوقات صحية وتظهر الوعي الكايف واالىتماـ ابجلانب تطاب ق حي
 الصحي .

2كا بدرجة  % 
 منخفضة

بدرجة  %
 متوسطة 

بدرجة   %
 كبرية 

زلور ادلعوقات 
 الصحية

 أقل من جامعي 29 50.87 15 26.31 13 22.80 07.99
 جامعي فما فوؽ 07 46.66 04 26.66 04 26.66 01.20
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عرض ومناقشة نتائج اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات  -1-6-3
 الفراغ من اجلانب النفسي اإلجتماعي :

(: يوضح التباين بني اإلجاابت ادلتعلقة مبعوقات شلارسة الرتويح الرايضي يف أوقات 19اجلدوؿ رقم )
 الفراغ من اجلانب النفسي اإلجتماعي .

( يتضح أف فيما ؼلص ادلعوقات ادلرتبطة ابجلانب النفسي االجتماعي لدى  19من خالؿ اجلدوؿ رقم )
لدى  03.88احملسوبة2،فيما بلغت كا 26.31و45.61كبار السن  صلد أف النسبة ادلئوية تراوحت بُت 

وابلتايل وجود  0.05عند مستوى الداللة 5.99اجلدولية البالغة2وىي أقل من كاأقل من جامعي الفئة : 
 تطاب ق حيث أف شلارسة الًتويح الرايضي ذلذه الفئة ال تتأثر ابجلانب النفسي واإلجتماعي . 

 05.26احملسوبة2،فيما بلغت  كا  20و  40صلد النسبة ادلئوية تراوحت بُت  جامعي فما فوؽأما فئة :  
،شلا يعٍت وجود تطاب ق كما يتبُت أف  0.05عند مستوى الداللة  5.99اجلدولية البالغة2وىي أقل من كا

 ىذه الفئة من الناحية النفسية االجتماعية ال تعترب معوقا دلمارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية .  
مناقشة الفرضيات : -2  

 الفرضية األوىل : 
( سنة حتوؿ دوف شلارسة االنشطة 56-45سن )ىناؾ معوقات خاصة ابإلمكاانت ادلتوفرة لكبار ال

الًتوػلية الرايضية . تتعل ق ىذه الفرضية ابدلعوقات ادلرتبطة ابالمكاانت اليت حتوؿ دوف شلارسة كبار السن 
النتائج  جملموع 2لألنشطة الًتوػلية الرايضية ،وعليو بعد ادلعاجلة اإلحصائية اليت قاـ هبا الطالباف إيستخداـ كا

ضوء نتائج ادلعاجلة إحصائيا ادلوضحة يف اجلدوؿ رقم  يها حوؿ معوقات اإلمكاانت ، وعلىادلتحصل عل
وىي أقل من   5.99 اجلدولية 2إذ تبلغ كا 0.05( الذي يبُت أف ىناؾ تطاب ق عند مستوى الداللة 11)

كبار واليت تبُت إجاابت    01.32و78.24احملسوبة جلميع عبارات احملور األوؿ واليت تراوحت بُت 2كا
السن عن وجود صعوابت ومعوقات تقلل من شلارسة األنشطة الًتوػلية يف أوقات الفراغ وىذا ما  تتف ق ىذه 

2كا بدرجة  % 
 منخفضة

بدرجة  %
 متوسطة 

بدرجة   %
 كبرية 

زلور ادلعوقات 
 النفسية

 أقل من جامعي 26 45.61 16 28.07 15 26.31 03.88
 جامعي فما فوؽ 06 40 03 20 06 40 05.26
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،وىنا يؤكد الباحثاف على  1996ودمحم عبد السالـ  1990النتائج مع دراسة كل من ىدى درويش 
يدا . وال تتوافر أغلب الدراسات اليت تطرقت إىل موضوع اإلمكاانت ادلادية رأت أف ىناؾ نقصا شد

بشكل يتناسب مع أعداد ادلمارسُت ويؤكد عبد السالـ أف من أىم ادلشكالت اليت تواجو الًتويح الرايضي 
 عدـ وجود قاعة مغطاة حتتوي كافة اخلدمات دلمارسة األنشطة الًتوػلية وعدـ توفر مالعب كافية ورلهزة .

 وابلتايل حتق ق صدؽ الفرضية .
 الفرضية الثانية : 

( سنة ألنشطة الًتوػلية الرايضية .65-45اؾ معوقات صحية حتوؿ دوف شلارسة كبار السن )ىن  
تتعل ق ىذه الفرضية ابدلعوقات الصحية اليت حتوؿ دوف شلارسة كبار السن لألنشطة الًتوػلية الرايضية ، وعليو 

دلتحصل عليها حوؿ ادلعوقات جملموع النتائج ا 2بعد ادلعاجلة اإلحصائية اليت قاـ هبا الطالباف إيستخداـ كا
(  الذي يبُت أف ىناؾ تطاب ق 12الصحية وعلى ضوء نتائج ادلعاجلة إحصائيا ادلوضحة يف اجلدوؿ رقم )

احملسوبة جلميع عبارات  2وىي أقل من كا 5.99اجلدولية 2إذ تبلغ قيمة كا 0.05عند مستوى الداللة 
اجع ابلدرجة األوىل إىل ضعف اللياقة البدنية وعدـ وىذا ر   0.08و37.32احملور الثاٍل واليت تراوحت بُت 

توفر عوامل األمن والسالمة كوجود ادلالعب اإلسفلتية اليت حتدث إصاابت كما تري هتاٍل عبد السالـ 
أف مبدأ األمن والسالمة يتمثل يف سالمة كل ادلشًتكُت يف األنشطة الًتوػلية مع مراعات كافة  2001

لة من حيث قابليتها لسإستخداـ بصورة سليمة ومناسبتها للشروط والتنظيم .األجهزة واألدوات ادلستعم  
 وابلتايل حتق ق صدؽ الفرضية .

 الفرضية الثالثة : 
( سنة تقلل من شلارسة  65-45لدى كبار السن ) ىناؾ معوقات خاصة ابلنواحي النفسية اإلجتماعية

جملموع  2األنشطة الًتوػلية الرايضية ، وعليو بعد ادلعاجلة اإلحصائية اليت قاـ هبا الطالباف إبستخداـ كا
النتائج ادلتحصل عليها حوؿ ادلعوقات النفسية اإلجتماعية وعلى ضوء نتائج ادلعاجلة اإلحصائية يف اجلدوؿ 

وىي أقل  5.99اجلدولية  2اذ تبلغ كا 0.05بُت أف ىناؾ تطاب ق عند مستوى الداللة (  الذي ي13رقم)
اليت  تبُت إجاابت كبار السن حوؿ وجود صعوابت 01.07و 24.32احملسوبة اليت تراوحت بُت  2من كا

ة ومعوقات تقلل وتضعف من شلارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية  وتتمثل يف قلة األصدقاء وأتثَت اجلماع
الذي أشار أف األصدقاء من العمر نفسو  شيباندو  يوروينعلى الفرد وقد إتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 
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واخللفية ذاهتا ؽلكن أف يكونوا نشطُت وىم الذين ينظروف إىل الًتبية الرايضية بوصفها مضيعة للوقت 
جتماعية والثقافية للمجتمع .وللجهد وأكد ضعف شلارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية يعود إىل النظرة اإل  

 وابلتايل حتق ق صدؽ الفرض .
 الفرضية الرابعة : 

 وجود تطاب ق يف متغَت السن .
سنة  55-45نالحظ أف الفئتاف  16-15-14من خالؿ قراءتنا للجداوؿ اخلاصة مبتغَت السن رقم :

بدرجة كبَتة  %60و  %59.62سنة أتثرت بعامل اإلمكاانت وىذا ما تؤكده النسبة ادلئوية  65-55و
وىذا ما يربز أتثر  %60سنة بنسبة  65-55ويتبُت أف ادلعوقات الصحية بدت أكثر عند األشخاص 

سنة وىذا ما يؤكد السالمة الصحية ذلذه  55-45ىذه الفئة ابجلانب الصحي على عكس األشخاص 
مل تتأثر وىذا راجع  سنة 65-55سنة و 55-45الفئة .فيما ؼلص العوامل النفسية اإلجتماعية فالفئتاف 

 ابلدرجة األوىل لسإندماج والصحة النفسية .
وىي أكرب من   09.60و  12.99احملسوبة 2وابلنسبة للتطاب ق فالفئتاف من حيث اإلمكاانت بلغت كا

وعليو عدـ وجود تطاب ق ومن اجلانب الصحي واجلانب النفسي اإلجتماعي فًتاوحت   5.99اجلدولية 2كا
وعليو وجود تطاب ق . 5.99اجلدولية 2وىي أصغر من كا 03.80و  01.28احملسوبة بُت 2كا   

 الفرضية اخلامسة :
وجود تطاب ق يف متغَت ادلستوى التعليمي .   

يتبُت أف الفئتاف أقل من  19-18-17ما ؽلكن إستخالصو من خالؿ عرض وحتليل النتائج اجلداوؿ 
زه النسب ادلئوية والتكرارات اليت جاءت جامعي وجامعي فما فوؽ مل تتأثر بعامل اإلمكاانت وىو ما ترب 

متقاربة أما ادلعوقات الصحية والنفسية اإلجتماعية بدت أكثر عند األشخاص أقل من جامعي أما ابلنسبة 
وىو ما يؤكد السالمة الصحية  %60و  %20لألشخاص جامعي فما فوؽ فًتاوحت القيم بُت 

امعي فما فوؽ ،على عكس األشخاص أقل من واإلندماج اإلجتماعي عند ىذه الفئة أي األشخاص ج
 جامعي وىو ما يربز أتثرىم ابدلعوقات الصحية وكذلك النفسية اإلجتماعية .

لدى األشخاص أقل من جامعي   20.19احملسوبة 2وابلنسبة للتطاب ق من حيث اإلمكاانت بلغت كا 
ي فما فوؽ بلغت  وعليو عدـ وجود تطاب ق أما األشخاص جامع 5.99اجلدولية 2وىي أكرب من كا
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وعليو وجود تطاب ق ،  ومن اجلانب الصحي   5.99اجلدولية 2وىي أقل من كا 02.80احملسوبة 2كا
وعليو  5.99اجلدولية 2لدى األشخاص أقل من جامعي وىي أكرب من كا  07.99احملسوبة 2بلغت كا

اجلدولية 2ن كاوىي أقل م 01.20احملسوبة 2عدـ وجود تطاب ق أما األشخاص جامعي فما فوؽ بلغت كا
ابلنسبة  03.88احملسوبة 2وعليو وجود تطاب ق أما اجلانب النفسي اإلجتماعي بلغت كا  5.99

 05.99اجلدولية 2لألشخاص جامعي فما فوؽ وىي أقل من كا 05.26لألشخاص أقل من جامعي و 
 وعليو وجود تطاب ق .

خالصة عامة :  -3  

أف مرحلة الكرب مرحلة حتمية يف حياتنا إذا ما كتبا لنا البقاء 1977يوسف إمساعيل أسعد  يذكر  

سنة ( تلعب األنشطة الًتوػلية دورا ىاما يف احملافظة على مستوى  65-45ابلنسبة للمرحلة العمرية )
عوف ذلفي الًتويح عن اللياقة البدنية العامة ويف الوقاية من ترىل اجلسم وزايدة الوزف كما أهنا تكوف خَت 

النفس والتعويض عن حيات الكسل واخلموؿ والتخفيف من القل ق الناتج عن الضغوط النفسية وادلؤثرات 
 العصبية اليت يتعرض ذلا إنساف ىذا العصر .

ادلسنوف يف اجلزائر ذلم رغبة ودافعية دلمارسة األنشطة البدنية الًتوػلية ولكن من ىنا تربز مشكلة البحث 
ذا األساس تطرقنا إىل ىذه الدراسة ادلتمثلة يف " معوقات شلارسة أنشطة الًتويح الرايضي يف أوقات وعلى ى

سنة " لسإجابة على التساؤؿ العاـ ادلطروح يف مشكلة البحث وزلاولة  65-45الفراغ لدى كبار السن 
 الوصوؿ إىل أىداؼ البحث والتأكد من صحة أو نفي الفرضيات .

دراسة إىل اببُت : الباب األوؿ للدراسة النظرية والباب الثاٍل للدراسة ادليدانية ، ًب قمنا بتقسيم ىذه ال
تقسيم الباب األوؿ إىل فصلُت مشل الفصل األوؿ مفهـو الًتويح وأىدافو وفوائده لكبار السن وتعريف 

تعريف الشيخوخة  وقت الفراغ ومساتو ، الفصل الثاٍل شلحور حوؿ الفئة العمرية كبار السن حيث تطرقنا إىل
ومقاييسها ومظاىرىا .وتضمن الباب الثاٍل ثالثة فصوؿ ، تناولنا يف الفصل األوؿ خطوات الدراسة 

اإلستطالعية ، الفصل الثاٍل تطرقنا فيو إىل منهج البحث وإجراءاتو ادليدانية ، أما الفصل الثالث فقد 
اخلالصة العامة ويف األخَت اإلقًتاحات .تضمن عرض النتائج ومناقشتها اإلستنتاجات مناقشة الفرضيات   
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ومن أجل التحق ق من فرضيات البحث إعتمدان على ادلنهج الوصفي ،حيث دتت الدراسة على عينة من  
ابلسوقر والية تيارت من   1954نوفمرب  01كبار السن يزاولوف األنشطة الرايضية ابدلركب الرايضي 

. 2014-04-08إىل غاية  2014 -28-03  
شلارس( ًب توزيع اإلستمارات عليهم ويف األخَت ًب رتع النتائج وبعد الدراسة 72تكونت عينة البحث من )

 اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها إستنتج الطالباف : 
لدى كبار السن وقت فراغ كاؼ دلمارسة أنشطة الًتويح الرايضي يف أوفات الفراغ .   -  
إقرتاحات: -4  

ت اليت توصل إليها الطالباف حىت يتمكن ادلسنُت من التغلب على ادلعوقات اليت يف ضوء اإلستخالصا
 تعيقهم عن شلارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية يوصي الطالباف مبايلي : 

توفَت اإلمكاانت ادلناسبة من مالعب رايضية وقاعات مغطاة لألنشطة الًتوػلية الرايضية . -  
الرايضي ابلنسبة للمسنُت ابدلشاركة الفعالة لدور اإلعالـ . بعث الوعي حوؿ أعلية الًتويح  -  
توفَت مركز سلصص للمسنُت دلمارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية متوفر على اإلمكاانت ادلادية واألدوات  -

 الرايضية بشكل مستمر .
جتماعي للمسنُت  .التحسيس ابلدور الذي يلعبو النشاط الًتوػلي الرايضي يف حتقي ق التواف ق النفسي اإل -  
. إجراء حبوث حوؿ أوقات الفراغ وأنشطة الًتويح الرايضي دلختلف الفئات -
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اجلزائرية الدديقراطية الشعبيةاجلمهورية   

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

-مستغاًل  -جامعة عبد احلميد ابن ابديس   
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                استمارة موجهة إىل دكاترة و أساتذة معهد الرتبية البدنية والرايضية            
 
 

يشرفنا أف نتقدـ إىل سيادتكم  وصحة ، نشاط بدٍل مكيفيف إطار البحث ادلقدـ لنيل شهادة ماسًت 
                                                                                             عباراتبطلبنا ىذا بغية األخذ آبرائكم السديدة حوؿ  احملًتمة

 ادلناسبة دلوضوع : احملاور
  

 لدى كبار السن يف أوقات الفراغ معوقات شلارسة الرتويح الرايضي
                       

 ونرجو منكم إعطاءان بعض االقًتاحات ويف األخَت تقبلوا منا فائ ق التقدير واالحًتاـ.        

 
 من إعداد الطلبة :                                           اشراؼ الدكتور :                 

                                                         مكاوي خلضر   بن زيداف حسُت 
                    جبار زتيد                                                                     
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 كبار السناستمارة موجهة إىل                                        
 
 

نرجو من سيادتكم ملئ ىذه  وصحة ، نشاط بدٍل مكيفيف إطار البحث ادلقدـ لنيل شهادة ماسًت 
 اإلستمارة  ابإلجابة عن ىذه األسئلة ولعلمكم أنو ال توجد أسئلة صحيحة وأخرى خاطئة.

 لذا فإف صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية يف إصلاح ىذه الدراسة.
 ولكم منا جزيل الشكر وأمسى عبارات اإلمتناف.     

 يف مربع اإلجابة.)×( وضع عالمة مالحظة: 
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  الرايضية
  تشكيل وتنمية الشخصية ادلتكاملة للفرد -9 

 

 



 

  اليت حتب شلارستها :األنشطة الرايضية  -5

 

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

 النشاط الرايضي

  الكرة احلديدية -1   
  اجلري اخلفيف -2   
  كرة القدـ  -3   
  السباحة -4   
  ركوب الدراجات -5   
  الشطرنج -6   
  ركوب اخليل -7   
  ادلشي -8   

................ نشاطات أخرى : -9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

 العبارة

للًتويح الرايضي              قلة إدراكي ألعلية الًتويح الرايضي يقلل من شلارسيت -1     

  ادلالعب والقاعات الرايضية عدـ صالحية -2   

شلارسة الًتويح الرايضي اخلوؼ من اإلصاابت أثناء -3     

   الأستطيع شلارسة الًتويح الرايضي مبفردي -4   

نقص اللواـز واألدوات دلمارسة الًتويح الرايضي -5     

عدـ وجود ادليل والرغبة يف شلارسة  الًتويح الرايضي -6     

عندي ضغط الدـ ؽلنعٍت من مزاولة الًتويح الرايضي -7     

قلة مواردي ادلالية تعيقٍت من شلارسة الًتويح الرايضي -8     

أشعر ابلقل ق وعدـ اإلرتياح عند شلارسة الًتويح الرايضي -9     

ال توجد رتعيات رايضية تشجع على شلارسة الًتويح الرايضي -10     

األنشطة الًتوػلية الرايضية  العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع ضلو شلارسة -11   
شلارستها  تعيقٍت من   

   زايدة مسنيت دتنعٍت من شلارسة الًتويح الرايضي -12   

عدـ توفر عوامل األمن والسالمة ؽلنعٍت من شلارسة الًتويح الرايضي -13     

ال تتوافر إضاءة كاشفة يف ادلالعب دلمارسة سلتلف األنشطة الرايضية مساءا -14     

أشعر ابإلجهاد البدٍل أثناء شلارسة الًتويح الرايضي -15     

اخلوؼ من اإلستهزاء والسخرية من اآلخرين أثناء شلارسيت الًتويح الرايضي  -16   
أمارسو  جتعلٍت ال   

نقص ادلالعب و القاعات الرايضية ادلغطاة -17     

ؽلنعٍت ادلرض ادلزمن من شلارسة الًتويح الرايضي -18     

الرايضي وادلشكالت العائلية ال ؽلكنٍت من شلارسة الًتويح إنشغايل ابدلسؤوليات -19     

التتوفر أماكن خاصة ابالستحماـ داخل ادلالعب والقاعات الرايضية -20     

أشعر بضي ق شديد يف صدري عند شلارسة الًتويح الرايضي -21     

نبعد ادلالعب و القاعات الرايضية عن مقر السك -22     

ال يوجد تشجيع من قبل األصدقاء على شلارسة الًتويح الرايضي -23     

ضعف لياقيت البدنية يقلل من شلارسيت للًتويح الرايضي -24     
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Forme adressée aux personnes âgées 

 

 

Dans le cadre de la recherche présentée à obtenir une maîtrise de l'activité physique et la 

santé de l'air , nous vous demandons de remplir ce formulaire pour répondre à ces 

questions et à vous informer qu'il n'y a pas bonnes questions et l'autre mauvais . 

Donc, la réponse va augmenter la valeur de la recherche et de la crédibilité de la réussite 

de cette étude . 

    Vous avez nos sincères remerciements et ma gratitude la plus élevée . 

Note: marque ( x ) dans la zone de réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des élèves :                                                                la supervision du D 

- Mekkaoui  lakhdar                                                                        - Ben zidane houcine 

- djebbar  hamid 

 

 

 

2013-2014 



 

personnel 

1 - Âge : ......... 

2 - le niveau scientifique : ......... 

3 - Nombre de fois par semaine dans la pratique : - temps : 

                                                               - Deux fois :  

                                                                                      - En savoir plus:     

 

4 - L' importance des loisirs pour vous : 

  

 

Phrase 

 

1 - le développement de l'état de santé de l'individu 

 

2 - réduire les effets négatifs du stress et l'anxiété et la tension nerveuse  

3 - Développement de la volonté et de la motivation de la grammaire de 

l'activité motrice de l'exercice individuel d'excitation 

 

4 - Investissement de loisirs  

5 - L'augmentation de la capacité de faire face aux problèmes quotidiens  

6 - pour réduire l'incidence des maladies  

7 - de nouer des relations et des amitiés avec d'autres  

8 - pour parvenir à un consensus social pour les individus et les groupes 

pratiquent des activités sportives 

 

9 - La formation et le développement de la personnalité intégrée de 

l'individu 

 

 

 

 

 



 

 

5 - des activités sportives comme l'exercice: 

 

L'activité physique significativement modérément Low-grade 

1 - pétanque    

2 - Running Light    

3 – Football    

4 – piscine    

5 - cyclisme    

6 – Echecs    

7 - Équitation    

8 – Marche    

9 - Autres activités: ................  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

phrase significativement modérément Low-

grade 

1 - L'absence d'une importance 

cognitive des sports de loisirs réduit ma 

pratique des sports de loisirs 

   

2 - Non- salles de sport    

3 - Peur de se blesser lors de la pratique 

de loisirs sportifs 

   

4 - car je peux pratiquer sur mes 

propres sports loisirs 

   

 

5 - Le manque de fournitures et des 

outils pour l'exercice des sports de 

loisirs 

   

6 - L'absence d'inclinaison et le désir de 

pratiquer des loisirs de sport 

   

7 - J'ai une pression artérielle 

m'empêche de pratiquer des sports 

récréatifs 

   

8 - Manque de T’aiguent financière 

Mes ressources pour pratiquer le sport 

de loisirs 

   

9 - Je me sens anxieux et mal à l'aise 

lors de l'exercice des sports de loisirs 

   

10 - Il n'y a pas d'associations sportives 

sont encouragés à pratiquer des loisirs 

de sport 

   

11 - les coutumes et les traditions en 

vigueur dans la communauté au sujet 

de la pratique du sport des activités 

récréatives T’aiguent de la pratique 

   

12 - Augmenter Smente m'empêche 

d'exercer le sport de loisirs 

   

13 - l'absence de facteurs de sûreté et 

de sécurité m'empêche d'exercer le 

sport de loisirs 

   

14 - pas disponibles Éclairage révélant 

dans les stades de pratiquer diverses 

activités sportives h 

   

15 - Je me sens fatigué pendant 

l'exercice loisirs sport physiques 

   

16 - La peur du ridicule et la dérision 

des autres , tout en pratiquant les sports 

de loisirs ne fait pas de moi Omarsh 

   



 

17 - Le manque de stades et salles de 

sport couvertes 

   

18 - Les maladies chroniques 

m'empêche d'exercer le sport de loisirs 

   

19 - responsabilités Achgala et les 

problèmes de la famille , je ne peux pas 

exercer promotion du sport 

   

20 - disponible pour des lieux privés 

pour se baigner stades et gymnases 

intérieur 

   

21 - Je me sens très serré dans ma 

poitrine lors de l'exercice des sports de 

loisirs 

   

22 - Après les stades et les gymnases 

pour le siège du boîtier 

   

23 - Il n'y a pas d'encouragement par des 

amis sur l'exercice des sports de loisirs 

   

24 - ma faiblesse physique réduit ma 

pratique des sports de loisirs 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تفريغ اإلستمارات ادلوجهة إىل األساتذة :  -  

 

معوقات صحية زلور ابإلمكاانتمعوقات مرتبطة  زلور    

       
      السؤاؿ

 مقبوؿ مرفوض مقبوؿ مرفوض

سؤاؿ رقم ال  ا.ب.ت.ث.ج.خ.د ح ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د 
(1) %0 0 %100 8 %12.5 1 %87.5 7 

سؤاؿ رقم ال ب.ت.ث.ح.د ا.ج.خ ا.ب.ث.ح ت.ج.خ.د
(2) %50 4 %50 4 %37.5 3 %62.5 5 

سؤاؿ رقم ال ب.ث.ج.ح.خ.د ا.ت ا.ت.ث.ج.خ.د ب.ح
(3) %25 2 %75 6 %25 2 %75 6 

سؤاؿ رقم ال ب.ت.ث.خ ا.ج.ح.د ا.ب.ت.ث.ج.خ.د ح
(4) %12.5 1 %87.5 7 %50 4 %50 4 

سؤاؿ رقم ال ا.ث.ج.ح.خ.د ب.ت ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د 
(5) %0 0 %100 8 %25 2 %75 6 

سؤاؿ رقم ال ا.ب.ت.ث.ح.خ.د ج ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د 
(6) %0 0 %100 8 %12.5 1 %87.5 7 

سؤاؿ رقم ال ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د  ا.ب.ت.ج.ح.خ.د ث
(7) %12.5 1 %87.5 7 %0 0 %100 8 

سؤاؿ رقم ال ا.ث.ج ب.ت.ح.خ.د ا.ح.خ.د ب.ت.ث.ج
(8) %50 4 %50 4 %62.5 5 %37.5 3 

سؤاؿ رقم ال ا.ث ب.ت.ج.ح.خ.د ا.ب.ت.ث.ج.خ.د ح
(9) %12.5 1 %87.5 7 %75 6 %25 2 

سؤاؿ رقم ال  ب.ث.ج.ح.خ.د ا.ت
(10) %25 2 %75 6 

%0 0 %100 10 %22.22 2 %77.77 7  



 

االنشطة ادلرغوب شلارستها زلور معوقات نفسية اجتماعية زلور    
       

 مقبوؿ مرفوض مقبوؿ مرفوض     السؤاؿ

سؤاؿ رقم ال ب.ت.ث.ج.ح.خ.د ا ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د   
(1) %0 0 %100 8 %12.5 1 %87.5 7 

سؤاؿ رقم ال  ب.ج.ح.خ.د ا.ت.ث ج.د ا.ب.ت.ث.ح.خ
(2) %75 6 %25 2 %37.5 3 %62.5 5 

سؤاؿ رقم ال  ا.ث.ح.خ.د ب.ت.ج ج ا.ب.ت.ث.ح.خ.د
(3) %87.5 7 %12.5 1 %37.5 3 %62.5 5 

سؤاؿ رقم ال  ا.ب.ث.ج.ح.خ.د ت ت.خ.د ا.ب.ث.ج.ح
(4) %62.5 5 %37.5 3 %12.5 1 %87.5 7 

سؤاؿ رقم ال ا.ت.ث.خ.د ب.ج.ح ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د   
(5) %0 0 %100 8 %37.5 3 %62.5 5 

سؤاؿ رقم ال ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د  ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د   
(6) %0 0 %100 8 %0 0 %100 8 

سؤاؿ رقم ال  ا.ب.ت.ج.ح.خ.د ث.ح ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د 
(7) %0 0 %100 8 %25 2 %75 6 

سؤاؿ رقم ال ا.ت.ث.ج.ح.خ.د ب ا.ب.ت.ج.ح.خ.د ث  
(8) %12.5 1 %87.5 7 %12.5 1 %87.5 7 

سؤاؿ رقم ال  ا.ب.ت.ث.ح.د ج.خ  ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د
(9) %100 8 %0 0 %25 2 %75 6 

سؤاؿ رقم ال ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د  ت.خ.د ا.ب.ث.ج.ح.
(10) %62.5 5 %37.5 3 %0 0 %100 8 

سؤاؿ رقم ال ا.ث.ج.ح.خ.د ب.ت 
(11)  %25 2 %75 6 

%50 5 %50 5 %0 0 %100 11  



 

 ملخص الدراسة

:عنواف الدراسة  

 معوقات شلارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية يف أوقات الفراغ لدى كبار السن .

الدراسة إىل معرفة نسبة ادلسنُت يف األنشطة اليت يرغبوف يف شلارستها، زايدة إىل حتديد بعض  هتدؼ

ادلعوقات اليت حتوؿ دوف شلارسة األنشطة الًتوػلية الرايضية يف أوقات الفراغ. حيث استخدـ الباحثاف ادلنهج 

( وكاف إختيارىم ابلطريقة من مدينة السوقر ) تيارت  27الوصفي ابألسلوب ادلسحي  على عينة قوامها 

العشوائية . أما إعداد اإلستبياف كاف ابإلعتماد على الدراسات السابقة و ادلرتبطة مبوضوع البحث ومن 

 النتائج ادلتحصل عليها :

ىناؾ معوقات حتوؿ دوف شلارسة كبار السن ألنشطة الًتويح الرايضي يف أوقات الفراغ منها ادلتعلقة بقلة 

ادلتعلقة ابجلانب الصحي و اجلانب النفسي اإلجتماعي . اإلمكاانت و كذلك  

 الكلمات ادلفتاحية:

.كبار السن  ⁄وقت الفراغ ⁄ أنشطة الًتويح الرايضي   ⁄ادلعوقات   

 

 

 

 

 

 



 

Résumé de l'étude 

Titre de l'étude : 

Les obstacles à la pratique d'activités récréatives de sport à loisir chez les personnes 

âgées . 

L'étude vise à déterminer la proportion de personnes âgées dans les activités qu'ils 

veulent exercer , de plus en plus d'identifier certains des obstacles qui empêchent la 

pratique d'activités récréatives de sport à loisir . Lorsque les chercheurs ont utilisé la 

manière de l'enquête de l'approche descriptive sur un échantillon de 72 de la ville 

sougueur ( Tiaret ) a été choisi au hasard . La préparation du questionnaire s'appuyait 

sur des études antérieures et sujet de recherche connexes et les résultats obtenus : 

Il Ya des obstacles à l'exercice des personnes âgées pour les activités sportives de loisirs 

dans le domaine des loisirs , y compris le manque de potentiel , ainsi que sur l'aspect de 

la santé de l'aspect social et psychologique . 

Mots-clés: 

Obstacles / Activités de loisirs Sport / Loisirs / personnes âgées .  

 

 

Summary of the Study 

Title of the study : 

Obstacles to the practice of sport recreational activities at leisure in the elderly. 

The study aims to determine the proportion of elderly in the activities that they want to 

exercise, increasing to identify some of the obstacles that prevent the practice of sport 

recreational activities at leisure. Where researchers used the descriptive approach survey 

manner on a sample of 72 of the city sougueur ( Tiaret ) was chosen randomly . The 

preparation of the questionnaire was relying on previous studies and related research 

topic and the results obtained : 

There are obstacles to the exercise of the elderly for recreation sports activities in 

leisure -related , including the lack of potential , as well as on the health aspect of social 

and psychological aspect . 

Keywords: 

Obstacles / recreation activities sports / leisure / leisure in the elderly 
 

 



 

 

 

 

 
 

 


