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 بسمك اللهم آمنا و عليك توكلنا ال إلو إال أنت سبحانك .

 لك الملك و لك الحمد و أنــــت على كل شيئ قديـــــر .

أىدي ثمرة جهدي إلى من أوصاني بهما اهلل في كتابو العزيز و جعل طاعتهما كطاعتو 
أعز . إلى من تحملت العناء إلسعادي و تعليمي إلى أغلى إنسانة في حياتي إلى 

الناس على قلبي التي تحملت ألجلي مصاعب الحياة و حزنت لحزني و فرحت 
 لفرحي أىديك بصمات مشواري ، قرة عيني أمـــــي أطال اهلل عمرىا .

 إلى من شاركوني رحم األلم و قاسموني حب الوالدين إخوتي و أخواتي .

 إلى األستاذ المشرف : بن زيدان 

لى  الرياضية إ خصص التربية البدنية وباء ، إلى كل أساتذة تصدقاء و األحإلى كل األ
في ىذا العمل . كل من ساعدني  

 إلى كل طلبة معهد التربية البدنية و الرياضية .

 

تومية محمد                                  ا                                               



 

: 

بلسانو و صدقها بقلبو و كيانو ، و ظهرت على إلى كل من نطق بكلمة التوحيد 
جوارحو ، إلى كل من صلى على خير البرية و اتبع سنتو الزكية المطهرة بإخالص و 

 حسن نية محمد صلى اهلل عليو و سلم .

إلى كل من شهر سالح العلم و رفع راية العلم لينير األبصار و العقول ، أىدي ثمرة 
 عملي المتواضع .

جمعت الدنيا كلها ووضعتها بين أيديها وفرت و لو جزءا يسيرا من حقها إلى التي لو 
 أمي ثم أمي ثم أمي الغالية .

إالى روح والدي رحمو اهلل .إلى كل عائلة أوراري صغيرا و كبيرا و إلى كل من ساىم 
 في إلنجاح ىذه المذكرة من قريب أو بعيد .

 إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر .

بهم قلمي ووسعهم قلبي .و كل من ضاق   

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى كل الذين جاىدوا في سبيل العلم .

         ب                                             

أوراري التواتي                                                                            



 

 
ا حرفا أول ا طالبا للعلم و المعرفة ، شكرا لكل من علمنأشكر اهلل من أحيانا و سخرن

 عمرنا إلى يومنا ىذا  .

الدكتور بن زيدان  ساتذ المشرفنتقدم بخالص الشكر و التقدير و اإلحترام إلى األ
 الذي تابع مراحل إنجاز ىذه المذكرة المتواضعة بشكل نهائي .

الدكاترة على كل التوجيهات كما نقدم بالشكر و التقدير إلى السادة األساتذة و 
 القيمة و الشجيع الذي قدموه لنا إلتمام ىذه المذكرة .

شكر خالص إلى لجنة المناقشة التي قبلت المناقشة و دعمت المذكرة بمجموعة من 
 المالحظات العلمية التي سوف يأخذ بها الطالب الباحث مستقبال .

ساىموا في إنجاز ىذا البحث من و قبل أن نختم التشكر أننا نتوجو بالشكر إلي من 
 قريب أو بعيد .

 

و آخر دعواتنا أن الحمد هلل رب العالمين                          

ج                                               



                                                                                   المحتوى

       

 االهداء.................................................................................ا 
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 مقدمة:-1

تععات ادحيية  اليت يصرف  إلهاا البث  العمع  ي من أهم املشكالت اليت تواجه اجمل يعترب موضوع كبار السن

اليت أصبثت  يتوجب عمهصا أن نتوقف دحظ  لك  نتأمل ادحاضف واملستقبل بالصسب  لتمك القضه  خمتمف مهاديصه

 (3ص3002) مقيم عبي ادحفهظ. من أهم قضايا الساع .

عمى حتييي طبهع  ععمه  الشهخوخ  والتقمهل من آثارها  ومع أنصا نسمم بأنصا لن نكون قادرين ي املستقبل القفيب

وي هذا الريد ومساعية املسصني عمى التعامل بشكل أفضل مع القهود اليت قي يففضاا عمهام التقيم ي السن، 

 متعيدة ابأبعاد وتتلمب تضافف العييي من فإن مواجا  قضايا الشهخوخ  تستمزم اختاذ إجفاءات وتيابري

 .التخررات

من الصاحه  البينه  والعقمه  واالجتعاعه  واليت تكون الشفط  املسنه  ياي  الصشاط البيين إىل تكوين  حب

إن مل نقل  ، وهلذا اجتات معظم دول العامل ليياملتلويف خمتمف الرفات البينه  والصفسه  واالجتعاعه   ابأساس 

 إىل العصاي  برث  ابأففاد والععال حىت توفف لكل ففد حهاة مستقفة يشعف فهاا بالفخاء واالطعئصان والسعادةكماا 

ابأنشل  البينه  والفياضه  إىل عالج  ومن جا  أخفى وصمت البثوث واليراسات ي جمال عمى ادحهاة،واإلقبال 

اليت ذمي من بهصاا فئ  كبار السن حبه  تعبري  عه الشفائح اإلجتعا من ادحاالت الصفسه  وادحفكه  ملختمفالكةري 

البيين  الفياضه  كل حسب قيراته لذا فالصشاط شفحي  اجتعاعه  تستلهع املشارك  ي خمتمف الفعالهات هذه الفئ 

هف  عمى حسب أن نوففه هلذه الفئ  ويعتعي وضع أنشل  رياضه  مكالفياض  واملعارس  الفياضه  حق جيب 

  ) .                                               3ص3002واإلمكانهات .) مقيم عبي ادحفهظ.القيرات 
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ففص املشارك  وعفض قابمهتام البينه  كذلك يعترب عامل نفس   ويعترب إشفاكا هلم ي اجملتعع السوي دما يتهح

 تعمق  هبذه الفئ  وي حبةصا هذا.اسات عمى مواضهع م، والبث  العمع  بيوره توجه بالير اجتعاع  مام هلؤالء

وقيرات كبار السن وملء أوقات ففاغام،  وهبذه اليراس  التلمع إىل إمكانه  وضع أنشل  وقت الففاغ تتصاسب

وكذا حتييي اإلشكاله  والففضهات، مت تقسهم البث  إىل جانبني كعا فف  البياي  وبعي العفض التعاهيي لمبث ، 

 :الصوعهو معاود ي البثوث من هذا 

ي  وقسعصاه بيوره إىل أربع  فرول، تصاولصا *جانب نظفي: تلفقصا فهه إىل مجهع املعلهات املتعمق  هبذا املوضوع

 والفرل الةاين كبار السن أما الفرل الةال  فتكمعصا عن أوقات الففاغ والفرل الفابع  جتاهاتالفرل ابأول إال

 املفغوبه  االجتعاعه .

واإلجفاءات املهيانه  البث   إىل فرمني ابأول خرص لمتعفيف مبصاجه  فتم تقسهعه *أما اجلانب التلبهق :

 والةاين خرص لعفض وحتمهل ومصاقش  الصتائج أختفج ي ابأخري باستصتاجات وتوصهات.

 مشكلة البحث:-2

من الفعاي  ي اآلون  ابأخرية رمو أمهه  الففع كبار السن عمى الصظفة اليت تتزايي بشكل ممثوظ   تفتكز رعاي 

أن يشغموا فهه  وإعيادهم لمثهاة ي جمتعع يستلهعون االجتعاعه  والععل عمى االستفادة من اللاق  الكامص  لييام

 (50ص 5991)يوسف مهثائهل اسعي وإمكانهاهتم لهربثوا أففاد قادرين عمى الععل واإلنتاج. قيراهتم
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  يعي واجبا من واجبات اليول  واجملتعع عمى جمعوع  من وإذا كان توفري الفعاي  الصفسه  واالجتعاعه  هلذه الفئ

باعتبار أنشل  وقت الففاغ أو الصشاط البيين الفياض  خلوة ي هذا اإلجتاه،  ركائز اجملتعع فإن هذا البث  ديةل

مةل  واسع ي الفعاي  والعصاي  هبذه الفئ  خروصا وأن هذه الفئ  يشكون من عية أمفاض وعية أشهاء ديةل فضاء

 ضعف البرف، ضعف البصه  اجلسيي ، فقيان االتزان ادحفك  دما يعوقام من القهام ببعض ابأععال الضفوري .

وباعتبار ابأنشل  وقت الففاغ ليى كبار السن إحيى الوسائل اليت تلفق إلهاا الباحةني والقائعني عمى هذا 

 3002)حمجوب غزال  ارشاالبينه  كعا  وتلويف الرفات االختراص حبه  تساهم ي رفع الععمهات الفكفي 

 (10ص 

واملقابالت اليت أجفيصاها مع كبار السن لمتعف   فبعي الزيارات املهيانه  اليت قعصا هبا ي بعض املصاطق لوالي  مستغاًل

 هؤالء بأمهه  دمارس  ابأنشل  ي وقت ففاغام  وعهي تق ادحا بفوح املسؤوله  اجتاهام و نعمى مشاكمام شعف 

وتعييل أنشل  حفكه  تتصاسب مع قيراهتم البينه  ومت ففاغام الكبري الذي يالزمام خالل كل يوم من أيام حهاهتم 

  مت طفح التساؤالت التاله :ومصه 

 ما ه  اجتاهات كبار السن رمو أوقات الففاغ؟-

 ما هو مستوى املفغوبه  االجتعاعه  ليى كبار السن؟-

 أهداف البحث:-3

 .أنشل  وقت اجتاهات كبار السن رمو  إبفاز أمهه -5
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 كبار السن ي أثصاء أنشل  وقت الففاغ.املفغوبه  االجتعاعه  ليى  إبفاز مستوى -3

 الكشف عن اليور اإلجيايب الذي ديةمه كبار السن ي اجملتعع.-2

 فرضيات البحث:-4

 اجتاهات إجيابه  رمو أوقات الففاغ ليى كبار السن.-5

 مقبول ليى كبار السناالجتعاعه   مستوى املفغوبه -3

 أهمية البحث:-5

 هذا تتجمى وتتضح أمههته فهعا يم : لكل حب  عمع  أمهه  وي حبةصا

 توعه  كبار السن بأمهه  دمارس  ابأنشل  الفياضه  أثصاء وقت الففاغ.-

 توضهح أمهه  ابأنشل  الفياضه  ي ملء أوقات الففاغ ليى كبار السن.-

 إىل أن هذه اليراس  تلمعت عمى اجتاهات هذه الفئ  رمو أنشل  وقت الففاغ. إضاف -

 مصطلحات البحث:-6

عمى الباح  توضهثاا  دما هو متعار  عمهه أن أي حب  عمع  ال خيمو من املفاههم واملرلمثات اليت البي

 وتفسريها وهلذا فهتصاول حبةصا هذا مجم  من املرلمثات العمعه  واليت نفى أنه من الضفوري إبفازها وفك الغعوض
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عام  وخمتر  ي اجملال الفياض  برف  خاص  اليت  غامض  ومباع  ي ذهن القارئ برف  عصاا حىت ال تربح

  .اشتعماا حبةصا بغفض حتقهق الفائية العمعه

 االتجاهات:-6-1

سمبه  أو إجيابه ، كعا ديةل االجتاه توجاا رمو موضوع أو ضيه، وغالبا  ه  استعياد الففد ونزعته لالستجاب  بلفيق 

 .                                                                ما يأخذ االجتاه شكل الةبات ي السموك االنساين

يتأثف بعيد من العوامل واخلربات اليت ديف هبا الففد أو اجلعاع  فغالبا ما تؤثف العوامل اجلسعه   االجتاهوعمهه نفى أن *

 والعقمه  واالنفعاله  واالجتعاعه  ي تكوين االجتاه.

 كبار السن:-6-2

رائص ه  تمك الفئ  اليت جتاوزت أععارهم اخلعسون سص  حبه  يتغري اجلسم البشفي وخمتمف أجازته مةل اخل

                                                             وتصاش عظامامالفهزيولوجه  والقمب وابأجازة الوظهفه  تقل قيرهتم 

تمك الفئ  الشهخوخ  الذين أصبثوا نرف عاجزين أمام الععل فعصام املتقاعيين  ومصه نفى أن كبار السن هم:*

 مع نفس إدراكام وتذبذب ي الذكاء والتذكف.فاغام الذين أصبح لييام مشكل ي قضاء ف

 أوقات الفراغ:-6-3

هو الذي يصظف لوقت الففاغ نظفة كعه  أو عيدي  مةل حرف الهوم بأربع  وعشفون ساع  مث طفح الوقت املخرص 

 لألكل والصوم واليراس  وادحاجات الضفوري  وما تبقى من وقت يعي وقت الففاغ.
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ا ديارس فهه من بفامج و مصاشط وما يتم انتسابه   محبسب امهه  الصسب  لمففد و طبهعوهو الذي يصظف لوقت الففاغ 

 فهه من قهم.

وهو الذي يصظف لوقت الففاغ نظفة متوازن  من حه  الكم والكهف فهتعامل معه حسابها مع الًتكهز عمى حمتوى 

                                                                                                            وقت الففاغ 

و أي  مصفع  مادي  أخموة من  وعمهه نفى ان وقت الففاغ هو التثفر من الواجبات و االلتزامات التصظهعه *

 ، دتهزه بالمذة واملتع  يغمب عمى الففاغ الرف  الشخره .يييولوجه إ

 االجتماعية: المرغوبية-6-4

إذ أن املفغوبه  االجتعاعه  تصلوي ي جوهفها عمى جمعوع  ابأخالق والقهم والعادات والتقالهي اليت تشكل ي 

لبصاء الصعو اخلمق  واالجتعاع  ليى الففد، إذ أن مجم  املتغريات اليت تلفأ عمى ابأحكام اخلمقه  لمففد  جمعماا

 (39ص5991)عويس  وحميدة أفعاله االجتعاعه . وتشكل من مث قوة اجتعاعه  ممزم  له

(، إىل أن املفغوبه  االجتعاعه  تتعةل بالضوابط اليت حتيد سموك ابأففاد ي اجملتعع ويوضح 5992ويشري )الزعيب، 

 باملعايري االجتعاعه  وحتعل املسؤوله  وأداء الواجبات االجتعاعه  مشتعم  عمى التعالهم الييصه ، ميى التزامه

واملعايري ابأخالقه ، والقهم، ابأحكام القانونه ، والموائح، والعادات والتقالهي وابأعفا  اليت حتيد الرثهح وغري 

يعين ذلك باخترار ما جيب أن يكون أو ما ال  ما هو جائز وغري جائز، وكذلك املباح وغري املباح،الرثهح، 

 (501ص5992)الزغيب.يكون ي سموك ابأففاد.
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ان املفغوبه  االجتعاعه  تصلوي ي جوهفها عمى جمعوع  ابأخالق والقهم والعادات والتقالهي رمن اللالبان *إذ نفى 

اليت تشكل ي جمعماا لبصاء الصعو اخلمق  واالجتعاع  ليى الففد، إذ أن مجم  املتغريات اليت تلفأ عمى ابأحكام 

 أفعاله االجتعاعه . اخلمقه  لمففد وتشكل من مث قوة اجتعاعه  ممزم  له وحميدة

 الدراسات المتشابهة:-7

 :الدراسة األولى-7-1

 مذكفة ختفج ماسًت(.): دور الًتبه  البينه  والفياضه  ي ملء أوقات ففاغ املرابني بابأمفاض املزمص  عنوان الدراسة

 (3052-3052دراس  فهاليل بن امحي سص  )

 عمم الصشاط البيين والفياض  الًتبوي من إعياد  :تخصص

 جامع  مستغاًل-معاي الًتبه  البينه  والفياضه  -

 : كهف يساهم الصشاط البيين الفياض  ي ملء أوقات ففاغ املرابني بابأمفاض املزمص .األشكال العامة 

 ففاغ املرابني بابأمفاض املزمص .: يعترب الصشاط البيين الفياض  دورا هاما ي ملء أوقات الفرضية العامة

 تهدف الدراسة:-

 *فك العزل  عن هؤالء الفئ  املاعش .

 *إبفاز دور الصشاط ادحفك  املعيل لمعرابني باالمفاض املزمت  ىف حر  الًتبه  البينه  والفياضه .
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 .*حتييي و إبفاز دور الصشاط البيين و الفياض  و اشف  عمى اجلانب الرث 

 ي هذا البث  نتبع املصاج الوصف . :المنهج المتبع

 : االستبهان.األدوات المستعملة

 .25جمعوع  من أساتذة الًتبه  البينه  والفياضه  بمغ عيدهم  :عينة البحث

والواليين اليور الكبري ي توجهه مهول التالمهذ والتمعهذات  : يمعب أستاذ الًتبه  البينه  والفياضه نتيجة البحث

 رمو املعارس  الفياضه  ي وقت الففاغ.

 الدراسة الثانية:-2-

 فعا فوق. 10: الرفث  املعففه  ي بهانات الرورة الفابع  ليى املسصني ي سن عنوان الدراسة*

 .5993 دراس  )لييالي( و)هوبكصز(

 فعا فوق؟ 10الرفث  املعففه  ي بهانات الرورة الفابع  ليى املسصني ي سن  : ما ه اإلشكالية العامة

 فعا فوق. 10الرفث  املعففه  ي بهانات الرورة الفابع  ليى املسصني ي سن : الفرضية العامة

 .10: التعف  عمى ميى التغهري والتقيم ي الععف ليى مئات من املسصني فوق تهدف الدراسة-

 الوصف :المنهج المتبع
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 : استعارة املقابم .األدوات المستعملة في الدراسة

 .10من املسصني فوق من  520: تكونت من العينة

 : نسب  الذكاء الرورة الفابع .االستنتاج

 الرف  الزمصه  لمقيرات والتأشريات املصتج .

 الدراسة الثالثة: -7-3

 الًتوجيه  كبار السن.: اليراسات التقوديه  لربامج ابأنشل  عنوان الدراسة*

 .3001دراس  أمحي حمعي غفيب )مرف(.

 : هل توجي أهيا  لربامج ابأنشل  الًتوجيه  بأنيي  املسصني.اإلشكالية العامة

 : اإلمكانهات املتاح  لتصفهذ ابأنشل  الًتوجيه  لكبار السن.الفرضية العامة

 وجيه  لكبار السن.: توافف القهادات املؤهم  لتصفهذ ابأنشل  الًت تهدف الدراسة-

 عيم توافف الربامج الًتوجيه  والفياضه  والةقافه  واالجتعاعه  داخل أنيي  ومفاكز كبار السن.-

 : أستخيم املصاج الوصف .المنهج المتبع
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                                                       املقابم  الشخه . -5: األدوات المستعملة في الدراسة

                                                                                                الوثائق.  حتمهل-3

 استعارة استبهانه .-2

 .590رسون لالنشل  الًتوجيه  و عيدهم املعا : عينة البحث

 : االستنتاج

 املسصني و كذلك مفاكز كبار السن. ىف املين و القفى هصاك قم  ىف عيد انيي -

 عيم توفف الشفوط الرثه  ىف االنيي  و املفاكز املقام  حالها.-

 : الدراسة الرابعة-7-4

 امحي حمعيجامع  مرف( 5002عام واقع دمارس  اخليم  االجتعاعه  ىف جمال املسصني ): عنوان الدراسة*

 ما هو واقع دمارس  اخليم  االجتعاعه  ىف املؤسسات املترم  مبجال املسصني. : االشكالية العامة*

 : وقع دمارس  اخليم  االجتعاعه  ي املؤسسات املترم  مبجال املسصني املقبول.الفرضية العامة

 .: وضع خل  ععل بالصسب  لمباحةور الذين شاركواتهدف الدراسة-

 ؤسس .شعور املبثوثني بالفضا عن ععالئام بامل-
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 : املصاج الوصف .المنهج المتبع

                                                                        : استعارة استبهانه .األدوات المستعملة

 .522: عيد من ابأخرائهني العاممني ي جمال املسصني وعيدهم عينة البحث

وهم املبثوثني ال يكفام التعويل لسي احتهاجات  %92.9إىل أن أعمى نسب  وه   أثارت اليراس  االستنتاج:

                                                                                             الععالء داخل املؤسس .

م  الففد اجلعاعه  و تيعهم *من خالل هيه اليراسات تبني لصا انه توجي عالق  ذات دالل  احرائه  بني خي

العالقات االسفي  و كذلك توجي عالق  ارتباط بني انشل  وقت الففاغ وبني االكتئاب حسب دراس  فهتم  و 

( بالعالق  بني السعات 2891( حسب قهاس ادوات دراسته واهتعت دراست مفتن و بفيك)2895ففيسك)

 الشخره  واالشًتاك ي انشلت وقت الففاغ.

ان اليراسات املشاهب  قي اشارت اىل ان مةال ىف املين و القفى هصاك قم  ىف عيد انيي  املسصني و  ومصه نفى *

 : و اتفقت مع دراساتصا ادحاله  كذلك مفاكز كبار السن

خماطب  فئ  معهص  من -استخيام جماالت اليراس -استخيام ادوات دراسه -حتييي االهيا –وضع عصوان لميراس  

 نياجملتعع وهم املسص

 : مع دراساتصا ادحاله يواختمفت 

 ادوات اليراس-جماالت اليراس –اهيا  اليراس  -اختال  ي عصاوين اليراسات االربع  بعصوان دراستصا
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                                                                                                             :الفصل الخاتمة

 تمعب أنشل  وقت الففاغ أمهه  كبرية ليى كبار السن.-

 يمعب كبري السن اليور اإلجيايب ي اجملتعع.-
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 مهيد :ت

نعترب االجتاىات من اىم نواتج عملية النشئة االجتماعية ، لذلك فاهنا تلقي اىتماما بالغا من قبل علماء 
االجتاىات عامال زلددا لقطاعات عريضة من السلوك االجتماعي  النفس االجتماعي ،الذين يعتربون ان

 و موجها و منظما لو للفرد 

"مفهوم او تكوين فرضي ، يشَت اىل توجو ثابت او و كثرة استخدام مفهوم االجتاىات يعود اساسا لكونو 
حنو اي موضوع من تنظيم مستقر ، اىل حدىا ،دلشاعر الفرد و معارفو ، و استعداده للقيام باعمال معينة ،

موضوعات التفيكر ،عيانية كانت او رلردة ،و يتمثل قي درجات من القبول و الرفض ذلذا ادلوضوع ، ديكن 
 )4،ص9111زٌن العابدٌن دروٌش ،( التعبَت عنها لفظيا او ادائيا.

مفهوم االجتاىات العناصر اليت تساىم يف فهم خصائصها ،و تكوينها و  و يف ىذا التفصيل  سنتطرق اىل
 النظريات ادلفسرة ذلا تغَتىا و اساليب قياسها 

 _ مفهوم االتجاهات  1

و اىل االستجابة ان لو الطابع الثابت البٍت حوار موضوع ،او موقف معُت ، يؤدي بصاحب االجتاه من ادلعتقد
 )04ص 0222خلٌفة ، عبد اللطٌف محمد( . بشكل افضل

( وجداين BROVOLDضوء  ادلكون الوجداين و اعتربه" رد فعل يف حُت يرى ،)يروفولداالجتاه يف 
زٌن العابدٌن دروٌش ( .مادي، او رلرد حنو قضية مثَتة للجدلاجيايب او سليب ، حنو غَت موضوع 

 )12،ص9111،

احمليطية هبم ، حبيث ديكن ان نستدل على ىذه ادلواقف من خالل  يف ادلواجهة القضاة و ادلسائل و االمور
 يتكون من ثالث اجزاء:بناء  باعتبارهالنظر اىل االجتاه 
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االول و يغلب عليو الطابع ادلعريف و يشَت اىل ادلعلومات اليت لدى الفرد و ادلتعلقة هبذه القضايا و ادلسائل 
 اليت تقوم هبا الفرد او يعمل على الدفاع عنها او تسهيلها. الثاين سلوكي و يتمثل يف االفعال

 )85ص9110عبد الفتاح دوٌدار ( و الثالث انفعايل و يعرب عن تقوديات الفرد لكل ما يتصل هبذه القضايا 

 مكونات االتجاه : 2

( جتعل استجابة تأخذ ابعاد  ان ادلنبهات اليت يتعرض ذلا الفرد يف البيئة ) مواقف ،موضوعات او اشياء
سلتلفة ، قد تكون استجابات ادراكية يف شكل عبارات لفظية تعرب عن معتقداتو و افكاره ،او تكون يف 

 ي:شكل سلوك يعرب عنو بعبارات لفظية صرحية وانطالقا من ىذا ديكن حتديد مكونات االجتاه وفق ما يل

 ).99عبد اللطٌف خلٌفة، عبد المنعم شحاته، د س ،ص(
 المكون المعرفي: 1_2

و يتمثل كل ما لده الفرد من عمليات ادراكية و معتقدات و افكاره تتعلق مبوضوع االجتاه،  كما يشمل ما 
 لديو من حجج تقف وراء  تقبلو دلوضوع االجتاه ، و ديكننا تقدمي مثال:

ىم بفائدة اذلجرة و اثرىا يف فان ادلكون ادلعريف يتمثل يف مدى اعتقادعن االجتاىات الشباب حنو اذلجرة ، 
 )062احمد  محمد حسن صالح ، د س ص ( حياهتم ادلهنية و ادلادية.

 المكون العاطفي : 2_2

االستجابات االدراكية ،عبارات لفطية عن ادلعتقدات السلوك الصريح عبارات لفطية عن السلوك 
عن ادلشاعر و يستبدل عليو من ضال مشاعر الشخص و رغباتو حنو  االستجابات العصبية ، عبارات لفطية

 و من اقبالو عليو اة تفوره من اوجو او كرىو لو. ادلوضوع
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محدي احمد عبد  .(و يؤكد رلدي امحد عبد اهلل على طابع الدفع و التحريك يف اجلانب الوجداين لالجتاه 

 ).68،ص0222هللا ،

 

 

: قرأ وضع عبد اللطيف زلمد خليفة ان ادلكون السلوكي يًتكز على طابع _  المكون السلوكي3_2
عبد المنعم شحاته محمود ، د س، ( .االستعداد لدى الفرد للقيام بافعال او استجابات معينة تنفق مع االجتاىات

 )90ص 

 _ مراحل تكوني االتجاهات : 3

الفرد ادلباشرة و غَت ادلباشرة مؤثرات واضحة يف تكون اجتاىاتو حنو موضوعات البيئة احمليطية ،  تعرب ميوات
 ادلتنشئةاالسرية و اجلماعات ادلرجعية ووسائل االعالم و دير تكوين  االجتاه بعدة مراحل كما يلي:تلعب 

 المرحلة االولى : 1_3

 اصر البيئة الطبيعية و االجتماعيةمرحلة ادراكية او معرفية  تضمن تعرف الفرد على عن

 ادلرحلة الثانية  2_3

و تقوم على تقييم الفرد لكل عنصر من عناصر البيئة ة ذلذا التقييم جوانب موضوعية  و  اخرى ذاتية 
 ،كما تتأثر ىذه ادلرحلة بعدة عوامل منها :

 _تكامل اخلربة: من الضروري ان تتكامل خربة الفرد

بعنصر من عناصر الطبيعية مع خربات اخرى حىت تنعوار اىل كل متكامل ديكنو ان يكون اجتاه الفرد  
 بالنسبة ذلذا العنصر 

 : عند تكرار اخلربة ىذه مرات تساىم يف تكوين االجتاه وترتيبوتكرار الخبرة_ 
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ر من اخلربة اليت ال : اخلربة اليت يصحبها انفعال داء تساعد على تكوين االجتاه اكث حدو الخبرة_ 
   )90عبد اللطٌف محمد خلٌفة ، عبد المنعم شحاته محمود ، د س، ص ( يصحبها مثل ىذا االنفعال

 المرحلة الثالثة: 3_3

يتكون االجتاه عندىا يكتسب ىذا اصدار احلكمة من جانب الفرد على عالقتو هبذه العناصر و بذلك 
 )021الدٌن مختار د ت ، ص  محً( احلكم صفة االستقرار و الثبات.

 انواع التجاهات: 4

 تصنيف االجتاىات وفق عدة اسس:

 : ىناك نوعُت: على اساس الموضوع_  1_4

اجتاه عام: و ىو االجتاه الذي يكون مهتما  حنو موضوعات متقاربة و متعددة ، مثل االجتاه حنو االجانب 
 ثباتا و استقرارا من االجتاه اخلاص من خيبات متعددة ، و ىو اكثر

 االجتاه اخلاص: و ىو الذي يكون زلددا حنو موصوع نوعي و ينصب على النواحي الذاتية.

 على اساس القوة : 2_4

اجتاه  قوي: و ىو االجتاه الذي ينضح يف سلوك القوي الفعلي الذي يعرب عن العزمو التصميم و االجتاه 
 و يصعب تغيَته نسبيا. القوي اكثر ثباتا و استمرارا

اجتاه ضعيف: و ىو االجتاه الذي ديكن وراء السلوك ادلًتايف ادلًتدد ، و االجتاه الضعيف سهل التغيَت و 
 التعديل.
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 _ على اساس االفراد:3_4

 _ االجتاه اجلماعي : و ىو اجتاه  يشًتك فيو عدد كبَت من اناس او مجاعة 

و فردا عن آخر مبعٌت انو يوجد لدى الفرد و ال يوجد لدى باقي _ اجتاه فردي : و ىو االجتاه الذي ديي
 بكرين.االفراد كما ىو احلال بالنسبة للمت

 _ على اساس الوضح: 4_4

الناس اجتاه سري ، و ىو  اجتاه علمي: ىو الذي ال جيد الفرد حرجا من اظهاره ، و التحدث عنو امام
 االجتاه الذي خيفيو الفرد و ينكره و يتسًت على السلوك ادلعرب عنو .

 : على اساس الهدف_  5_4

 : و ىذا االجتاه الذي ينجو بالفرد حنو موضوع االجتاه كاجتاه الذي يعرب عن احلب.اتجاه موجب

 .االجتاه كاالجتاه الذي يعرب عن الكره: و ىو االجتاه الذي ينجو بالفرد بعيدا عن موضوع اتجاه سالب
 )926،ص 9154عبد االسالم زهران ،حامد (

 خصائص التجاهات:_  5

 )042ص0222مقدم عبد الحفٌظ ، (.تتميز االجتاىات مبجموعة خصائص

 : دتثل وجهة االجتاه اىل شعور الفرد حنو رلموعة من ادلوضوعات ، قد تكون ىذه الوجهة اجيابية او لوجهةا
 سلبية.

لشخص معٍت اجتاىا ضعيفا حنو موضوع ما ن بينما ختتلف االجتاىات من حيث الشدة اذ جنز  الشدة:
 جند اجتاىا قويا حنو موضوع اخر 
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: حيث جند تلميذا ال حيب او يكره بشدة جانبا واحدا او جانبُت من جزانب ادلدرسة ، بينما  االنتشار
 شيء يتعلق بالتعليم اخلاص او العام  جنز اخر ال حيب اي

: من ادلالحظ ان بعض االفراد يستجبون لسلم االجتاه باسلوب مستقر بينهما  جند اخرين االستقرار
يعطون اجابات مرضية و غَت مرضية لنفس ادلوضوع ، فقد يقول بانو يعتقد بان كل القضاة زلاسبُت ، و 

 س زلايدا يف نفس الوقت جيادل بأن ، قاضيا معينا لي

 تهيؤ للتعبَت عن االجتاه.: و يقصد بو درجة التلقائية او الالبروز

 _ وظائف االتجاهات: 6

تؤدي االجتاىات وظائف عديدة على ادلستوى الشخصي و االجتماعي حبيث دتكن الفرد من معاجلة 
 418ص9111ٌدنشوائً ، عبد المجاحلياتية ادلختلفة على حنو منهم و منبُت ىذه الوظائف نذكر منها: االوضاع 

 _ وظيفة منفعية: 1_6

تشَت ىذه الوظيفة اىل مساعدة الفرد على اجناز اىداف معينة ، دتكنو من التكيف مع اجلماعة اليت يعيش 
اجتاىات مشاهبة الجتاىات االشخاص اذلامُت يف بيئتو ، االمر الذي يساعده على معها النو يشكل 

ادلختلفة و النجاح  فيها ، و ذلك باظهار اجتاىات تبُت تقبلو دلعايَت اجلماعة  التكيف مع االوضاع احلياتية 
 ووالءه ذلا.

 _ وظيفة التنظيم و اقتصادية:2_6

يستجيب الفرد طبقا لالجتاىات اليت يتبناىا بالنسبة اىل فئات من االشخاص او االفكار و ذلك  
البسيطة ادلنظمة اليت حتدد سلوكو حيال  ىذه الفئات ، دون ضرورة اللجوء اىل باستخدام بعض القواعد 
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معرفة مجيع ادلعلومات اخلاصة بادلوضوعات او ادلبادئ السلوكية اليت دتكنو من االستجابة للمثَتات البيئة 
 ادلتباينة على حنو ثابت ومشق .

 _ وظيفة تعبيرية :3_6

،و حتديد ىوية معينة يف احلياة اجملتمعية و تسمح لو التعبَت عن الذات  توفر االجتاىات للفرد غرص
باالستجابة للمثَتات البيئة على حنو نشط و فعال االمر الذي يضفي على حياتو معٌت ىام ، وخييبو حالة 

 االنعزال.

اكثر من  : تشَت الدالئل اىل ان اجتاىات الفرد ترتبط حباجتو و دوافعو الشخصية _ وظيفة دفاعية4_6
قد يلجأ الفرد احيانا اىل تكوين ارتباطها باخلصائص ادلوضوعية او الواقعية دلوضوعات االجتاىات لذلك 

الداخلية ، نشأتو حيال او ضاع معينة ، للحتفاظ بكرامة وثقة بنفسو اجتاىات معينة لتيسَت بعض صراعاتو 
 اي انو يستخدم ىذه االجتاىات للدفاع عن ذاتو.

 اس االتجاهات:_ اساليب قي7

 ديكن تقسيم طرق قياس  االجتاىات النفسية اىل:

 _ ادلقايس اليت تعتمد على مالحظة التعبَت اللفظي1

 _ ادلقايس اليت تعتمد على مالحظة السلوك الفعلي 2

 _ ادلقايس اليت تعتمد على قياس االستجابات الفيزيولوجية  3

 )  956ص 9168محمد مصطفى زٌدان ، (._ ادلقاس االسقاطية4

 _ المقاس التي تعتمد على مالحظة التعبير اللفظي 1_7
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:  تعتمد ىذه الطريقة على االستفتاء يتكون طائفة من االمساء او _ طريقة االنتصاب1_1_7
ادلوضوعات و على الفرد ان ينتخب احبها اليو ، او ابغضها عنده و يعد ذلك يقوم الباحث حبساب عدد 

كل موضوع من موضوعات االستفتاء مث  حيول عدد اختيارات اىل نسب مئوية مث   االصوات اليت فاز هبا
 .يرتب ادلوضوعات ترتيبا يعتمد على القيم العددية لتلك النسب ادلختلفة 

 _ طريقة الترتيب:2_1_7

الجتاه ادلراد قياسو ،و على حسب نوع ا ادلقاييستعتمد ىذه الطريقة على ترتيب موضوعات االستفتاء او 
ك فان ادلقياس يتكون من عدة مواضيع على الفرد ان يقوم بًتتيبها حسب درجة ميلو حنوىا او نفوره ذل

 )098محس الدٌن مختار ،د .ت .ص (منها.
 طريقة التصنيف: 3_1_7

و ىي طريقة مبسطة لقياس االجتاىات النفسية و خاصة لدى االطفال الذين مل يصلو اىل مستوى التفكَت 
على فكرة التنظيم السوسيومًتي  على استفتاء او مقياس معقد و تعتمد ىذه الطريقة اجملرد يف االجابة

للجماعة حيث ديكن للفرد ،كعضو يف مجاعة ، ان يدرج تفضيلو او رفضو بالنسبة لآلخرين اعضاء 
 )904، ص  9159عطوف محمود ٌاسٌن ،( .اجلماعة

 _ طريقة المقارنة المزدوجة:4_1_7

للمفصوص يف كل زوج موضوعُت و يطلب منو ان يعُت تعتمد ىذه الطريقة على تقدمي عدد من االزواج 
ايهما االفضل ، و ديكن حتليل نتائج ىذا ادلقاس حبسب عدد مرات اختيار او تفضيل كل موضوع ،مث 

 حساب النسبة ادلئوية لذلك

 _ طريقة التدرج :5_1_7
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الجتاه من البداية اىل النهاية حبيث تدل كل درجة من التدريج على تعتمد ىذه الطريقة على تدرج  مدى ا
محً الدٌن مختار ( قيمة معينة  من شدة االجتاه ،و تستخدم ىذه الطريقة غالبا يف قياس االجتاىات الفردية.

 )094،د ت ،ص

 _ المقاييس التي تعتمد على السلوك الفعلي2_7

طرف قياس غَت الطرق اليت تعتمد على التقرير الذايت ،و لقد حاول علماء النفس االجتماعي تقدمي 
 اعتمادا على التسليم بوجود اتساق بُت االجتاه 

كما يعرب عنو لفظيا و بُت السلوك الفعلي ادلثبت ذلذا االجتاه ، و تتجلى امهية  استخدام ىذا النوع من 
اه كما يعرب عنو لفظيا كما ان ىناك  القياس بعدما تبُت ان ىناك تفاوتا بُت السلوك الفعلي و بُت االجت

 look etبعض ادلوضوعات اليت يصعب فيها على االفراد تقدمي تقارير لفظية دقيقة  عن  اجتاىاهتم حنوىا
selltiw1964  

 _ المقاييس التي تعتمد على قياس االستجابات الفيزيولوجية 1_3_7

يطرة اجلهاز العصيب جي خاصة اليت تقع حتت سالفيزيولو  يعتمد ىذا النوع  من ادلقاييس على ردود الفعل
سيدل على االجتاه الفرد من خالل مؤثرات فيزيولوجية مثل معدل ضربات القلب  ، و  ادلشتغل ،حيث

ضغط الدم و يعترب ىذا النوع من ادلقاييس غَت ادلباشرة يف قياس االجتاىات و على الرغم  ان مقاييس 
 .دد مدى شدة اجتاه الفرد حنو موضوع ما االستجابة الفيزيولوجية ديكنها ان حت

 مقاييس االسقاطيةال 1_4_7

و قد اتيكرت عدة  اساليب منها لدراسة االجتاىات االجتماعية و ىذه االساليب  تتميز بقدرهتا على 
استثارة استجابات متنوعة من جانب الفرد ، تؤخذ على اهنا تعرب عن اجتاىو و عادة تتضمن مواد االختبار 

و تعليماتو ما يوجو الفرد بصفة خاصة حنو االجتاه الذي يقصد دراستو ، فمثال قد تعرض عليو صورة ،
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يذكر لو اهنا دتثل اجتماعا لنقابة من النفايات و من اىم االختبارات االسقاطية لقياس االجتاىات 
 االختبارات ادلصورة اساليب اللعب

 : خالصة

الفصل عرض مفهوم االجتاىات و مكوناهتا ،وظائفها و اىم اساليبها قياسها ، و قد  ىذاخالل لنا و لقد ح
اتضح لنا بذلك امهية دراسة اجتاىات سلتلف افراد اجملتمع حنو موضوعات البيئة احمليطة دلك ان تكون اجتاه 

ور سلوك االفراد معُت بالقبول او الرفض حنو موضوع ما او قضية اجتماعية او سياسية لو بالغ االثر يف ظه
بل حىت نوعية ىذا السلوك سليب او اجيابيو عليو فان دراسة االجتاىات حنو الظواىر االجتماعية مسيا 

الباثولوجية منها تفسح اجملال امام الباحثُت ليبحث امكانية تعديل و تغيَت ىذه االجتاىات دلا فيو مصلحة 
جتماعية قبل تفشيها و الفصل ادلوايل يتناول مفهوم اجملتمع و منوه منوا سليما و القضاء على االفات اال

 ار السن  كباساسي يف ىذه الدراسة و ىو 
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 تمهيد

يشري متوسط السن يف الوقت احلاضر ، و ادلتوقع يف ادلستقبل القريبإىل ازدياد إعداد من ذباوزوا سن 
اخلامسة و الستون يف سلتلف أضلاءالعامل ، و من ادلنتظر ارتفاع ىذه النسبة إلىأكثر من ذلك إذ توجب علينا 

احلياة دلن ىم على أبواب الشيخوخة ال ربتسب بعد السنوات اليت يعيشها اإلنسان  ضلن و ادلسؤوليةإدراك
مهما طال العمر أو قصر بل ربتسب باالستمتاع هبذه احلياة و يوجد الكثري الذي ديكننا عملو من اجل 

 (542ص5521)زلمد مصطفى زيدان حياة سعيدة و مشرقة .

 مفهوم كبار السن: -1

أعمارىم اخلمسون سنة ، حبيث يتغري اجلسم البشري و سلتلف أجهزتو  ىم تلك الفئة اليت ذباوزت
 مثل اخلصائص الفيزيولوجية و القلب و األجهزة الوظيفية و نقل قدرهتم و تنهش عظامهم.

و حبسب دراستو فان كبار السن ىم الفئة الشيخوخة الذي أصبحوا نصف عاجزين أمام العمل  
م مشكل يف قضاء فراغهم مع نفس إدراكهم و تذبذب يف فمنهم ادلتقاعدين  الذين أصبح لديه

 الذكاء و التذكر.

 خصائص كبار السن -2

 الخصائص الفيسيولوجية : 2-1

يتغري اجلسم البشري و تتغري أجهزتو ادلختلفة تبعا لزيادة عمر الفرد و تطوره يف حياتو من الطفولة إىل 
ان الوظائف العضوية زبتلف من عمر إىل عمر أخر و ادلراىقة إىل الرشد مث إىل الكرب )الشيخوخة(، و مك

 من مرحلة إلىأخرى تعقبها.

 و يتخلص لكل ىذا يف النواحي التالية8 

 القلب:  -2-1-1
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  %15يف الربع األخري من ىذا القرن ىيطب و فرات أمراض القلب يف الواليات ادلتحدة واسًتاليا حوايل  
الة حول التدخني و التمارين الرياضية و الغذاء و يغري الرجال و قد يكون ذلك بسبب التوعية الصحية الفع

 أضعاف . 3أكثر تعرضا ألمراض القلب من النساء بنسبة  21ربت سن ال

من أىم العناصر السامهة يف األمراض القلب ىي ارتفاع نسبة الكولسًتول ارتفاع ضغط الدم ، التدخني 
ة و اإلرىاق ، إما السمنة فتغري عنصر مؤثرا عند الرجال فقط ارتفاع نسبة السكر يف الدم و العناصر الوراثي

 (05-55، الصفحات 0555)درويش، يف حالة وجود عناصر أخرى

 الجهاز الهضمي  -2-1-2

يصاحب عملية تغري جزئي يف وظائف اجلهاز اذلضمي ىذا التغري ال يؤدي إىل حدوث ادلرض ، و لكن 
يؤدي إىل نقص يف الوظيفة فينتج أعراض اقل من األعراض ادلرضية تؤدي بالفرد ادلسن بطريقة أسهللإلصابة 

تقل كمية اإلنزديات هبا شلا بادلرض ، فنجد إن حجم الغدد اللعابية يؤثر يف تقليل كمية اللعاب، و بالتايل 
 يساعد على منو البكًتيا احلمضية يف الفم تؤدي إىل تآكل اللثة  و األسنان عند الكبار السن .

 قوة  العضالت: -2-1-3

قد لوحظ من خالل الدراسات يف ىذا اجملال أن عضالت األسنان يف السبعني من عمره تضمن بنسبة 
ا كما زبتفي بعض اخلاليا و قد أثبتت الدراسات أيضا " أن تقريب %15كذلك يضم الكبد بنسبة   05%

التدريب الرياضي ىو العامل األساسي القادر وحده على إيقاف عملية الضمور" بل و على إجياد حالة 
 عكسية ، شلا يقيم الصرح لعمليات اإلصالح و البناء الذايت يف مستوى اجلزيئي خلاليا احلية ادليتة

 و شاشتها:ترقرق العظام  -2-1-4
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إن الناس مجيعا رجاال و نساءا يفقدون نسبة من عظامهم مع تقدمهم يف السن تتآكل العظام و تصبح 
ىشة نتيجة لزيادة نشاط اخلاليااآلكلة ادلوجودة بالعظام و باإلضافة لزيادة فرصة حدوث كسور يف مقدمة 

 الكربى يف اجلسم. الذراع و أعلى عظمة الفخذ كما حيدث تآكل يف غضاريف ، بعض ادلفاصل

 الخصائص النفسية االنفعالية: -2-2

تعد مرحلة الشيخوخة اذلادئة ادلتكاملة من اسعد أيام احلياة الناجحة الداخلة اليت تضمن لصاحبها مزيد من 
 احملبة و االحًتام ، إذا عرف الفرد ادلسن كني يوائم نفسو و حياتو يف ىذه ادلرحلة .

 الخصائص العقلية: -2-3

تتأثر النواحي العقلية بعملية الكرب مثلما تتأثر بو باقي النواحي األخرى دلختلفة و سنذكر فيما يلي بعض 
 منها8

 :اإلدراك -2-3-1

تزداد صعوبة اإلدراك عند كبار السن نتيجة ضعف القشر ادلخية الناتج عن الزيادة يف السن و خاصة بعد 
 سن الرشد.

 :التذكر  – 2-3-2

كر تبعا لزيادة السن نتيجة عمليات سريعة و متتالية على ىبة نبضات كلما يهبط معدل التذ 
 ظهرت ولدت تالشت ما قبلها وىكذا.

 

 الذكاء: -2-3-3
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يبدأ الذكاء يف االضلدار يف مرحلتني وسط العمر و الشيخوخة، و خيتلف معدل اذلبوط تبعا 
درجة عند  550درجة إىل  535واه إىل الختالف نسبة الذكاء سبثال يهبط الذكاء ادلمتاز الذي يصل مست

 كبار السن

 التوافق االجتماعي: -2-4

إن مفهوم التوافق االجتماعي بدل على مدى الفرد يف تغري أمناط سلوكو حىت يوائم بني ما حيدث 
يف نفسو من تغريات سلتلفة ، و بني ظروف البيئة احمليطية ه ، لذلك صلد أن ىناك عدة عوامل بيئية زليطة 

 (03-01، الصفحات 0555)يرقع، رد تؤثر يف عملية التوافق االجتماعيبالف

 المتطلبات الحركية لكبار السن:-3

يتطلب األداء احلركي اجليد التناغم و االنسجام بني مجيع أعضاء اجلسم، و نأخذ اليدين و الرجلني  
النصيب األكرب من ادلشاركة احلركية ، كما تقل نسبة حركتها كلما تقدم بني العمر ، لذلك كان من األمهية 

ادلوجهة و ذلك بأداء أنشطة و  أن تنال حركات كل من اليدين و الرجلني قدرا كبريا من العناية احلركية
 تدريبات تناسب و قدرات كبار السن ، حىت ينسى ذلم االعتماد على أنفسهم..

 أنشطة اليدين:  -3-1

 أنشطة اليدين: -1

حيتاج كرب السن حركات اليدين يف معظم أنشطة اليومية و تعترب حركيت الرمي و اللقف من 
 ني احلركات الطبيعية ذلما.ادلتطلبات األساسية اليت ديكن استخدامها لتحس

إن حركة الرمي يتم تطويرىا يف ادلراحل العمر بو األوىل و مع ذلك البد من شلارسة االىتمام 
التطوير و اجاءة ىذه ادلهارة و مع وجود زميل أخر رليد ادلهارة اللقط) االلتقاط( يؤدي إىل ربقيق 

 نوع من االتصال بني ىذين الفردين.
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 أنشطة الرجلين:   -2

ىذه األنشطة تشبو إىل حد كبري أنشطة سبرير الكرة باليدين و لكنها تؤدي على األرض بواسطة 
 القدمني.

و تتميز ىذه األنشطة يعدم النمطية و التنوع يف االدعاء شلا يشجع كبار السن على أهنا دون 
 الشعور بادللل و اإلحساس بالتعب 

 تشجيع كبار السن على مزاولة األنشطة :-3

ناول بعض الطرق و األساليب اليت ديكن استخدامها لتحضري كبار السن قابلوا النشاط للداق سوف نت

بزمالئهم الذين يتمتعون دبستوى عال من اللياقة احلركية و حىت ال يشعر كبار السن أصحاب احلركات 

 احملدودة بأهنم اقل قدرة من أمثاذلم 

الذي قد يؤدي هبم إىل سهولة التعرض لبعض ، شلا يعرضهم لإلحساس بعدم الرضا ذباه أنفسهم و 

األمراض اجلسمية و النفسية لذلك جيب على كبار السن استثمارا لنشاط اليومي حبيث يتضمن اليوم على 

مدار األربعة و العشرون ساعة العديد من األنشطة و احلركات اليت يقوم هبا كبار السن و على النشاط 

كنوع التمرينات البدينة ، و لذلك نرى انو جيب على القائد أوال وضع استثمار مثل ىذه األنشطة اليومية  

 قائمة من التمرينات اليت يرغب أن يؤديها كبار السن مث يقوم بالبحث عن ال

 

 4- الوقاية من فقدان الوظائف الحركية واإلتكالية على الغير  : 
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من ادلعروف لدينا بأن شلارسة التمرينات الرياضية والبدنية تؤخر قدرة اإلنسان يف فقدان نشاط وظائفو 

احليوية ، وتساعد على قدرة إعتماده على نفسو لفًتة أطول .لقد أظهرت نتائج البحوث أن النساء 

 86والوظيفي دلدة  سنة يتوقع ذلن احملافظة على نشاطهن البدين 43النشطات من غري ادلدخنات وبعمر 

سنة من غري النساء النشطات . أما  81سنة فأكثر وكمعدل مقارنة باللوايت أصغر منهن سنا حبوايل 

بالنسبة للذين ديارسون األنشطة البدنية بشكل منتظم ومستمر تزداد قدرهتم على تأخري اإلعتماد على الغري 

  . واحملافظة إستقالليتهم احلركية لسنوات أطول قبل ادلوت

التدريبات الرياضية والبدنية للمتقدمني بالعمر تقلل من ربديد وظائف اجلسم احليوية وترفع من قدراتو 

النوعية يف احلياة اليومية . لذلك فأن األفراد الكبار غري النشطني واللذين يعانون من تراجع يف بعض 

ات بأن حىت كبار السن من الوظائف حيتاجون زيادة مستوى التدريب عندىم . كما أظهرت عدة دراس

  اللذين يتصفون بالصحة يستطيعون ربسني وظائفهم احليوية بالتمارين الرياضية ادلنتظمة

  ما مقدار كمية ذلك النشاط البدني والرياضي ؟

تعد مرحلة كبار السن آخر مرحلة عمرية يف نسبة شلارسة النشاط البدين يف الواليات ادلتحدة األمريكية . 

-43% من ادلسنني بأعمار  13لصادرة من مراكز السيطرة والوقاية من األمراض ، أظهرت بأن البيانات ا

سنة ىم أشخاض غري نشطني أو خاملني كلياً   53% من ادلسنني من أعمار أكرب من  24سنة ،  53

   %  03-04% فهم ال يتمتعون بنشاط كايف ، وأن نسبة  23-24أما نسبة 
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                    بنشاط بدين معتدل .     األشخاص ادلسنني يتمتعون 

كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة وال توجد لديهم أية أعراض أو عالمات مرضية ال حاجة ذلم   

لتقييم طيب ألجل رفع درجة نشاطهم البدين . ولكن بالنسبة األشخاص الذين حيملون أمراض مزمنة جيب 

غيري يف مستويات أنشطتهم البدنية . يستطيع طبيبك أو مشرفك أن يزوروا مشرفيهم الصحيني قبل أي ت

الصحي مساعدتك يف وضع خطة نشاطك البدين ادلناسب إلحتياجاتك الصحية اخلاصة . وردبا ينصحك 

طبيبك أو مشرفك الصحي بإجراء فحوصات طبية إضافية ألجل تقليل أي رلازفة أو سلاطرة من تعرضك 

التغيري لإلصابة جراء تلك ادلمارسة أو  . 

 كم حجم ممارسة التمارين البدنية ؟

أن الكمية ادلعتدلة من حجم شلارسة النشاط البين ذلا فائدة صحية عظيمة وينصح هبا األطباء لألفراد بغض 

النظر عن أعمارىم و أجناسهم . أن النشاط البدين اليومي يقدم فوائد كبرية لألفراد كبار السن . كمثال 

دنية ادلشي اليومي ، البستنة ، أو أعمال وأشغال البيت . أما اإللتزام للذىاب إىل على ىذه األنشطة الب

التمارين يف اجملموعات فهو غري ضروري جداً ! لقد أظهرت لنا الدراسات بأن األفراد ادلسنني ال يرغبون 

عليهم اإلنتظام يف  بتدريبات اجلماعات . كما أن األفراد الذين يرغبون يف ادلمارسة الفعلية ودبستوى أكثر ،

                                         تدريبات اجلماعات أو الفرق ألهنم سوف يالقون اإلشراف والنصائح والتشجيع والتحفيز أكثر من غريىم

 كما أن بعض اجلهات ادلتخصصة كادلنظمات احلكومية ، ومن ضمنها
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طب الرياضي قامت بتقدمي نصائحها خبصوص حجم مراكزالسيطرة على األمراض ، والكلية األمريكية لل

                                    النشاط الرياضي للمسنني . وبالرغم من أن ىذه النصائح 

قد إختلفت ببعض اخلصوصيات ، ولكن إتفق اجلميع حول كمية حجم النشاط البدين اليومي ادلعتدل 

دقيقة باليوم 14للمسنني وىو حبدود                                                                                                        

                                                                 ماذا كان يعني مصطلح النشاط البدني المعتدل ؟

عتدل حىت بني اخلرباء . فالنشاط البدين ادلعتدل لقد إختلفت تعاريف مصطلح كمية النشاط البدين ادل

 – 14سعرة تقريباً باليوم ، وديتد دلدة  044-834يساعد على صرف كمية سعرات حرارية تبلغ حوايل 

مرات إسبوعياً على األقل . ولألنشطة األقل جهداً تكنيكياً كمثال شائع للنشاط  3دقيقة ، ويكرر  23

دقيقة مخسة مرات باإلسبوع . كما عرف النشاط البدين ادلعتدل  23-14يع البدين ادلعتدل ىو ادلشي السر 

إعتماداً على معدل ضربات القلب القصوى . لقد وجدت معادالت حسابية متعددة حلساب معدل سرعة 

 : ضربات القلب القصوى

العمر بالسنوات – 004معدل القلب القصوي =    

العمر×  4,5) – 046معدل القلب القصوي =   )  

وبإستخدامنا ذلذه التعاريف ، فأن النشاط البدين ادلعتدل جلميع البالغني ) جلميع األعمار ( سوف يساعد 

% من ادلعدل القصوي لو . بالرغم من ىذا فأن اذلدف  54على زيادة ورفع معدل ضربات القلب حبدود 
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وبنسبة تًتاوح ما بني  دقيقة من النشاط 23 – 14العملي احلقيقي لألشخاص ادلسنني غري النشطني ىو 

% من معدل صربات القلب القصوى لديهم . علماً بأن ىؤالء ادلسنني غري النشطني 47 -% 33  

      ديكنهم اإلستفادة من ىذه التمارين أو األنشطة البدنية ولو بشدة أداء منخفض

غرق فًتة زمنية أطول ، للمسنني جداً تعد برامج األنشطة والتدريبات الرياضية ادلعتدلة الشدة واليت تست

أفضل من الربامج القصرية واألكثر شدة . أحد أسباب ذلك ىو تقليل إحتمال اإلصابات بالربامج القليلة 

الشدة أو ادلعتدلة ، وسوف تساعدىم على اإلستمرار بالربامج . أما زيادة مستويات النشاط باجلري على 

بإستثناء من كان منهم ديارس ىذه األنشطة ( وذلك  سبيل ادلثال ، ال ينصح هبا بالنسبة لكبار السن )

إلحتمال اإلصابات ادلتوقعة هبا . كما أن فعالية اجلري أو الفعاليات األكثر شدة يصاحبها خطر اجملازفة 

 بظهور مشاكل جهاز القلب والدوران ، وإصابة العظام 

لربامج الرياضيةوكذلك العضالت . كما أن األفراد أقل إقبااًل لإلستمرار دبثل ىذه ا  
 خالصة الفصل:

أن التقنية احلديثة جعلت بادلكان متابعة ما جيري من رعاية العمرية يف الدول ادلتقدمة و ما بالرغم من
 أشارت إليو نتائج البحوث و الدراسات اليت قام هبا ادلتخصصون يف ىذا اجملال اذلام ،

إىل ما تقدمو و بسائل اإلعالم باالختالف أنواعها بالًتكيز على ما جيب أن يقدم ذلذه الفئة  باإلضافة
 من برامج مدروسة و صالحية أماكن و تأىيل مشرفني. 
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 تمهيد: 

الوقت ىو احلياة ىكذا يدركو أصحاب اذلمم و الطموحات الغالية و السؤاؿ ما ىو الشيء الذي اذا 
 أمهلناه ناسف عليو .

 يتم بدونو ...... انو الوقت . أفو ال شيء ديكن  -

و ال ديكن عمل أي شيء بدونو انو مادة احلياة يبتلع كل تافو يف طي النسياف و ينمي كل ما ىو   -
قتل الوقت ، و ال يعد جردية عادية و السؤاؿ دلاذا ال يقتل استغالؿ حىت ادلوت و  أفعظيم و 

 ادلقصود ىنا وقت الفراغ.

 مفهوم وقت الفراغ: -1

من  أوو يعين التحرر من كل القيود، قيود العمل  licièreمصطلح وقت الفراغ مشتق من أصل السينر إف
االرتباطات ، فهو وقت راحة يكوف فيو االتساؽ خاؿ من أي مسؤولية و يشري كل من  أوااللتزامات 

انو ال توجد نظرية موحدة لوقت الفراغ ، كما انو ال يوجد تعرؼ  إىلluschenو لواشنإبراىيمحلمي 
 اغ يف النقاط الثالث التالية: وقت الفر  إىليشرياف  إالأهنمابالدراسات  ادلهتمنيللفراغ تدفق عليو من قبل 

ىو يف الوقت ذاتو ديثل الفًتة اليت يكوف   أمهلالنشاط الذي يتعارض مع الوقت  أوالوقت الغري ادلشغوؿ  -
ي يتعارض الذ اإلنساينشكل من أوجو النشاط االجتماعي -الفرد يف حاجة فيها للشعور موجود كيانو .

 مع نشاط العمل .
 .*(5صفحة .p ,1990 ,اخلويل) إنساينحالة عقلية لنشاط  -

ما  اإلنسافوقت الفراغ " ىو الوقت احلر الذي يفعل فيو  إلىأفو يشري حممد عادؿ خطاب" 
 ..(33، صفحة صفحة  8791)خطاب، يشاء
اليت  أووقت الفراغ ىو الوقت الذي نتحرر فيو من القيود الرمسية  إفnemyerو يرى نودير -

 يفرضها علينا عملنا الوظيفي الرمسي.
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وقت  إالوقت النـو ما ىو  كل نشاط ال يتعلق دبجاؿ وقف العمل او  أفhanhartو يرى ىاهنارت -
 ..(81، صفحة  8791)خطاب، فراغ

 فيو خمريا بفعل ما يشاء فيو. اإلنسافوقت الفراغ ىو احلر الذي يكوف  إفو عليو يرى الطالبات   -

 وقت الفراغ: أنواع -2

حيث جاء يف القرآف الكرمي عملية تنظيم  اإلسالميةالشريعة  مضاءلفراغ و ىذا ما يتحلى لنا من خالؿ  إف
 فهناؾ وقت خاص للعباءة ووقت للعمل ووقت الراحة ومنها نذكر ما يلي: إلىأنواعالوقت و تقسيمو 

 الفراغ الزمني: -2-1
يستثمره  الفراغيكوف لديو وقت  أفيف ىذه احلياة لغا يكوف مشغوال طوؿ الوقت بل البد  إناإلنساف
للعمل ، فالفراغ الزمين واقف ال حمالة ،  أخرىو حيويتو النطالؽ مرة  نشاطوي حيدد يف الراحة لك اإلنساف

دورىم الفعاؿ و اخلروج بطاقاهتم  أداءالشباب وحدىم ادلسؤولني عن الشباب و سبكينهم من  إدانةو ديكن  
الذي ديال  دائرة التحقق أشكالوو االرمالؿ دبختلف  وإلحباطمن دائرة الشرؽ و التسبب  إمكانياهتمو 

)الشقحاء، احمليطة بو األشياءبكل حماور  ميداف حد فاعل يلتحم  إىلحركة نافعة و حيوؿ الزمن التارخيي 
8771) 

 الفراغ الفكري او العقلي: -2-2
 اإلنسانإىلالعقل الذي بواسطتو يهتدي  اإلنسافاهلل سبحانو و تعاىل على  أنعمهاالنعم اليت  أعظممن   

الشمس و القمر و النجـو و التذكري و التفكري قاؿ تعاىل" و سخر لكم الليل و النهار و  اإلديافحقيقتو 
 (.81يف ذلك اليات لقـو يعقلوف" النحل) مسخرات يأمراف

 الفراغ  أوقاتسلوؾ ولو مفسر يف  إىلكما الف الفراغ الفكري يعد من الظواىر ادللفتة للنظر اليت تؤدي 
 الفراغ الروحي:  -2-3
على  اإلنسافعمل  إذا مااالجيابية و  باألمورديتأل  أفنشبو الفراغ الروحي بالوعاء الذي البد  أفكننا دي

تروحيية فاسدة يف  أنشطةالف الفراغ الروحي ، يرتبط ارتباطا وعيقا دبمارسة  بأمورأخرىذلك فانو حتما ديتأل 
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و الفهم  ألدراؾالروحي ، و ىذا ما حيدث من خالؿ الوعي و  المتالءالزمين و البديل ىو الفراغ  األوقات
الًتوحيية ذلا دور فعاؿ يف ربقيق ىذا  األنشطةالقيم و ادلفاىيم و  أصوؿ الدين و ألموراحلقيقي 
 ..(11، صفحة ص8771)الشقحاء، االمتالء

 الفراغ الحضاري:  -2-4
ادلعيشة  أمناطداهتا و ما ربوؿ ىذه احلضارة من قيم و عادات و تقاليد و احضارهتا و ع األدميسموم تقاسي

شاملة لكافة مناحي الوجود ادلادية الروحية و العقلية الوجدانية و العاطفية  اإلسالميةو لقد جاءت احلضارة 
 .(8771)الشقحاء، و االجتماعية و التنظيمية 

 مصادر وقت الفراغ: -3

الفرد و قدراتو  إمكاناتتستخدـ ساعات الفراغ استخداما جيدا او اجيابيا يسمح بنمو  أفمن الضروري 
، لذا وجدت عدة مصادر (8711)حممد، أخرىمن جهة ، و دبنظور النظاـ االجتماعي للمدينة من جهة 

 وقت الفراغ و ىي: حددىا علماء االجتماع لقضاء
 الوعي االجتماعي: -4

 أثارىاالًتوحيية ذلا  األنشطةاالجتماعي و السياسي يف االىتماـ بوقت الفراغ و استثماره يف  إنتطورا لوعي
ليستمتع يف حياتو و  إنسافاالجيابية على الفرد و قدراتو العقلية و اجلسدية الف الوعي اوجب فواصل لكل 

ساىم ىذا الوعي يف تزايد الوقت و العمل على حسن  كمايرغب ،   حرة فيما أوقاتيستخدـ  أف
 .اإلنسافبالًتويح باعتباره وسيلة من وسائل سعادة  اإلديافاالستغالؿ و االستثمار و كرس مبدأ 

 دور التشريعات في توفير وقت الفراغ: -3-2
على ذلك أدلةوليس  مدينتهموضماف وقت الفراغ للسكاف كحق من حقوقهم على  مل تقتصر النهاية بتوفري

العديد من ادلدف الراغبة  إفالدينية الوطنية من محاية حقوؽ الفرد يف العطلة و اذمازاتو بل  الدساتريما تنصو 
للكبار ، حيث عملت على تنظيم أنشطتهم الًتوحيية اليت تعطي وقت مسرين يف استثمار وقت الفراغ 

 ضاء الوقت احلر ادلليء  الفراغ و ذلك بتوفري الوسائل الضرورية لق
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ضماف وقت الفراغ مركز اىتماـ اجملتمع الدويل نفسو حيث تتضمن ادلادة  أصبحباحليوية و النشاط ، ولقد 
ـ على ما يلي 8721-81-81ادلتحدة يف  األمممجعية  أقرهتااليت  اإلنسافوثيقة حقوؽ  إعالفمن  12

ادلؤرخ يف  18/13يكوف لو وقت الفراغ "و يف اجلزائر مت صدور قانوف  يف الراحة و يف افاحلق  إنسافلكل 
 العبادإىلالسنوية و  اإلجازةادلتعلق بتحديد ىذه العمل الرمسية ، و حق العامل يف  ـ 18-11-8718

 . األسبوعيةجانب العطل 
 الذات: و إدارةوقت الفراغ  – 3-3

أساسي  مصادر الذاي مصدر إدارةلعلماء االجتماع وعندىم من الباحثني فاف  أفكارمن خالؿ عدة 
الفراغ  إدارةالتوقف لوقت الفراغ ىذا يعين إىل جانب ربكم العوامل االجتماعية و احلضارية و النفسية يف 

 (8778)مهايتو، الو استثماره
 عوامل وقت الفراغ :-4

 مل صنفها العلماء منها االقتصادية و االجتماعية و من ىذه العوامل نذكر ما يلي:الفراغ عدة عوا

 العامل االقتصادي : -4-1
و قدراهتم ادلادية لذلك فكلما ارتفعت  األفراداحللوة يتأثر دبستوى مداخل  أوقاتواختبار لكيفية قضاء  أف

 ادلداخل زادت ادلصاريف اخلاصة لقضاء الوقت احلر ) وقت الفراغ( 
 العامل االجتماعي : -4-2

قد تكوف العادات و التقاليد عامالت من عوامل انتشار كثري من النشاطات وقت الفراغ و قد جاء فيو 
و يعود  األرياؼالرياضية بضمة عامة من سكاف  ألنشطة دمارس أكثرمكاف ادلدينة  أفاستقصاء اجلزائري 

 العادات و التقاليد و الوسط االجتماعي الذي يعيشوف فيو  إىلذلك 
 عامل النمو الفردي: -4-3

كل مرحلة    تتحدالفراغ ظاىرة مالزمة للفرد طواؿ حياتو يف طفولتو و ثيابو وكهولتو و شيخوختو و  يعترب
فالفراغ يف مرحلة الطفولة يشمل اللعب ، و ادلراىقة و الشباب و الكبار فاف  خاصة ووضعا معينا ، أمهية
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العادات التالية  إىلالعقلية دما جيعلها اقرب  إمكاناتوحد  كبري على ميولو و  إىلاليت ديارس تستند  األنشطة
 .(8711)الكفايف، نسبيا يف الشخصية 

 وظائف وقت الفراغ: -5

حوؿ وظائف الفراغ بسبب تعقد العوامل ادلؤثر يف احلياة االجتماعية إال انو ديكن  اآلراءيصعب حصر كل 
رمدد وظائف الفراغ حسب ما قدمو "دومارودية" يف حبثو العمل و اللهو حيث كشف ىذا البحث على  أف

 ثالث وظائف و ىي:
  وظيفة الراحة: -5-1

الت التوترية النامجة عن دمارسة اادلادي و العصيب الذي تسببو احل أشكاؿفالفراغ يرسم  التعب،تريح  أهنا
 العاديةو االجتماعية االلتزامات ادلهنية 

عن العمل و االسًتخاء  والتففللراحة  ادلتزايدةو تزاد شدة نشاطات الفراغ يف احلضارة و ادلدنية ، زبلف   
 ...اخلضراءاحلديقة و ادلساحات  أوالشاطئ  أوو يكوف ذلك يف البيت 

 يفة التسلية:ظو  -5-2
البحث عن حياة  يأيتىي كالوظيفة السابقة تريح من تعب السيما ادللل و روتني احلياة اليومية و ىذا 

نشاطات خمتلفة عن العامل اليـو ادلعتاد مثل السفر و  إىلالتسلل  أوو عن التعويض بالًتويح  إضافية
 الرواياتمطالعة  ادلسرح،اىدة الرياضية مش األلعاب

 وقت الفراغ: أهمية
 إدراكهم، و مدى  األفراداذلامة دلعرفة مدى وضوح مفهومو لدى  األسبابيعترب استثمار وقت الفراغ من 

ادلتنوعة اليت  األنشطةعلى دمارسة  ر وضوح معين وقت الفراغ يكوف اإلقباؿو انو بقد األنشطةدمارسة  ألمهية
تؤثر على تطورات و منو الشخصية ، كما يعترب من ادلشاكل اذلامة اليت توليها ادلؤسسات و اذليئات 

استثمار وقت يرتب ارتباطا وثيقا بالعمل  باإلضافةإلىأفالقدر الكبري من العناية و االىتماـ ، االجتماعية 
جلامعات و منظمات الشباب ، حماولة منها التوجيو الًتبوي يف ادلؤسسات الًتبوية للشباب كادلدارس ، و ا
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استثمار وقت فراغو بصورة نافعة ، تعود عليو و على الوطن بالفوائد، و  توعيتهبأمهيةاجلليل الصاعد و 
 يف وقت فراغو هبدفو تربيتو و تنميتو. األنشطةالتوضيحيةللممارسة العديد من  أماموالفرصة  إتاحة

وقت الفراغ تسهم يف اكتساب الفرد اخلربات  أنشطةضرورة االىتماـ بتشكيل  و يرى الكثري من ادلربني 
السارة االجيابية ، و تساعد على منو شخصية و تكتسب العديد من الفوائد اخللقية و الصحية و البدنية و 

 الفنية .
 حجم وقت الفراغ:-6

ىناؾ العديد من الدراسات اليت حاولت التعرؼ على حجم وقت الفراغ و من بني ىذه الدراسات دراسة 
متعاقبة . و ديكن تلخيص  أجياؿلثالثة  اإلنسافلتحديد حجم وقت الفراغ طوؿ عمر  اإلحصائية" ببوكر" 

 فيما يلي: اإلحصائيةنتائج ىذه الدراسة 
 سنة موزعة كالتايل: 21 اإلنسافـ كاف نتوسط طوؿ عمر 8191*يف سنة
 سنة3.1يقضيها يف ادلدرسة  اإلنسافمن عمر 1.1%

 سنة12.1و النـو  األكليقضيها  اإلنسافمن  عمر  11.1%
 سنة3.8الفراغ  أوقاتيقضيها يف  اإلنسافمن عمر 91.1%
 سنة81.2يقضيها يف العمل  اإلنسافمن عمر 11.1%

 سنة موزعة كالتايل: 91 اإلنسافـ كاف متوسط طوؿ عمر  8711* و يف سنة 
 سنة 1.1يقضيها يف ادلدرسة  اإلنسافمن عمر 2%

 سنة81.9يقضيها يف العمل  اإلنسافمن عمر 81.3%
 سنة28.7و النـو  األكليقضيها يف  اإلنسافمن عمر 17.7%
 سنة82.1الفراغ  أوقاتيقضيها يف  اإلنسافمن عمر 11.1%

 سنة موزعة كالتايل: 91 اإلنسافـ يكوف متوسط عمر 1111* ويف سنة 
 سنة1.7يقضيها يف ادلدرسة  اإلنسافمن عمر 2.1%
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 سنة71.1يقضيها يف اإلنسافمن عمر 9.7%
 سنة21.81و النـو  األكليقضيها يف  اإلنسافمن عمر 11.1%
 سنة31.11الفراغ  أوقاتيقضيها يف  اإلنسافمن عمر 39.8%

حجم وقت الفراغ يزداد زيادة كبرية كلما السنوات و يزداد  أفيتضح لنا  اإلحصائيةمن نتائج ىذه الدراسة 
 .(8791)حطاب، " و يظهر استغالؿ حجم وقت الفراغ ببوكرو ذلك وفق تصوير " 1111يف  أكثر

   اهم انشطة وقت الفراغ-7
 لشغل أوقات الفراغ                                  كبري السناألنشظة الىت حيتاجها   - ا 

              األنشطة ادلستخدمة بشغل أوقات الفراغ ىف نطاؽ األسرة   - ب

  كبار السنواالندية الرياضية وادلدارس .... اخل مع الًتكيز على األنشطة األكثر جذبا ألىتماـ     

  بات وإقامة ادلهرجاف السنوى للقراءة للجميع .النتائج ادلًتتبة على االىتماـ بادلكت -  ج

لكبار السنجوانب القوة والضعف اخلاصة بأماكن شغل أوقات الفراغ من وجهة نظر  -   د  

وفقا دلا أظهرتو نتائج البحوث والدراسات السابقة .  وكما يراىا ادلسئولني    

الصادرة عن األجهزة ادلختلفة خػالؿ السنوات  الوضع الراىن كما توضحو وتشري إليو األحصاءات -  ىػ

                                                             العشر األخرية 

على أف وقت الفراغ  1880، عطيات خطاب  1896  ويتفق كال من كماؿ درويش وحممد احلمامحى 
األمهية ىف أنو وقت : حيث تتمثل ىذه جيدةلو أمهية عظيمة إذا مت إستغاللو بطريقة   

إكتساب القيم واخلربات الًتبوية واالجتماعية .    -  
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إكتساب ادلوىبة والنبوغ واإلبداع واإلبتكار .    -  

 -اإلرتقاء بادلستوى الصحى وإكتساب القواـ اجليد

ذبديد حيوية الفرد والشعور بادلرح والسعادة والسرور .    -  

جيعل الفرد قادرا على العمل واالنتاج والدفاع عن الوطن .    -9  

 تقدير وقت الفراغ 

أنو بالرغم من صعوبة قياس " الفراغ " إال أف العديد   1896   يوضح كماؿ درويش وحممد احلمامحى   
Kaplan  من علماء االجتماع يروف أف باإلمكاف تقديره ويذكرا نقال عن كابالف عى أف وقت الفراغ الواق 

      ديكن تقديره من خالؿ احلصوؿ على معلومات ترتبط دبا يلى :

النفقات ادلالية اىل تنفق على نشاطات وقت الفراغ .    -1  

أمناط ادلشاركة ىف ىذه النشاطات     -2                                                                                                                                                                                       

ضريبة الدخل على نشاطات أوقات الفراغ .    -3              

دراسة احلالة االجتماعية للفرد واألسر .    -4  

حجم االمكانات الىت توفرىا الدولة لنشاطات وقت الفراغ .    -5  

Grazia  عن دى جرازيا كما يشريا نقال   De إىل أف ىناؾ ثالث طرؽ ديكن إستخدامها لتقدير    
 وقت الفراغ وىذه الطرؽ ىى :

: معرفة أوجو النشاط الىت ينفق فيها األفراد أمواذلم .  أوال  
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 ثانيا : ربديد درجة ونوعية النشاطات ادلرتبطة بوقت الفراغ .

 ثالثا : معرفة مدى الوقت ادلخصص للنشاط .

كما يتجو فريق من الباحثني إىل تقدير وقت الفراغ من خالؿ معرفة معدؿ ساعات الوقت الذى     -
 يقضيو الفرد ىف العمل وكذلك األنشطة ادلتصلة بعملو ليكوف ما تبقى بعد ذلك ىو وقت الفراغ 

علومات الىت بينما يشري فريق أخر من الباحثني إىل تقدير حجم وقت الفراغ من خالؿ مجع وربليل ادل     
 تتصل دبا يلى :

عدد ساعات العمل ىف األسبوع . –أ        

مدة األجازات والعطالت . -ب       

سن التقاعد ) ادلعاش ( . -ج            

  :خالصة 
فقداف ) مكانة العمل( مع عدـ االرتباط بعمل جديد خيلق فراغا كبريا يف حياة ادلسن ادلتقاعد كاف يشغلو 

 بالعمل

نظرا لقلة التفاعل االجتماعيبفقد الفرصة  فيشًتؾ يف ادلناشط االجتماعية اليت كاف يشًتؾ هبا يف و 
السابق فاف ذلك يؤدي  إىل تقليل فرص االلتقاء باألصدقاء و الزمالء الذين يشكلوف لو جزءا مهما 

 من ماضيو.

تستنفذ طاقاتو و اىتماماتو كلما تقلصت ) منظومة ادلكانة( و فقد ادلسن مكاناف و ادوار كانت   لدى
 زاد وقت الفراغ لديو و ىذا خيلق للمسن مشكلة كيفية استثمار ىذا الفراغ.
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 .الواقع أف ادلسنني يعانوف من وجود وقت فراغ مقًتف خبربة حمدودة يف استثماره و 

ن أف يدمر و أخريا فاف ادلسنني ىم جزء من نسيج متشابك من األجياالإلنسانية و إمهاذلمأو نسياهنم ديك
االعتبارات األخالقية يف حياة اإلنسانلألجياالألخرى و جيب أف نضع يف اعتبارنا انو ديتلكوف القدرة على 
العطاء و أهنم جزء من ماضي اجملتمع و حاضره و مستقبلو، و من مث فاف االىتماـ بقضاياىم ما ىو إال 

لتوجيو اىتماـ الباحثني و األكادديية و صناع  جزء من االىتماـ بالتنمية يف اجملتمع ككل، و قد آف األواف
القرارات يف اجملتمع حمليا و إقليميا و دوليا رمو أوضاع كبار السن و ضرورة توفري برامج فعالة لرعايتهم يف 

 ظل الظروؼ.
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 تمهيد :

بقولو'' ان القمر الذي يؤمن او يعتقد بأنو مرغوب فيو اجتماعيا حيس بانو شخص منوذجي و لديو   Braceعرفها 
ادلقدرة على اعطاء الصورة ادلثلي لتقبل االخرين لو و ديتلك مسحة فردية لالفراد بادلركز االجتماعي ادلطلوب 

''Brace,2000,p1475 

Peebles and Mooreبينما عرفها  لفرد على اعطاء الصورة ادلثلى للتقبل االجتماعي ة لديو بأهنا '' مقدرة ل 
 Peeblesادلقدرة على االنوراء بادلكانة االجتماعية ادلطلوبة عن طريق التكوين االجتماعية و الفردية و مدى تقبل 

and Moore, 1998,P 623 االخرين لو   

بقوذلما '' اذا ما كان الشخص يف مركز  اجتماعي مستقبل فانو يكون  Haiyashi and trewortو عرفها 
مطالب بان يفهم الفرق ما بني االشخاص الني يتقبلونو اجتماعيا و  االشخاص الذين ال يتقبلونو  ، و عليو ان  

   .Haiyashi and trewoat 1989 ,P629 دينح الصحبة و االحًتام لزمالئو مقرونو بنتائج صداقتو.

ريرى الطالبات من خالل التعاريف السابقة ان ادلرغوبية االجتماعية ىي اديان و مقدرة الفرد على اعطاء ليهو ع
 الصورة  ادلمثلى من خالل الصحبة و االحًتام و االخالق ادليثالية

  :اهمية المرغوبية االجتماعية - 1

و تنمية العالقات االجتماعية اجليدة بني  ان ادلرغوبية االجتماعية مهمة يف جانب االجتماعي فهي تسهل التصال
االفراد انفسهم ، اذا تسهم يف حتقيق رلتمع ذي سلوك حصاري يف تعاملو مع االخرين و يف التمسك بأنظمة و 

 القوانني  .

 و اهنا تعمل على التعاون بني افراد اجملتمع لتحقيق ىدف ، و عدم وجدىا يؤدي اىل تشتت اجلهود و خسارهتا.

 تعمل االفراد منذ مرحلة مبكرة يف حياهتم على امهية احًتام حقوق االخرين و احًتام ارائهمو كذلك 
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وحٌد . و اهنا عادة ما حتدد مدى السلوك ادلتوقع يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة و ىو عادة ما يكون السلوك ادلثايل

1002 ،88 

العالقات االجتماعية و التعارف النزىة و استغالل قوي ز من ىذا نالحظ ان ادلرغوبة االجتماعية لدى كبار السن ت
 الوقت يف الرياضة و االنشطة االجتماعية خاصة بعد التقاعد.

 منظور التعلم االجتماعي:  - 2

 socialطبقا ذلذا ادلنظور ،  فان ادلرغوبة االجتماعية يتم اكتساهبا و تغيريىا من خالل مالحظة مناذج اجتماعية 

models    )و من خالل احملاكات )التقليدimitation  و من خالل ىذا التعليم الربيليvicarious 

learng  الذي يهتم من خالل التعزيز الذايتself_ rien forcement   فمشاىدة ادلالحظة  لنموذج
 2881،231نوق و عدس، ايتب او عوقب بسلوك مشابو لسلوك  النموذج جيلب  لو نتائج شلاثلة اذا قام بتقليده.

ان مقياس اجملتمع اخلارجية يتم اكتساهبا عن طريق التنشئة االجتماعية للطفل ، فالقواعد ادلكافئة و ادلعاقبة تصبح 
ذاتية للذة و اخلوف ، و ىي تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي لصاحل اجملتمع ، غري ان ادلسايرة الكاملة تعمل 

 .2888،211هٌلٌسهانت  .ية ،فطاعة اوامر اجملتمع و االلتزام هبا دو استثناءيف طياهتا سلاطر عدم ادلرونة و االستبدائ

 _ المرغوبين االجتماعية في المنظور النفسي:3

 _ منظور التحليل النفسي : 1_3

ادلعرب الرئيس عن ىذا ادلنظور يرى ان ادلرغوبني االجتماعية تنشأ عن القيم اليت freud طبقا ذلذا ادلنظور فان فرويد
و اليت تتكون   super egoتتم استدماجها من خالل التوحيد مع الوالدين تؤدي اىل تكوين )االنا االعلى( 

تيجة ( ، فينمو الضمري لدى الطفل نIdeal egoو االنا ادلثالية )  conscienceبدورىا من الضمري 
العقاب ، اي استدماجكا ما يدينو و يعاقبو عليو والده ، و تنمو ) االنا ادلثالية( نتيجة ادلكافأة ، اي  استدماج  

  ( 11_55_2892)مول ولندزي كل ما يوافق عليو والده و يثيبانو. 
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فانو بدال من اللذة ، و بذلك و هبذا يعد )االنا االعلى( ادلمثل الداخلي للمرغوبية االجتماعية ، فهو ينزع اىل الكمال 
يتعارض كثريا يف العمل الذي يقوم بو ، االن ادلعايري االخالقية متثل زلاولة اجملتمع للتحكم بالدفعات العدوانية و 

 (11_55_2892)مول ولندزي  اجلنسية منها .

ان االنسان سللوق اجتماعي ، و ان شخصية الفرد تنمو عنها البيئة االجتماعية و التفاعالت  adlerيرى ادلر
                                                                                     Nicky 1996.1058االجتماعية ادلرتبطة هبا 

و ذلك ان االنسان لديهم  ( 11_55_2892)مول ولندزي  . فاالنسان حيتاج اىل االخرين ليعزز استمرار وجوده.
ميول فطرية لالرتباط االخرين و ىذا االرتباط ديكن لالنسان من الشعب على صفعة الفيزيقي من خالل التعاون 

 .211. 2888عبد الرحمان  .من االخرين

 التضحية بكثري من مطالبة و  ىو عندما ينظم اىل مجاعة سرعان ما جيد نفسو يف معظم االحيان _ مضطرا اىل
ذلذا فهو يساير معايري اجلماعة و اخلاصة و غيابو يف سبيل احلصول على القبول االجتماعي من افراد اجلماعة  

 .221_1000معوض  قوانينها و تقاليدىا و يلتزم هبا.

 

و يتم تطبيع الفرد _ اجتماعيا_ من خالل تعرضو للعالقات االجتماعية على الرغم من ان االىتمام االجتماعي يف 

العبٌدي  .الفطري النشأة ، إال ان شكل ادلرغوبية االجتماعية يتحدد بنوع اجملتمع النظم و القيم السائدة فيوالفرد 

 219_ 2880و داود ،
 :_ المنظور السلوكي 2_3

ذا ادلنظور ان االفراد يغريون احكامهم االجتماعية و سلوكهم و من مث التوامهم هبا على وقف ما يًتتب على يرى ى
 219_ 2880العبٌدي و داود ، .سلوكها من احساس باالشباع نتيجة ادلكافأة ، او عدم االشباع نتيجة العقاب
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للسلوك ادلرغوب فيو اجتماعيا ، فيغري و قد يؤدي التعزيز السليب لسلوك غري مرغوب فيو اجتماعيا اىل احداث تقوية  
من نظرة االفراد حنو العامل و بذلك فاهنم يغريون من سلوكهم ليخبوا االحساس بعدم االمان و الرضا بني اجلماعة 

العبٌدي و داود  .سيكررون ذلك السلوك ز يلتزمون بوم و اذا ما حصل تعزيزا اجيايب لسلوكهم اجلديد فاهن

،2880 _219 
و  طبعا ذلذا ادلنظور فان ادلرغوبني االجتماعية ديكن ان تتعزز يف سلوك الفراد من خالل الرضا و االستحسان و 

تماعيا معينا ،و اما اجموقف يقوم بو الفرد و يضمن التز القبول و التأييد الذي يقدمو اجملتمع )اجلماعة( بازاء كل 
 اذا يلتزم اجتماعيا فانو يعاقب من خالل الفرض و االنعزال عن اجملتمع.

 _ تاثير الجماعة في المرغوبية االجتماعية 4

اجلماعة دون استثناء تتطلب من اعضائها اخلضوع و االمتثال و ذلك من اجل ضمان امنها و سالمتها و ادلساعدة 
على حتقيق اىدافها و حىت حيصل الفرد العضو يف اجلماعة على عوائد و مكاسب فعليو ان يلتزم مبا تضعو 

لفة اىل تاثري اجلماعة على عوائد و مكاسب من قواعد ضوابط و معايري سلوكية ، و تثري الدراسات ادلختاجلماعة 
، فعليو ان يلتزم مبا تضعو اجلماعة من قواعد و ضوابط  و معايري سلوكية ، و تشري الدراسات ادلختلفة اىل تأثري 

 )2889،123حرٌم ،( .اجلماعة يف الفرد و ادراكو و دوافعو و تصرفاتو وجهود

اغلب االوقات مضطر اىل انكار الذات و التضحية بكثري من كطالبة  ان الفرد عنما ينضم اىل اجلماعة بعد نفسو يف
اخلاصة و رغباتو يف سبيل احلصول على القبول االجتماعي من االخرين ضمن اجلماعة ، و كذلك نالحظو يزيد 

هبا ، و ورغباهتا و عليو ان يلتزم  دىايمن اجل معها ، و ىو بذلك يساير معايري اجلماعة و قوانينها و تقال تفانيو
مت تطبيع الفرد امجاعيا من خالل شلارسة العالقات االجتماعية و ميالنو حنو الرغبة يف القبول االجتماعي ، إال ان 

ادلرغوبية االجتماعية لديو تتحد بنوع افراد اجلماعة و اجملتمع احمليط بو و نوع النظم و القيم السائدة يف ذلك  
 )2889،123حرٌم ،( اجملتمع 
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 اىل ان اجلماعة تستطيع تأثري اجيابيا او سلبيا بوساطة الثالث االتية   fulmerلقد اشار فلمر 

 _ ضغط الجماعة: 4-1

و يعد لقوى دافع لدى االفراد يف اجلماعة ، اذ ان قبول اجلماعة للفرد يعد الدافع وراء كل قرار يتخذه الفرد ، و 
يكونون غري مهتمني فنا شلا سيقولو االخرون ، مع ان ىوالءاالحرين  قد الكثري من اعملنا و تضرفاتناتتاثر كثريا خيو 

 و لكن ضغط اجلماعة يتواجد يف ذىن الفرد  .

 _ تطبيق العقوبة : 4-2

و ىو امتداد لضغط اجلماعة ولكنو فعلي و حقيقي و نظهر ىذا التأثري من خالل انزال العقوبة باحد االفراد غري 
 ادلتفق علها ادللتزمني مبعايري اجلماعة

القيم الشخصية : ديثل ضغط اجلماعة و التطبيق اجلزائي اىل التغلب على القيم الشخصية ، و فصال عن ذلك تطور 
اجلماعات غالبا نظم القيم االفرادىا فتصبح اىداف اجلماعة ز اراؤىا مقبولة من الفرد على اهنا صحيحة ادبيا و 

 )12.|2889،123حرٌم ، (.خلقيا 

 المرغوبية االجتماعية في المجال الرياضي_ 5

اتضح من خالل اطالع الباحث على الدراسات و االدبيات و االطر النظرية العربية و االجنبية انو ال توجد دراسة 
تطرقت اىل موضوع ادلرغوبية االجتماعية يف اجملال الرياضي ، و من خالل ما تقدم وجد الباحث ان ادلرغوبية 

 جملال الرياضي تتمثل مبا يأيت:االجتماعية يف ا

 _ اهنا متثل بقيام بواجباهتم يف الفريق و احًتامو ذلا و الشعور بادلسؤولية يف التدريب و ادلنافسة 2

 _ اهنا طوعية تتبع من ادارة الالعب الرياضي و باختياره 1
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 تابعة من قناعى ذاتية _ ان الالعبني يلتزمون بادلعايري و الضوابط االجتماعية و يكون تأثريىا اكرب عندما تكون 3

 _ اهنا سلوك متعلم مكتسب من البيئة اثناء التدريب 1

ي و مرحلة _  ىنالك  فروق فردية يف ادلرغوبة يف ادلرغوبية االجتماعية داخل افراد الفريق الواحد تبعا للنضج العقل5
النمو احلسي ، و مستوى احساس الالعب بادلسؤولية و شدة التزامو بالقيم االخالقية ، و ثقافتو الالعب و مقدار 

 ما حصل عليو الالعب من ثوب و عقاب ازاء بلوغو االجتماعي 

 

:  لهويةا  

المراحل احد المفاهٌم األساسٌة فً علم نفس النمو ، وهً تتطور وتنمو مع تعد الهوٌة  

العمرٌة والنمائٌة التً ٌمر بها اإلنسان وتعطً صورة واضحة للشخصٌة التً تمثل 

الفرد وتعرفه على المجتمع وتعطٌه المالمح العامة لبٌان التفاعل االجتماعً والنفسً 

والعقلً للمرحلة التً ٌعٌش فٌها مع االخرٌن ، وان ٌكون للمرء باستمرار كٌان متمٌز 

ً بالذات وٌمكن اعتبارها معادلة لؤلنا  .عن اآلخرٌن والوع  

) ,Erikson 1964ٌمثل تطور الهوٌة كما افترضه أرٌكسون ) ونمو أحكام الخلقٌة كما  

مظهرٌن من أهم مظاهر النمو اإلنسانً المؤثرة    ( Kohlberg , 1958 )افترضه كولبرك 

إدراك الفرد لمعنى  فً طبٌعة السلوك االجتماعً للفرد ، اذ ٌرتبط تطور الهوٌة بطبٌعة

وجوده من خالل تبنٌه المبادئ واألدوار المناسبة من الناحٌة الشخصٌة واالجتماعٌة على 

حد سواء ، كما ٌرتبط الحكم الخلقً بطبٌعة التفسٌرات العقلٌة لما هو مقبول او مرفوض 

 اجتماعٌا
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 نظرٌة النمو النفسً واالجتماعً ) ارٌكسون (  : 

ن وجهات نظرهم فً حٌاة االنسان على انها نمو متعاقب من الرضاعة قدم العدٌد من المنظرٌ

Eriksonإلى الشٌخوخة وقد درس ارٌكسون )   –(  هذا التعاقب من وجهة نظر ) نفسٌة 

اجتماعٌة ( وانتهى بثمانً مراحل ، ٌواجه الفرد فً كل مرحلة منها ازمة ، وقد بنى 

 ارٌكسون 

ودراسته للحاالت وتحلٌله لبعض الشخصٌات البارزة  نظرٌته من خالل مالحظة اإلكلٌنٌكٌة 

مثل ) ؼاندي ولوثر( . وهو ٌرى ان هذه المراحل مرتبة على وفق نظام هرمً متسلسل 

وان كل ازمة تحل بصورة)  اٌجابٌة أو سلبٌة  ( باالستمرارٌة والشعور بقوة الذات فً حٌن 

نه شخص ؼٌر مرؼوب فٌه وؼٌر الفشل والحل السلبً ٌؤدٌان به إلى الشعور بالوحدة وبا

مكافئ لآلخرٌن . وبقً ارٌكسون لسنوات عدٌدة وحٌدا فً مخططه لدورة حٌاة االنسان 

والذي ٌبٌن اهمٌة المراحل التطورٌة فٌها والسٌما فً تأكٌده لتشكٌل الهوٌة والتً اعتبرها 

اصرٌن تطوٌر المراهقة وقد حاول العدٌد من الباحثٌن المع    المهمة األساسٌة فً مرحلة

عمل ارٌكسون من خالل وصؾ خصائص كل مرحلة فً دورة حٌاة االنسان ، ولعل من 

( التً حولت المفهوم J. Marcia  ابرز تلك المحاوالت تتمثل فً ابحاث جٌمس مارسٌا ) 

النظري الذي قدمه ارٌكسون للهوٌة إلى مفهوم اجرائً ٌمكن قٌامه . ان تشكٌل الهوٌة 

عقدة مستمرة مع الحٌاة وتمثل حجر الزاوٌة االساس قً وحدة الشخصٌة  عملٌة دٌنامٌكٌة م

  : ، وٌنطوي تشكٌل الهوٌة على مهمتٌن اساسٌتٌن هما

 اوال :  بنٌة الشخصٌة النفسٌة واالجتماعٌة . 
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قعات المجتمع ثانٌا : تحقٌق التوازن المطلوب بٌن تصورات الفرد كما سٌكون علٌه وتو

م الهوٌة على االحساس باالستمرارٌة والتطابق مع الذات ومع وقد اطلق ارٌكسون مفهو

الصورة التً ٌحملها االخرون عن الشخص وٌمثل اٌضا عملٌات التوحد فً المراحل 

  المبكرة من العمر . 

وتعد ابحاث مارسٌا من الدراسات المبكرة التً تصدت لموضوع الهوٌة اذ اختار بعدٌن 

:  اساسٌٌن لتحدٌد نمط الهوٌة وهما  

 االستكشاؾ ) وضوح االختٌار ( . -1

 االلتزام ) اتخاذ الفرد قراراته بنفسه(  .    -2
وتم تصنٌؾ وضوح االفكار على اساس ؼٌابه وحضوره الذي حدث فً الماضً او ٌحدث 

االن فً حٌن ٌشٌر االلتزام إلى البحث الحقٌقً فً تقدٌم االختٌار الواضح على وفق 

احل متكاملة اذ ان النجاح فً اتمام مهام مرحلة نمائٌة ٌعتمد .واهتماماتها وٌرى ان هذه المر

على حد كبٌر على النجاح فً اجتٌاز المهام النمائٌة المرتبطة بالمراحل النمائٌة التً تسبقها 

، وٌؤكد ان الفرد ٌواجه فً كل مرحلة من مراحل النمو ازمات نمائٌة تتضمن كل ازمة 

 صراعا بٌن بدائل اٌجابٌة 

ر صحٌحة وان الطرٌقة التً ٌحل بها هذا الصراع وٌجتاز بها االزمات التً تؤثر واخرى ؼٌ

فً رؤٌته لنفسه والمحٌطٌن به فٌما بعد كما ان االخفاق فً حل المشكالت المرتبطة 

 بالمراحل 

المبكرة ٌمكن ان تترك اثارا مؤذٌة  على حٌاة الفرد فٌما بعد ، اال ان اصالح االذى ممكن فً 

الحقة من حٌاة الفرد.مراحل   
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 هوٌة األنا االجتماعٌة : 

ترتبط الهوٌة االجتماعٌة بخٌارات الفرد فً مجال االنشطة والعالقات االجتماعٌة ، وتشمل  

 اربعة مجاالت فرعٌة هً الصداقة ، والدور الجنسً ، واسلوب االستمتاع بالوقت ،

ه على وفق منظومة المجتمع والعالقة بالجنس االخر . والمقصود بها تصور الفرد لذات

 واالخرٌن ، وذلك من خالل العالقات التً ٌقٌمها داخل محٌطه االجتماعً. 

وتعتبر القدرة على اقامة عالقات صداقة جٌدة مع االخرٌن عامال مهما فً النمو االجتماعً  

( . 98،  1891مؤشرا على التوافق والصحة النفسٌة ) مرسً وعبدالسالم ،   

فهوم الدور الجنسً واحدا من اهم المجاالت التً تؤثر فً تشكل هوٌة األنا كذلك ٌعتبر م

االجتماعٌة ، فمفهوم الذكورة واالنوثة ٌتعدى االختالؾ الباٌولوجً فً المفهوم الثقافً 

لتوقعات الدور ، فنالحظ االختالفات القائمة بٌن الشعوب والثقافات فً تحدٌد سلوك الدور 

كالملبس ونوع العمل وسن الزواج.  وما ٌتعلق به من تفاصٌل  

والٌخفى ما تقوم به المعتقدات واالتجاهات من دور مهم فً توجٌه السلوك المناسب للفرد تبعا 

للجنس الذي ٌنتمً الٌه وعادة ماٌتم اكتسابها منذ الطفولة ، وقد ٌجد بعض االفراد صعوبة 

بهم إلى ضؽوط وصراعات مع فً تعلم ادوارهم الجنسٌة او صعوبة فً تقبلها ، مما ٌؤدي 

النمط الثقافً السائد للمجتمع الذي ٌعٌشون فٌه وبذلك الٌكون الدور الجنسً ) الهوٌة 

الجنسٌة ( واضحا، اذ تظهر تلك االضطرابات بشكل واضح فً مرحلة المراهقة ، وحٌرة 

ٌة الشباب المراهق هنا تبدو فً التساؤالت عن اختالؾ الناحٌة الجنسٌة والمٌول الجنس

 وفروق الرؼبات واالستجابات بٌن النوعٌن ، وتحلٌل منطقٌة االدوار التً ٌتوقعها المجتمع 
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وتمثل العالقة بٌن الجنسٌن مجاال" فرعٌا" لتشكل هوٌة األنا مظهرا اساسٌا للحٌاة االجتماعٌة 

تتمركز حول مجموعة من االتجاهات النفسٌة التً تعبر عن نفسها فً صور مختلفة من 

والتفكٌر والنظم االجتماعٌة ، وتنظم المجتمعات االنسانٌة المختلفة حتمٌة هذه  السلوك

العالقة بطرائق مختلفة ، فبعض المجتمعات تسمح بالعالقات بٌن الجنسٌن فً مٌادٌن عمل 

محددة ، ومجتمعات اخرى قد تسمح بااللتقاء الجنسً المباشر بصورته الجسدٌة قبل الزواج 

رى الٌباح التحدث فٌها إلى الجنس االخر اال  باشراؾ االسرة الرسمً ، ومجتمعات اخ

وتحت رقابتها ، واخرى تمنع االتصال بدون عقد زواج ، اال ان شعور الشباب بانه قد 

اكتمل نموه من الناحٌة الجنسٌة ٌوازٌه تعبٌر عن تلك الدوافع الجامحة فً نفسه بالزواج ، 

ٌة والمعاٌٌر االجتماعٌة السائدة عقبة بٌنه وبٌن وقد ٌصطدم بواقع تكون فٌه الموارد المال

ؤدي إلى زٌادة التوتر االنفعالً ماٌنشد من استقالل وتعبٌر عن تلك الدوافع الملحة ، مما قد ٌ  

وٌمثل استؽالل الفراغ بعدا اجتماعٌا مهما فً تشكل هوٌة األنا ، وخاصة الستطالع هوٌات 

ساعد فً تسهٌل عملٌة تكوٌن الهوٌة عن طرٌق الدور ، ذلك ان استؽالل وقت الفراغ قد ٌ

تطوٌر البراعة وتنمٌة المهارات من خالل االنشطة االنتقالٌة ، وبقدر ماٌحسن استؽالل 

الفراغ بقدر ما ٌعود بنتائج داعمة لبناء الشخصٌة ومساهمة فً البناء القٌمً واالجتماعً ، 

قصورا فً بعض الحاالت على  ومع تؽٌر النمط االجتماعً المعٌشً اصبح دور الشباب م

  الدراسة ، وهو دور تقلٌدي تنقصه الدٌنامٌكٌة والفاعلٌة وؼٌاب الدافعٌة

التعلٌمٌة فً كل ٌوم ثم ٌعود لٌتجدد فً الٌوم التالً ، وقد ٌكون هذا التباعد بٌن  مفهوم الدور 

ادت إلى  الحقٌقً للطالب وبٌن حقوق هذا الدور الواحد وواجباته من اهم االسباب التً

 كبار، فال الكبارنمطٌة الشخصٌة الطالبة للعلم ، مما ادى بدوره إلى زٌادة اوقات الفراغ عند 
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بحاجة إلى التسلٌة والترفٌه ، فان لم ٌجدوا االماكن المخصصة الصالحة لتفرٌػ هذه الطاقات 

رة وطرق تخرٌبٌة لمؤسسات المجتمعفانهم قد ٌعملون على اشباعها فً اوجه ضا  

االت االساسٌة والفرعٌة لهوٌة األنا المج  

 

هوٌة األنا االجتماعٌة           هوٌة األنا االٌدلوجٌة   

 

الهوٌة 

 الدٌنٌة

الهوٌة  

المهن

 ٌة

الهوٌة  

السٌا

 سٌة

اسلوب  

الح

 ٌاة 

الدور   الصداقة  

الجن

 سً

اسلوب  

االستمتا

ع 

 بالوقت

العالقة  

بالجن

س 

 االخر 

 

(  1الشكل )    

 الهوٌة الرٌاضٌة : 

وٌستنتج الباحث ان مفهوم الهوٌة فً المجال الرٌاضً ٌكمن فً  تكامل الهوٌة مما ٌقود إلى 

المستوٌات العلٌا من اتصاؾ الشخصٌة باالستقاللٌة  والتفرد عن اآلخرٌن وان ادراك 

 الرٌاضً 
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تبر امرا فً عما حوله وادراكه لذاته على وفق اطار محدد ومرسوم ٌع” لنفسه شٌئ منفصل

ؼاٌة االهمٌة لضمان تحدٌد السلوك االدائً فً المجال الرٌاضً بالشكل الذي ٌتناسب مع 

كل موقؾ من مواقؾ اللعب من خالل التكوٌن الذاتً لشخصٌة الرٌاضً دون ان ٌكون 

هناك تأثٌر ألي من المؤثرات الخارجٌة فً طبٌعة السلوك الذي ٌؤدٌه. وؼالبا ما ترتبط 

اضٌة بدوافع ممارسة النشاط الرٌاضًالهوٌة الرٌ  
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                                                                                                        الدراسة اإلستطالعية

علمية كشفية هتدف إىل التعرف علىيعرف " ماثيو جيدير " الدراسة االستطالعية على أهنا دراسة   
البحوث عندما تكون ادلشكلة زلل البحث جديدة مل يسبق ذلا ادلشكلة ، و تقوم احلاجة إىل ىذا النوع من 

 أو عندما تكون ادلعلومات أو ادلعارف ادلتحصل عليها حول مشكلة قليلة و ضعيفة .

هتدف الدراسة اإلستطالعية دلوضوع حبثنا ىذا إىل إمكانية تعميم ادلمارسة الرياضية يف أوقات الفراغ لدى 
لسن دلعرفة موقفهم من عدم ممارستهم ا توجهنا إىل فئة معينة من كبار ااألشخاص ادلسنني و يف حبثنا ىذ

للنشاطات البدنية و من خالل معرفة ظروفهم و معرفة األسباب اليت تؤدي إىل عدم ممارستهم و كذلك 
 معرفة األنشطة اليت يقرتحوهنا ذلذه الفئة 

تماعية على بعض اساتدة علم النفس و مت توزيع مقياس االجتاىات حنو اوقات الفراغ و ادلرغوبية االج-
استدة الرتبية البدنية و الرياضية كمحكمني.و بعد االخد مبالحضاهتم مت االجتماع مع تطبيق ادلقاييس كما 

 ىي بدون تعديالت و عليو مت دراسة االسس العلمية للمقياس

الثبات-ا  

  حجم العينة معامل الثبات Rالجدولية
االجتاىات مقياس 60 66.0 6600  
مقياس ادلرغوبية  60 66.0 6600

 االجتماعية
 اكربوىي  0.91و0.93ان معامل الثبات للمقاييس ادلستخدمة قدر ب 1نالحظ من خالل اجلدول رقم

فان  و منو 65و درجة احلرية 6663. عند مستوى الداللة 6644ار اجلدولية ادلقدرة ب من قيمة 
  مقبولةادلقاييس ادلعتمدة تتمتع بدرجة ثبات 

 



منهج البحث و االجراءات الميدانية                                                      الفصل االول  
 

49 
 

معامل الصدق-ب  

  حجم العينة معامل الصدق Rالجدولية
 مقياس االتجاهات  60 66.0 66.0
مقياس المرغوبية  60 66.0 66.0

 االجتماعية
وىي  0.91و0.93ان معامل الصدق للمقاييس ادلستخدمة قدر ب 1نالحظ من خالل اجلدول رقم

و منو فان  65و درجة احلرية 6663عند مستوى الداللة  6644ار اجلدولية ادلقدرة ب من قيمة  كربا 
.صدق مقبولةادلقاييس ادلعتمدة تتمتع بدرجة   

منهج البحث-0  

يتطلب  الرتوحييةكبار السن يف احلصص لاألنشطة الرياضية  بنظرا لطبيعة موضوع حبثنا و مشكلتو ادلتعلقة 
منا دراسة موضوعية و التفحص و إبراز اإلستنتاجات ، لذا وجب علينا إنتهاج ادلنهج الوصفي و الذي ىو 

 اآلخر يعتمد على األسلوب اإلحصائي .

مجتمع و عينة البحث-2  

( سنة65-50فردا من افراد اجملتمع ترتاوح اعمارىم من ) 50مشلت  ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية  

  مجاالت البحث-0

المجال المكاني-0-0  

( 50أجري الرتبص مبدينة مستغاًل و مشلت بعض ادلناطق على اجملال البشري رلموعة من كبار السن '
سنة( 65-50يرتاوح أعمارىم ما بني )  
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المجال الزماني : -0-2  

لنقوم جبمع ادلادة اخلربية اخلاصة مبوضوع  2014يف نوفمرب  بدأ حبثنا ىذا منذ أن إتفقنا مع األستاذ ادلؤطر
األساتذة و مت توزيعها على رلموعة من 2014البحث ،بعد ذلك قمنا بصياغة أسئلة اإلستمارة يف أكتوبر 

 ليها من نفس الشهر و مت البدئ يفالرتبية البدنية و الرياضية لألخد بآرائهم و مقرتحاهتم و مت ادلوافقة ع
و بعد ىذه الفرتة مت مجع اإلستمارات و تفريغ  10/12/2014إىل غاية  2014ديسمرب  1يوم  توزيعها

 األسئلة باإلحصاء اخلاص بو إ و إنتهى حبثنا يف يوم

المجال البشري-0-4  

فردا من كبار السن 50  

متغيرات البحث-4  

تكون فرضية البحث قابلة تكتسي مرحلة حتديد متغريات البحث أمهية كبرية ذلذا ميكن القول أنو كي 
للتحقيق ميدانيا ، أنو البد أن حيرص كل باحث حرصا شديدا على التميز بني متغريات حبثو و بني بعض 

 العوامل األخرى اليت منشأىا أن تؤثر سلبا على مسار إجراء الدراسة .

 المتغير :

نوعان : ىو ذلك العامل الذي حيصل فية تعديل أي تغيري لعالقتو مبتغري آخر و ىو  

 متغير مستقل 

ىو ادلتغري الذي يعرتض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة و دراستو قد تؤدي إىل معرفة 
(و يف موضوع دراستنا ىو ) خصائص كبار السن ( . 58، ص  1984تأثريه على متغري آخر ) ثابت   

 ويتمثل يف االجتاىات وادلرغوبية االجتماعية



منهج البحث و االجراءات الميدانية                                                      الفصل االول  
 

51 
 

التابع :المتغير   

يؤثر فيو ادلتغري ادلستقل ، و ىو الذي تتوقف قيمتو على مفعول تأثري قيم ادلتغريات األخرى حيث كلما 
(219، ص  1999أحدثت تعديالت على قيم ادلتغري ادلشكل ستظهر على ادلتغري التابع )راتب ،   

 و يف موضوعنا ىو )أوقات الفراغ لدى كبار السن(

ادوات البحث-0  

و ادلراجعادلصادر -  

الدراسات السابقة-  

االنرتنت-  

مقياس االجتاىات -  

مقياس ادلرغوبية االجتماعية-  

الوسائل االقصائية-  

مواصفات مقايس البحث-0  

)زلمد حسن عالوي  سؤاال مقسمة اىل ثالث ابعاد ىي 42و وتشمل اجتاىات حنو اوقات الفراغ-
8776)  

                                  (     44687684681686656268البعد ادلعريف ميثل العبارات التالية )-
11646685682688666364البعد االنفعايل ميثل العبارات التالية)-    

42648686683684676461البعد السلوكي ميثل العبارات التالية )-  
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 *مفتاح التصحيح

 كبريةجدا  كبرية  متوسطة  قليلة قليلةجدا

8 4 1  2 3 

 

(10.8.15.14.11.9.6.5.3.2عبارات وتتمثل يف العبارات التالية)10ادلرغوبية االجتماعية متثل -  

   منح دراجاهتا كما يليويتم 

نعم=درجتان                                         ال=درجة واحدة                                       

يتم منح درجاهتا كما يلي                                                        8.12العباراتان رقمي اما  

نعم=درجة واحدة                                ال=درجتان                                                

ادلفحوص من الدرجة القصوى وقدرىا  ويتم مجع مجيع درجات العبارات العشرة وكلما اقرتبت درجة 

فال يتم  1.4.7.10.13 كلما دل دلك على زيادة ادليل حنو ادلرغوبية االجتماعية اما العبارات رقم20

(1989)زلمد العريب مشعون.تصحيحها  

 سلبية متوسطة اجيابية
20 10 1 

الوسائل االحصائية المستعملة-7  

إستنباط النتائج العامة و فهمها بصورة جيدة جلأنا إىل إستخدام من أجل الوصول إىل النتائج اإلحصائية و 

 الوسائل اإلحصائية التالية :
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المتوسط الحسابي :-أ  

ىذا األكثر إستعماال من بني القياسات اإلحصائية األخرى هبدف الوصول إىل النتائج و ترتيبها بصورة 
اضية ىي : جيدة و ىو حاصل قسمة رلموع القيم على عددىا و الصيغة الري  

مج س
ن

 ̅س 

اإلحنراف ادلعياري : يعترب أفضل طريقة لقياس التثبيت حيث يدخل إستخدامو يف كثري بني فظيا التحليل و 
 اإلختبار و ىو يساوي اجلذر الرتبيعي ادلتوسط ادلرميات ادلختلفة عن متوسطها احلسايب و رمز "ع" حيث :

 ع : اإلحنراف ادلعياري 

ل عليها س: القيم اليت مت احلصو   

 ش: ادلتوسط احلسايب 

√=ع  
 مج(س ̅س) 

ن                            : عدد العين 0-ن    

 

 معامل اإلرتباط " ليبرسون " :

مج س مج ص
ن ص )  (س  مج            ر= 

  مج ص  ]
ن  –  مج س  [  ] مج ص 

ن   -2] مج س  
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 مج س : رلموع قيم اإلختيار األول 

الثاين  رلموع قيم اإلختيار مج ص :   

: رلموع مربع اإلختيار األول2مج س   

:  رلموع مربع اإلختيار الثاين  2مج ص  

: رلموع مربع اإلختيار األول  2)مج س(  

: رلموع مربع اإلختيار الثاين  2)مج ص(  

 مج : اجملموع 

أفراد العينةن : أعداد   

 صعوبات البحث :-0

  قلة ادلسار و ادلراجع 
  قلة الدراسات ادلشاهبة 
  صعوبة توزيع اإلستبيان بسبب اجملال ادلكاين  
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 عرض و مناقشة نتائج البحث-

 البعد المعرفي يوضح المتوسطات الحسابية لعبارات   10الجدول رقم: 

 

 قليلة العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 ممارسة األنشطة في وقت -
 . الفراغ استخدامك مفيد

0 10 10 00 50 0104 5110 

 أنشطة وقت الفراغ نافعة  -
 للفرد والمجتمع.

11 10 10 01 01 0105 5112 

 يكسب الفرد غالبا صداقات -
 من خالل األنشطة وقت الفراغ.

11 10 11 02 05 010 5102 

أنشطة وقت الفراغ تسهم في -
 االرتقاء بصحة االنسان.

11 11 15 14 01 0120 5104 

 أنشطة وقت الفراغ هامة  -.
 جدا لإلنسان.

10 10 10 00 51 0140 5151 

أنشطة وقت الفراغ تساعد على  -
 قدرة الفرد على االنتاج.

10 10 10 50 04 0114 5110 

أنشطة وقت الفراغ تساعد -
 االنسان على االسترخاء.

15 10 10 52 00 10 5110 

أنشطة وقت الفراغ تعتبر بمثابة  -
 للتعارؼ االجتماعي.فرص جيدة 

11  10 10 01 00 0104 5100 

 5112 0152 500 052 50 50 12 المجموع
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 :0من خالل الجدول رقم 

توسطات دلال ادلعريف لدى ادلسنني نالحظ أف ك نالحظ  أنو يعرب عن اذباىات غنية البحث يف البعد
اذباىات كبار السن حنو أوقات  وىذا مايعربعن « 50- 4»احلسابية لكل العبارات كانت زلصورة بني 

 الفراغ بدرجة كبرية جدا .

لذانفسر أف كبار السن يعتربوف وقت الفراغ استخداـ جيد ومفيد عند شلارستهم لألنشطة حبيث أهنا نافعة 
 يساىم وقت الفراغ وشلارسة سلتلفللفرد واجملتمع ويكسب فيها الفرد العديد من الصدقات اجليدة واجلديدة 

 و على االرتقاء بصحة االنساف وقدرتو على االنتاج ساعده على ويساعده على االسًتخاء.االنشطة في

وكذلك يغري وقت الفراغ واألنشطة وكذلك يغري وقت الفراغ واألنشطة ادلستخدمة فيو فرص جديدة للتعارؼ 
ة واالجتماعية والعلمية والعقلياالجتماعي ،وإشباع للحاجات اجلسمي  

تقراء واكتشاؼ العديد من السكذلك يساعد على التكيف واالسواالنفعالية للفرد،و   

                                               إلحداث ادلزيد من الًتابط االسريواألخالؽ اليت حيملها الفرد  

 البعد السلوكي  يوضح المتوسطات الحسابية لعبارات 02الجدول رقم: 

 قليلة العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
 جدا

كبرية  كبرية متوسطة قليلة
 جدا

 ادلتوسط
 احلسايب

 االحنراؼ
 ادلعياري

أمارس أنشطة وقت 
 الفراغ بصورمستمرة .

00 50 12 50 50 4104 0141 

اذا أتيحت يل فرصة  -
فانو ديكين زيادة كمية 

 الوقت الذي أمارسو

14 04 00 15 12 0110 0142 

 0102 5145 14 10 50 14 01أشًتي بعض االدوات -
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أوادلالبس لكي 
أستخدمها يف وقت 

 الفراغ.
أستطيع أف أمارس  -

ادلزيد من الوقت 
 االمكانات.

10 00 50 10 10 5110 0100 

أذا كاف يل أف أختار فاين 
أفضل أف أعيش يف فئة 

أومدنية هبا االنشطة وقت 
 الفراغ.

00 10 51 10 12 5125 0122 

أمارس أنشطة وقت 
 الفراغ أخرولو

 كنت مشغوال يف عملي .

01 00 10 10 11 010 0155 

أعطي وقت شلارسة 
أنشطة وقت الفراغ 

 االولوية على غريه من
 االوقات االخرى .

 

55 00 05 15 11 0144 0102 

أوافق على فكرة زيادة 
وقت فراغي لكي أستطيع 

شلارسة أنشطة أكثر يف 
 وقت فراغي.

 

10 12 01 02 00 0125 0125 

 0102 5100 00 00 000 010 015 جملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموعا
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 :5من خالل الجدول رقم

 عن االذباىات غنية البحث يف البعد السلوكي لدى ادلسنني ،نالحظ أف كل ادلتوسطات  الذي يعرب

( وىذاما يعربعن اذباىات كبار السن حنو أوقات 2.24-011احلسابية لكل العبارات كانت زلصورة بني )

 .الفراغ بدرجة قليلة

وىذا يفسر لنا أف كبار السن اليستطيعوف شلارسة األنشطة بصورة مستمرة والديكنهم زياد كمية الوقت 
اعطائو األولوية على غريه من   حبيث نسبة كبرية من كبار السن كانوا ضد فكرة كمية وقت الفراغ وعدـ 

                                          األوقات األخرى .

 ( مثال معرفة ما اذا كاف النموذج ادلتعدد للقلق 0434حيث حاولت دراسة فيغلي وفرسيلي )

يعطي لالختالؼ يف أنشطة وقت الفراغ عن النموذج ، األحادي للقلق مستخدمة مقياس القلق السمة 
( 0430)ـ واحلالة)سيلريجر( ومقياس مسة القلق العاـ، وقائمة األنشطة وقت الفراغ وحاوؿ فوزهنا

 العالقة بني منجزي األنبساطة وادليل العصايب .دراسة

وبني اختيار مواقف قضاء وقت الفراغ باستخداـ  اختيار ايزتيك للشخصية ، واستخدـ نفس االختياريف 
ودراسة ثورنيتوف وكويلًتعاـ   لدراسة العالقة بني مسات الشخصية واألشًتاؾ يف األنشطة 0434دراستو عاـ 

 قة  أنشطة وقت الفراغ بالعمر واألثار النفسية ذلذه األنشطة عند كبار السن .بعال 0431

ومنو نستنتج أنو جيب أف يكوف للمسن ميل ذىين ورغبة اجتماعية يف اختيار وقت الفراغ واألنشطة 
 ادلستخدمة فيو .وأف يكوف للمسن برنامج أنشطة وقت الفراغ وأساليب شغلو ألف النشاط يف وقت الفراغ

 يهتم باجلوانب النفسية والقلق ،الشكوؾ والتوقعات .
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 البعد االنفعالي  المتوسطات الحسابية لعبارات يوضح 10الجدول رقم 

 قليلة العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 
 جدا

كبرية  كبرية متوسطة قليلة
 جدا

 ادلتوسط
 احلسايب

 االحنراؼ
 ادلعياري

يف انشطة الفراغ فاف  
 الوقت دير بسرعة 

10 10 10 04 25 4124 4153 

أشًتاكي يف أنشطة وقت  -
 الفراغ سبنحين السعادة     

10 11 12 01 01 0.5 0124 

أسبتع دبمارسة أنشطة وقت 
 الفراغ

. 

11 10 00 05 50 0150 5110 

أنشطة وقت الفراغ  -
 خبارات سارة

11 10 50 00 05 0125 0125 

انشطة وقت 
الفراغ.تساعدعلى 

 احساسي باالنتعاش .

10 10 00 01 50 0110 5 

أشعر بانفعاالت سارة  -
 أثناء شلارسة وقت الفراغ.

10 00 51 11 12 5145 0102 

األنشطة اليت أمارسها يف 
وقت الفراغ تستحوذ على  

 كل اىتمامايت.
 

52 00 05 11 11 012 0101 

أميل اىل االنشطة اليت -
 أمارسها يف وقت الفراغ.

 

15 01 12 05 02 0100 0121 
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 :      0من خالل الجدول:رقم 

الذي يعرب عن اجابات عينية البحث يف البعد االنفعايل لدى ادلسنني نالحظ أف معظم ادلتوسطات 
( وىذا مايعرب عن اذباىات كبار السن حنو أوقات الفراغ 4124 -2114احلسابية كانت زلصورة بني )

 وقت فراغهم بدرجة كبرية جدا .ومنو نستنتج أف كبار السن يشعروف بالسعادة لدى شلارستهم ادلتنوعة يف
                                                                                                                                                      وحيسوف باالنتعاش واالنفعاالت السارة والكثري منهم دييلوف اىل األنشطة اليت ديارسوهنايف وقت فراغهم.                             

واجلماعات دوف استثناء يتطلب من أعضائها اخلضوع واالمتثاؿ وذلك من أجل ضماف أمنها وسالمتها 
ومساعدة على ربقيق أىدافها، وحىت حيصل الفرد العضو يف اجلماعة على عوائد ومكاسب فعليو أف يلتـز 

 كية .دبا تضعو اجلماعة من قواعد وضوابط ومعايري سلو 

وتشري الدراسات ادلختلفة اىل تأثري اجلماعة يف الفرد وإدراكو ودوافعو وتصرفاتو وجهوده')حرمي   
0442،_402  ) 

                         يوضح المتوسطات الحسابية لكل االبعاد 0الجدول رقم

 ع س األبعاد
 4152 4144 البعد ادلعريف

 0133 2101 البعد االنفعايل
 0104 4104 السلوكي البعد

 0.04 05.24 البعد الكلي
 

 

 0144 0100 052 42 011 00 04 جملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموعا
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 :0من خالل الجدول رقم 

والسلوكي ،لذا فاف  ادلعريف أكرب من البعد االنفعايلنالحظ أف نسبة ادلتوسط احلسايب الذباىاف يف البعد 
                                           اذباىات كبار السن حنو أوقات الفراغ كانت بدرجة كبرية جدا .

 

 استنتاج:

لديو ادلعرفة التامة بأهنا  ومنو نستنتج أف كبار السن لديهم اذباىات اجيابية حنو شلارسة أنشطة الفراغ حبيث
حبيث تزيد من صداقامهم ومعارفهم .وكذا أنشطة  سوف باالنتعاش وانفعاالمهم سارةتشعرىم بالسعادة وحي

 وقت الفراغ تساىم يف االرتقاء صحة االنساف وتساعده على االسًتخاء ؤالقدرةعلى االنتاج .  

 المرغوبية االجتماعية يوضح المتوسطات الحسابية لعبارات 0 جدول رقمال

 ادلتوسط ال نعم العبارات
 احلسايب

االحنراؼ 
 ادلعياري

 1,28   ,111 02 11 بغض النظر عن تصرفامهم اخلاطئة احب زمالئي
عادايت وتصرفايت كلها حسنة وطيبة ومرغوب فيها 

 دائما
74 13 1,74 1,31 

 1,12 1,26 37 26 مل اكذب مطلقا حىت لوكانت كذبة غريضارة
مل حيدث اف تشتكي االنفعاؿ او الغضب يف اي 

 موقف من ادلواقف
36 32 1,36 1,16 

افضل قراءة الكتب االدبية عن قراءة الكتب 
 التارخيية 

46 27 1,46 1,20 

 1,11 1,24 38 24الفرؽ عندي بني فوزي اوىزدييت يف ادلنافسة 
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 الرياضية
مل اشعر بالغرية مطلقا من اي شخص طواؿ 

 حيايت 
66 17 1,66 1,28 

ليس يل اعداء على االطالؽ ومجيع زمالئي 
 كبرية  اومعاريف زلبوبني بدرجة

 
36 

 
32 

 
1,36 

 
1,16 

 احيانا تدور يف ذىين بعض االفكار
 الاحب عرفها الناس عين  

40 20 1,2 1,09 

 1,15 1,34 34 33 افضل االلعاب اجلماعية عين االلعاب الفردية
 1,23 1,52 267  447 اجملموع

 0من خالل الجدول رقم

احمليطة بالفرد ، ويتأثر الفرد باجملتمع وتقاليده نتيجة واف ادلرغوبية االجتماعية ىي نتائج البيئة والظروؼ 
 العالقات االجتماعية مع االخرين .

فادلرغوبية االجتماعية قد تكوف عالقات غري مباشرة بني األفراد ، ففي بعض األحياف قد يرغب فرد يف أف 
ماعيا ، فانو ينظر اىل يكوف قريبا من فرد آخر دوف االحتكاؾ بو وىذا الفرد يكوف ذا مكانة مرموقة اجت

سلوكو على أنو مثاؿ للسلوؾ ادلرغوب فيو اجتماعيا . وعند اجراء مقابلة مع شخص غري معروؼ والسؤاؿ 
عن عملو ) فقد يكوف ىذا الشخص يعمل يف رلاؿ غري مرغوب فيو اجتماعيا ( فانو سوؼ جييب عن 

الظهور بطريقة زلببة ، فهنا اجابة الشخص  عمل مرغوب فيو اجتماعيا ولو مكانتو ادلقبولة اجتماعيا وحياوؿ
 455510413 ىي لغرض التقبل االجتماعي و كطريقة لتقليص الفوارؽ يف ادلرغوبية االجتماعية )

Hunt ( 

احساس على وفق ما يًتتب على سلوكهم من أف األفراد يغريوف أحكامهم االجتماعية ، ومن مث التزامهم هبا
(وقد يؤدي  Hurlogk.  0432541عدـ االشباع نتيجة العقاب ) باالشباع نتيجة ادلكافأة ، أو 
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التعزير السليب لسلوؾ غري مرغوب فيو اجتماعيا ، اىل احداث تقوية للسلوؾ ادلرغوب فيو اجتماعيا ، فيغري 
من نظرة األفراد حنو العامل ، وبذالك فاهنم يغريوف من سلوكهم ليجنبوا االحساس بعدـ األماف والرضا بني 

          عة . واذا ما حصل تعزيز اجيايب لسلوكهم اجلد                                                                                   اجلما
 استنتا ج :*

أ، الفرد عندما ينضم اىل اجلماعة جيد نفسو يف أغلب أوقات مضطرا اىل انكار الذات والتضحية بكثري من 
ورغباتو يف سبيل احلصوؿ على القبوؿ االجتماعيمن اآلخرين ضمن اجلماعة ،وكذلك مطالبو اخلاصة 

نالحظو من يزيد من تفانيو من أجل اجلماعة لكي يكوف مرغوبا فيو اجتماعيا من قبل أعضاء اجلماعة اليت 
ا ،ومت تطبيع يعمل معها ،وىو بذلك يساير معايري اجلماعة وقوانينها  وتقاليدىا ورغبامها وعليو أف يلتـز هب

الفرد اجتماعيا من خالؿ شلارسة العالقات االجتماعية وميالنو حنو الرغبة يف القبوؿ االجتماعي ،اال أف 
ادلرغوبية االجتماعية لديو تتحد بنوع أفراد اجلماعة واجملتمع احمليط بو ونوع النظم والقيم السائدة فذلك 

( اىل أف FULMERر )(،لقد أشار فودل 0441DENIZ&ANGELIKA_124اجملتمع)
  اجلماعة التأثري يف الفرد تأثريا اجيابيا أوسلبيا.فإهنم سيكرروف ذالك السلوؾ و يلتزموف بو) 

1978:20،freedman  ولذلك فاف ادلرغوبية االجتماعية ديكن أف تعززيف السلوؾ األفراد من خالؿ
ة( بازاء كل موقف يقـو بو الفرد الرضا و األستحساف والقبوؿ والتأييد الذي يقدمو اجملتمع  )اجلماع

ويضمن التزاما اجتماعيا معينا ،واذا مل يلتـز اجتماعيا فانو يعاقب من خالؿ الرفض واالنعزاؿ عن اجملتمع 
(0442. (knowles441 

 5 االستنتاجات -2

من خالؿ ماقدمناه يف اجلزء التطبيقي من طرح اسئلة االستبياف وكذا سرد ربليلها اليت كانت يف رلمل 
وكاف ىذا نابع  ͵نتائجها تؤكد اذباىات كبار السن حنو اوقات الفراغ ومستوى ادلرغوبيةاالجتماعية لديهم 

 انو.من اجوبة كبار السن على االسئلة فعلى ضوء ماجاء يف االجوبة اتضح لنا 



 الفصل الثاني:                                                     عرض و مناقشة نتائج البحث
 

64 
 

 اذباىات كبار السن حنو اوقات الفراغ ىي اجيابية*

 *مستوى ادلرغوبية االجتماعية لدى كبار السن اجيايب

 مقارنة النتائج بالفرضيات  -3

بعد اف استخلصنا االستنتاجات من خالؿ ربليل ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضيات البحث وكانت  
 كاأليت 

 الفرضية االولى :*
وانطالقا من الدراسة ادليدانية والنتائج ادلتحصل  ͵افًتضنا اف ماىية اذباىات لكبار السن حنو اوقات الفراغ  -

تبني لنا انو ىناؾ عدة اذباىات اجيابية لكبار السن حنو اوقات الفراغ  ͵(4(و)0من خالؿ اجلدوؿ رقم)عليها 
 .(0-4توسطات احلسابية كانت زلصورة ما بني)الف معضم النتائج ادلتحصل عليها مثل ادل واستغاللو اجيايب

 ويف االخري نقوؿ اننا توصلنا اىل ربقيق ىذه الفرضية. -
 من خالؿ النتائج اليت ربصلنا عليها نستنتج اف الفرضية قد ربققت . -
 الفرضية الثانية :* -
دانية ونتائج افًتضنا اف مستوى ادلرغوبية االجتماعية مقبوؿ لدى كبار السن وانطالقا من الدراسة ادلي -

ادلتحصل عليها تبني لنا اف مستوى ادلرغوبية االجتماعية لدى كبار السن اجيايب دلا ديثلونو يف اجملتمع من 
كما اشار )منري راغب و جاكوب بريد فلوريدا( اهنا تتاثر باالستجابات للتعرؼ على ارشاد وسلوكات اجيابية  

اط كلما دؿ ذلك على الدقة و الفعالية يف عدـ التاثر دقة و فعالية درجات اختبارىا اذ كلما قل االرتب
 بادلرغوبية االجتماعبة.

    الف من خالؿ توزيع االستمارات و معرفة  فمن خالؿ النتائج اليت توصلنا اليها نستنتج اف الفرضية زلققة -
 اجوبة العينة كانت تشري اىل اف كبري السن  فرد اجتماعي و كل تص رفاتو مرغوب فيها.
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 :الفصل خػػػػػػػػػػػاتمة- 

لقد تضمن ىذا الفصل عرض وربليل مناقشة النتائج ادلتحصل عليها من االستبيانات ادلوزعة ومن خالؿ 
 النتائج احملصل عليها .

اف بامكاف بعض االنشطة الرياضية كل حسب قدراتو ،كما فرضنا يف ىذا الفصل ببعضاالقًتاحات 
 طة تروحيية خاصة هبذه الفئة.والتوصيات من بينها تطبيق برامج أنش

 : خاتمة عامة

بفقد الفرصة  فيشًتؾ يف ادلناشط االجتماعية اليت كاف يشًتؾ هبا يف  نظرا لقلة التفاعل االجتماعيو 
السابق فاف ذلك يؤدي  إىل تقليل فرص االلتقاء باألصدقاء و الزمالء الذين يشكلوف لو جزءا مهما 

 من ماضيو.

منظومة ادلكانة( و فقد ادلسن مكاناف و ادوار كانت تستنفذ طاقاتو و اىتماماتو لدى كلما تقلصت ) 
 زاد وقت الفراغ لديو و ىذا خيلق للمسن مشكلة كيفية استثمار ىذا الفراغ.

والواقع أف ادلسنني يعانوف من وجود وقت فراغ مقًتف خبربة زلدودة يف استثماره باإلضافةإىل ما يوجهونو 
 من مشكالت.

ا فاف ادلسنني ىم جزء من نسيج متشابك من األجياالإلنسانية و إاماذلمأو نسياهنم ديكن أف يدمر و أخري 
لألجياالألخرى و جيب أف نضع يف اعتبارنا انو ديتلكوف القدرة على  االعتبارات األخالقية يف حياة اإلنساف

ىتماـ بقضاياىم ما ىو إال العطاء و أهنم جزء من ماضي اجملتمع و حاضره و مستقبلو، و من مث فاف اال
جزء من االىتماـ بالتنمية يف اجملتمع ككل، و قد آف األواف لتوجيو اىتماـ الباحثني و األكادديية و صناع 
القرارات يف اجملتمع زلليا و إقليميا و دوليا حنو أوضاع كبار السن و ضرورة توفري برامج فعالة لرعايتهم يف 

 ظل الظروؼ.
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ليتجدد يف اليـو التايل ، وقد يكوف ىذا التباعد بني  مفهـو الدور احلقيقي للطالب  يف كل يـو مث يعودو 
وبني حقوؽ ىذا الدور الواحد وواجباتو من اىم االسباب اليت ادت إىل منطية الشخصية الطالبة للعلم ، شلا 

و ، فاف مل جيدوا االماكن حباجة إىل التسلية والًتفي كبار، فال الكبارادى بدوره إىل زيادة اوقات الفراغ عند 
ادلخصصة الصاحلة لتفريغ ىذه الطاقات فاهنم قد يعملوف على اشباعها يف اوجو ضارة وطرؽ زبريبية 

 دلؤسسات اجملتمع

 التوصيات  -0

 اعطاء االامية ادلميزة ذلذه الفئة والتوفري االمكانيات ذلا. اجلهات ادلعنية على  -

 توفري الوسائل وادلنشئات الرياضية ذلذه الفئة . -

 توصية كبار السن على اامية شلارسة االنشطة يف وقت فراغهم.         -

 استثمار اوقات الفراغ يف شلارسة النشاط الرياضي الًتوحيي-

 على كبار السن ادلشاركة يف االنشطة االجتماعية والًتوحيية وادلسابقات.-

 لقياـ دبلتقيات وطنية وزللية اليت ديكن من خالذلا التحسني على اجيابية تقدمي زلاضرات وا-

 انشطة وقت الفراغ. 
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 االتجاهات نحو اوقات الفراغ

كبيرة 

 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جدا
 العبارات

ممارسة االنشطة فً وقت الفراغ استحدام مفٌد للوقت 1       

عندم اشترك فً انشطة فان القت ٌمر بسرعة 2  

امارس انشطة وقت الفراغ بصورة مستمرة 3  

وقت نافعة للفرد و المجتمع  انشطة 4  

  راكً فً انشطة الفراغ تمنحنً السعادةاشت 5

ادا اتٌحت لً الفرصة فانه ٌمكننً زٌادة كمٌة الوقت   6

 الدي امارس فٌه وقت الفراغ

كتسب الفرد غالبا صداقات من خالل انشطة وقت الفراغٌ 7  

اتمتع بممارسة انشطة وقت الفراغ 8  

المالبس لكً استخدمها فً  اشتري بعض االدوات او 9

 نشاط وقت الفراغ

انشطة وقت الفراغ  تسهم فً االرتقاء بصحة االنسان 11  

انشطة وقت الفراغ تمنحً حبرات سارة 11  

استطٌع ان اماس المزٌد من االنشطة الجدٌدة فً وقت  12

 الفراغ ادا اتٌح لً المزٌد من القت و االمكانات

لالنسانانشطة وقت الفراغ هامة جدا ل 13  

انشطة وقت الفراغ تساعد على احساسً باالنتعاش  14  

ادا كان لً ان اختار فاننً افضل ان اعٌش فً بٌئة او  15

 مدٌنة بها امكانٌات افضل اللنشطة وقت الفراغ

انشطة وقت الفراغ تساعد على قدرة الفرد على االنتاج 16  



اشعر بانفعاالي سارة اثناء وقت الفراغ 17  

ى فكرة زٌادة وقت فراغً لكً استطٌع    اوافق عل 18

 ممارسة اكثر فً وقت الفراغ

انشطة وقت الفراغ تساعد االنسان على االسترحاء  19  

االنشطة التً امارسها فً وقت الفراغ تستحود على كل  21

 اهتمامتً 

امارس انشطة وقت الفراغ حتى ولو كنت مشغوال فً  21

 عملً 

وقت الفراغ تعتبر مثابة فرص جٌدة للتعارف  انشطة 22

 االجتماعً 

امٌل الى االنشطة التً فً وقت الفراغ  23  

اعطً وقت ممارسة انشطة وقت الفراغ االولوٌة على  24

 غٌره من االوقات االخرى
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 العبارات نعم ال

لٌست لدي هواٌات امارسها فً وقت فراغً-1    

احب جمٌع زمالئً و معارفً بغض النظر عن تصرفات -0  

 الخاطئة ضدي
كلها حسنة و طٌبة و مرغوب فٌها  عاداتً و تصرفاتً-3  

 دائما
الرٌاضة بالنسبة لً هواٌة ممتعة-4    

لم اكذب فً حٌاتً مطلقا حتى و لو كانت كذبة غٌر -5  

 ضارة                       
لم ان تملكنً االنفعال او الغضب فً اي موقف من -6  

 المواقف
الكتب التارٌخٌة  افضل قرئة الكتب االدبٌة عن قر ائة-7    

احٌانا تدور فً ذهنً بعضاالفكار التً ال احب ان ٌعرفها -8  

 الناس عنً
ال فرق عندي بٌن فوزي او هزٌمتً فً المنافسة -9  

 الرٌاضٌة
افضل االلعاب الجماعٌة عن االلعاب الفردٌة -12    

لم اشعر بلغٌرة مطلقا من اي شخص طوال حٌاتً-11    

افتخر بنفسً فً بعض االحٌان-10    

االصوات العالٌة و الضوضاء تسبب لً الضٌق-13    

لٌس لً اعداء على االطالق وجمٌع زمالئً او معارفً -14  

 ٌحبوننً بدرجة كبٌرة جدا 

اتعامل مع اصدقائً بنفس الطرٌقة التً اتعامل بها مع -15  

 اعدائً

 



General summary: 

Title: older attitudes towards leisure and their relationship to social 

Almarghbah. 

General dilemma: What older attitudes towards leisure and level of 

social desirability to have. 

General hypothesis: entirely positive trends Grammar leisure Om 

- Highlight the older level during leisure time activities. 

- Detect the exploitation of leisure in the elderly. 

Research Methodology: 

Sample: This was our choice for a sample containing the sample for 

the elderly at the level of Mostaganem Province (50.) 

Spatial and temporal area: 

1 . spatial domain: Mostaganem Province 

2 . temporal sphere: the beginning of October 2014 to May 2015. 

3 . instruments used: scale trends towards leisure and social 

desirability  

4. mistoy social desirability acceptable to the elderly. 

Research goals: 

- Know the elderly attitudes towards leisure 

- Highlight the importance of leisure-time activities in the elderly. 

-akoshv Inv 

 



Résumé général 

Titre: âgé attitudes envers loisirs et leur relation à Almarghbah 

sociale. 

Dilemme général: Quelles attitudes plus âgés vers les loisirs et le 

niveau de désirabilité sociale à avoir. 

Hypothèse générale: tendances positives entièrement Grammaire 

loisirs Om 

- Mettez en surbrillance le niveau plus au cours des activités de loisir. 

- Détecter l'exploitation des loisirs chez les personnes âgées. 

Méthode De Recherche: 

Echantillon: Cela a été notre choix pour un échantillon contenant 

l'échantillon pour les personnes âgées au niveau de la province de 

Mostaganem (50.) 

 :Territoire et région temporale 

1 . domaine spatial: Wilaya de Mostaganem 

2 . sphère temporelle: le début d'Octobre 2014 to May à 2015. 

3 . instruments utilisés: tendances à l'échelle vers les loisirs  

4. mistoy désirabilité sociale acceptable pour les personnes âgées. 

objectifs de recherche: 

- Connaître les attitudes envers les personnes âgées loisirs 

- Mettre en évidence l'importance des activités de loisirs chez les 

personnes âgées. 

Investissement -akoshv pour les activités de loisirestment for leisure 

time activities 



 الملخص العام

 : اتجاهات كبار السن نحو اوقات الفراغ وعالقتها المرغةبٌة االجتماعٌة. عنوان البحث

االشكالٌة العامة: ماهً اتجاهات كبار السن نحو اوقات الفراغ ومستوى المرغوبٌة 

 االجتماعٌة لدٌهم.

 : اتجاهات االجابٌة نحوى اوقات الفراغ ومالفرضية العامة

 مستوى كبار السن اثناء انشطة وقت الفراغ. ابراز -

 الكشف عن استغالل اوقات الفراغ لدى كبار السن. -

 منهج البحث:

العٌنة: هذا وتم اختٌارنا لعٌنة تحتوي على عٌنة لكبار السن على مستوى والٌة 

 (.55مستغانم)

 المجال المكاني والزماني :

 المجال المكانً: والٌة مستغانم .1

 .2515الى ماي 2514بداٌة اكتوبر : المجال الزمانً .2

 مقٌاس االتجاهات نحو اوقات الفراغ و المرغوبٌة االجتماعٌةاالدوات المستعملة:  .3

 ستوى المرغوبٌة االجتماعٌة مقبولة لدى كبار السن..م4

 اهداف البحث:

 معرفة اتجاهات كبار السن نحو اوقات الفراغ -

 لسن.ابراز اهمٌة انشطة وقت الفراغ لدى كبار ا -

  الكشف عن استثمار انشطة وقت الفراغ-
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