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بعد احلمد والشكر هلل عز وجل ،ال يسعنا بعد أن أمتمنا هذه الدراسة املتواضعة ، بعون هللا 
نتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل كل فرد ساندان ...ودعمنا ...وشد على وتوفيقه ، إال أن 

 أيدينا...وآزران ابلقول أو الفعل أو الدعاء

فان ابلدرجة األوىل إىل األستاذ الدكتور " بن زيدان كما نتقدم ابلشكر اجلزيل والعر 
حسني" على قبوله اإلشراف  على هذه املذكرة  وملا بذله معنا  من جهد ورعاية والهتمامه 

وسعة  صدره ...وتشجيعه وإرشاده لنا يف سبيل إجناز هذا البحث ،جعله هللا لنا فخرا 
 ورمزا من رموز العلم .

ألساتذة قسم النشاط الرايضي املكيف  ولكافة أساتذة معهد كما نتقدم بشكران  اخلاص 
 -مستغامن–الرتبية البدنية 

 كما ال يفوتنا أن نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد يف إجناز هذا البحث.
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 أهدي هذا العمل املتواضع

يد إىل من قال فيها س إىل من علمتين أن احلياة كفاح ،إىل من غرست يف روح الرتبية
 إىل أمي مث أمي ، مث أمي.املرسلني صلى هللا عليه وسلم "اجلنة حتت أقدام األمهات " 

 إىل روح والدي رمحه هللا وأسكنه فسيح جناته.

 إخويت .مجيع إىل زوجيت الكرمية ، وأبنائي "سيد أمحد" ،"لينة "، "هيثم" ،و 

 إىل مجيع أساتذة معهد الرتبية البدنية والرايضية مستغامن.

 .مجيع أصدقاء وزمالء  الدراسة والعمل وإىل

 إىل كل طالب علم .
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 وإىل الطاقم اإلداري والرتبوي لثانوية الشاديل قادة فرندة

 إىل كل من ساهم يف اجناز هذا البحث   
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 ملخص البحث

 على احلياة وأتثريهاوتنظيم حياهتم  كبار السنيف جودة حياة   هوأمهيت النشاط الرايضيمت التطرق إىل دور 
 جسمياَ واجتماعياَ ونفسياَ  األفراديف تكامل النشاط الرايضي ق إىل دور االجتماعية كما مت التطر  االسرية و

البحث يف دراسة تلك  أمهيةومن هنا تربز  دارة الوقتإو  والتكيف مع البيئة. اآلخرينوكيفية التعامل مع 
ة على ضيودور املمارسة الراي كبار السن, الصحة النفسية( على    االجتماعية و األسريةاملؤثرات ) احلياة 

املمارسة  نأ ابعتباروالعطاء يف اجملتمع  اإلبداعمثاليًا يستطيع   فرداهنا تكوين تلك املؤثرات واليت من شأ
تربز أمهية اجملتمع .  داخل فراداألحتسني اللياقة البدنية والصحية واالرتقاء برفاهية   هلا دور يفالرايضية 

راهتم وخرباهتم وتوظيفها ابملكان الصحيح وتكامل وقد السن طاقات كبارمشكلة البحث يف توجيه مجيع 
املتواضعة يف ميدان  ناومن خالل خربت ناوسلوكياً لذا كان من واجب  الفرد جسمياً ونفسياً وخلقياً واجتماعياً 

الصحي االرتقاء ابملستوى  من شأنه الذيو  للنشاط البدينابلدور الكبري  كبار السنالرتبية الرايضية تثقيف  
 .لكبار السنوهذا كله ما يعرب عنه جبودة احلياة  هلذه الفئة  والنفسي والبدين

املمارسني وغري ممارسني للنشاط  كبار السنجودة احلياة لدى  مستوى التعرف على  هدفت الدراسة إىل
  كبار السن.يف أبعاد مقياس جودة احلياة لدى   هما، والتعرف على الفروق بينالرايضي

 البحث ض و فر  إىلابلنسبة  أما

 .ايضي لدى كبار السن ر ط الاسني وغري املمارسني للنشر ودة احلياة لدى املماجمستوى  -

يف أبعاد مقياس جودة للنشاط الرايضي بني املمارسن وغري املمارسني هناك فروق ذات داللة إحصائية  -
 احلياة لدى كبار السن. 

عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية  انار املنهج الوصفي ملالئمة طبيعة البحث وقد اخت الطالباناستخدم 
، ينتمون ( شخص غري ممارس 100ممارس للنشاط الرايضي و) شخص( 100بواقع )كبار السن من  
  بعض  بلدايت  والية تيارت ) فرندة ، مدروسة ، عني كرمس ، ختمارت ،عني احلديد ، مالكو (إىل 
 هم وضبععلى التجربة االستطالعية  وإجراء بتحديد متغريات البحث ) مقياس جودة احلياة( ناقام إذ



 ه 

 

سية على عينة التجربة الرئي إجراءمث   نفس املنطقة املذكورة سابقاينتمون إىل   أشخاص( 10قوامهم )
 .اإلحصائيةاملعاجلات  إجراءوبعد  2017/2018البحث  خالل موسم 

 اىل: طالبانتوصل ال

 ضي على درجة مرتفعة من جودة احلياة حتصل غالبة كبار السن املمارسني للنشاط الراي-  

حتصل غالبة كبار السن غري املمارسني للنشاط الرايضي على درجة متوسطة أو منخفضة من جودة  -
 احلياة

 هنالك فروق معنوية يف مقياس جودة احلياة لدى كبار السن ولصاحل املمارسني للنشاط الرايضي  -

ملمارسني للنشاط لرايضي عن غريهم من الغري املمارسني وجود أعلى فرق معنوي لصاحل كبار السن ا -
 للنشاط لرايضي من خالل حصوهلم على أعلى قيم أوساط حسابية وأعلى قيم احنرافات معيارية .

ن هناك فروق معنوية بني أبعاد مقياس جودة احلياة لدى كبار السن املمارسني وغري أأظهرت النتائج  -
 الت املعنوية.املمارسني وذلك من خالل الدال

 

Résumé 

Au cours de cette recherche, on a abordé le thème du rôle de l’activité physique et son 

importance dans la qualité de vie des personnes âgées et organiser leur vie et leur 

impact sur la vie sociale et familiale ont été touchés au rôle de l’activité physique dans 

l’intégration des individus physiquement, socialement et psychologiquement et la façon 

de traiter avec les autres et de s’adapter à l’environnement. Gestion du temps et donc 

l’importance de la recherche dans l’étude de ces effets sonores (vie sociale et familiale, 

la santé mentale sur les aînés) et rôle de la pratique sportive sur l’ampleur de ces effets 

qui configurera le personnel parfait peut créativité dans la société comme pratique 

sportive joue un rôle dans O remise en forme et la santé et à améliorer le bien-être des 

individus au sein de la société. souligner l’importance du problème de la recherche de 

toutes les énergies et les capacités des personnes âgées et leurs expériences et la location 

au bon endroit physiquement et psychologiquement et l’intégrité individuelle et 

éthiquement et socialement et sur le plan comportemental donc c’était notre devoir, à 

travers une expérience modeste dans le domaine de l’éducation physique pour éduquer 

les personnes âgées sur le grand rôle de l’activité physique Qui augmenterait le niveau 



 و 

 

de la santé, le développement physique et psychologique pour cette classe et tout que 

cela est exprimé dans la qualité de vie pour les personnes âgées. le but de cette étude est 

d’identifier le niveau de qualité de vie chez les personnes âgées et d’identifier les 

différences entre le microcrédit et d’autres praticiens de l’activité sportive en 

dimensions mesure la qualité de vie chez les personnes âgées. 

En ce qui concerne les hypothèses de la recherche-qualité de vie chez les praticiens et 

les praticiens de l’activité physique chez les personnes âgées.Il y a des différences 

statistiquement significatives entre les praticiens non-microcrédit aux sportives activité 

dans la mesure des dimensions de la qualité de vie chez les personnes âgées. 

Nous avons utilisé descriptive pour s’adapter à la nature de la recherche et l’échantillon 

a été sélectionné par la manière aléatoire de personnes âgées personnes (100) pratiquant 

l’activité sport et (100) un non-praticien, appartenance à certaines communes de Tiaret, 

kamna sélectionnez Rechercher des variables (qualité de vie) et d’expérimenter Une 

reconnaissance et la force (10) personnes appartenant à un même territoire mentionné 

antérieure puis recherche échantillon expérience au cours de la saison 2017//2018 et 

après avoir fait des processeurs statistiques. 

Atteint-vous obtenez les praticiens âgés principalement de l’activité sportive sur un 

degré élevé de qualité de vie-vous obtenez des praticiens âgés non dominantes d’activité 

sportive sur moyenne ou faible qualité de vie .Il y a des différences dans mesure de la 

qualité de vie chez les personnes âgées et pour les praticiens de différence plus haut 

l’activité physique pour les anciens praticiens d’activité pour les athlètes d’autres des 

non-praticiens d’activité pour les athlètes grâce à l’accès à des valeurs plus élevées de la 

communauté mathématique et écart-type des valeurs plus élevées.les résultats montrent 

qu’il y a des différences dimensions mesure la qualité de vie chez les grands praticiens 

et des non-praticiens à travers une connotation . 
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 :املقدمة-1

كبار   مؤشرا على حتسني الصحة العاملية كما ان زايدة عدد يعترب التقدم يف السن يف البلدان النامية واملتقدمة
السن يف اجملتمع ساهم يف اعادة التفكري لتوفري ادوار هلم ليستطيعوا االستفادة من خرباهتم وطاقاهتم بشكل 

هم ويعطيهم الفرصة يف نبذ فكرة الفراغ والتوجه حنو الراحة والسكون ما قد ينعكس سلبا على جوانب يفيد
 حياهتم النفسية واالجتماعية والصحية .

تفكري يف معرفة هذه املرحلة ودراستها بشكل أفضل حملاربة اآلاثرالسلبية عليهم ومن اجل هذا وجب ال
)شهرة ، . والتمكن من االستفادة منهم وجعلهم قادرين على العيش السنوات املقبلة بصحة افضل

 (1،ص2017

ن قدرات أتثري املمارسة الرايضية على منط احلياة مبا فيها م إن إذتظهره الكثري من الدراسات  وهذا ما
من جانب و وسلوكيات وتوجهات ميكن من خالهلا تعزيز الدور يف خدمة اجملتمع هذا من جانب  وأفكار

 إىليف الصحة البدنية والصحة النفسية وابلتايل هتدف مجيعها  أثرهان املمارسة الرايضية ترتك إف آخر
 واإلبداعالنهاية احلصيلة للعطاء  املهين ( ويكون يف ،االجتماعي  ،اخللقي  ،النفسي  ،التكامل ) اجلسمي 

حيث يرى املهتمون بدراسة النشاط الرايضي أنه ميكن التعرف على حضارة اجملتمعات من ، يف اجملتمع 
خالل معرفة الوسائل اليت تستخدمها تلك اجملتمعات يف مواجهة وقت الفراغ وأنه توجد عالقة وثيقة بني 

ويعد النشاط الرايضي أحد ، نشطة الرايضية السائدة يف اجملتمع ثقافة اجملتمع ومستوايت املشاركة يف األ
أفضل األسلحة اليت ميلكها اجملتمع ملقاومة املشكالت االجتماعية املتطورة اليت توجد اليوم ،وقد اهتم األفراد 

)رمضان ،  ابلنشاط الرايضي لتنمية الصحة واللياقة البدنية واالستعانة أبنشطة وقت الفراغ .
 .(56،ص2008

ميكن لكبار السن حتسني لياقتهم البدنية  وحالتهم الصحية العامة من خالل ممارسة النشاط الرايضي  حيث
اذ من املهم أن تضيف حياة أخرى إىل سن عمرك عن طريق ممارسة النشاط الرايضي،فالرايضة املناسب ،

 (69،ص1995)د .فاروق ،  حياة يف حد ذاهتا.
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 . احلياة جبودة رو شعمن أجل الممارسة النشاط الرايضي  إىل ن كبار الس  اجةح تربز  ومن هنا

دراستهم ،ويتم يف  يتناولوهنا النفس ملع يف الباحثون أصبح اليت اجلديدة املفاهيم من احلياة جودة فمفهوم
قياس مستوى تقييم األفراد جلودة حياهتم يف مراحل احلياة املختلفة ،بدال من االقتصار على دراسة اجلوانب 

قبل  من النفس علماء اهتم فقدالنفسية السلبية واملضطربة اليت شغل هبا العلماء لفرتات طويلة سابقا ، 
 قياس اليوم يستطيعون فهم اجملال أغماال جيدة ، يف هذا  وأجنزوا وشقائه،  وتعاسته لالنسان العقلي ابملرض
ل اخلوف والقلق واالكتئاب واالحنراف اإلنسان ، مث سلوك يف السلبية ابجلوانب عالقة هلا اليت األفكار

والتطرف والعدوان والغضب والفصام وغريها من اإلضطراابت النفسية والعقلية ،" وجوانب السلوك 
،كما يستطعون شفاء الكثري منها ، ولكن هذا اإلجناز على الرغم من أمهيته مل يصنع لإلنسان  الالسوي

ياة اإلنسان تعيسة جعلت صاع حياة تستحق أن حيياها اليت جتعل ححياة راقية ،ألن ختفيف األمراض 
اابهتم وختليصهم من التعاسة ،إهنم حيتاجون كثر من جمرد عالج اضطر أاإلنسان أكثر أمهية ،فالناس يريدون 

  (98، ص  2012)معمرية ، . إىل حياة فيها معىن جيعلها جديرة أبن تعاش 

 أحد أصبح العشرين، حيث القرن بداايت حىت والنفسية االجتماعية العلوم احلياة جودة مفهوم يدخل مل
مارتن  األمريكي النفس عامل يد على ( ،2008عام ) مت أتسيسه الذي اإلجيايب النفس علم مفاهيم أهم 

إذ  .حياته يف سعيدا يعيش جعل الفرد كيفية دراسة على يركز ،الذي (M.Seligman) سليجمان
 اإلنسانية اخلصائص ودور والعبقرية واإلبداع القوة مواطن وحتليل دراسة يف العلم هلذا الرئيسية تتمثل الغاية

اإلجابية مثل : الرضا والتفاؤل ، واالمتنان واالعرتاف ابلفضل ، والتسامح ، واألمل ،والتعاطف ، ونوعية 
 . (2، ص 2013 عطاهلل،(احلياة ،وحتقيق السعادة الشخصية للفرد 

 البيئة يف املادية ابلظروف االستمتاع أبن جودة احلياة هي ( 2006 ) وحسني الفتاح عبد يرى  حيث
 حياته ومضامني لقوى  الفرد وإدراك احلياة عن والرضا احلاجات، احلال،وإشباع حبسن واإلحساس اخلارجية
 حياة عيش إىل وصوال ابلسعادة وإحساسه االجيابية الصحة اجلسمية جانب إىل احلياة مبعىن وشعوره
 (204،ص2006) عبدالفتاح ،  .يف جمتمعه السائدة والقيم اإلنسان جوهر بني فقةمتوا متناغمة

وعليه حياول الطالبان معرفة فاعلية ممارسة النشاط الرايضي لدى كبار السن واتثريه على مستوى جودة 
 .تطبيقي اببو  نظري ابب ،اببني على البحث اشتمل حيثاحلياة 
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جودة احلياة  موضوع :الفصل األول وتناولنا فيه ل فصلني الباب األول خيص اجلانب النظري ويشمف
 مفهومها وماهيتها ، أبعادها ،مكوانهتا ، جماالهتا ،مظاهرها ،واخريا اجتاهاهتا .و 

فتطرق إىل موضوعني ، موضوع كبار السن وموضوع النشاط الرايضي أما الفصل الثاين من الباب األول 
وكانت :مفهوم كبار السن ، تعريف كبار السن ، تصنيف مراحل   ،اذ مشل هذا الفصل جمموعة من العناصر

فوائد األنشطة البدنية لكبار ،  تعريف األنشطة الرايضية لكبار السنكبار السن ،خصائص هذي املرحلة العمرية ، 
 .نوع االنشطة البدنية والرايضية املناسبة لكبار السن،  السن

منهجية البحث واجراءته  خيصاألول  :يشمل فصلني والباب الثاين خصص للجانب التطبيقي والذي
 ، الضبط اإلجرائي ملتغريات البحثكمنهج البحث ، جمتمع البحث ،جماالت البحث وأدواته ،    امليدانية

،  األسس العلمية للمقياس ، التجربة االستطالعية  ،  مواصفات مقياس جودة احلياة لدى كبار السن
 ئل االحصائية .واخريا الوساالتجربة الرئيسة 

،وجمموعة من االستنتاجات  عرض وحتليل  النتائجأما الفصل الثاين من الباب الثاين فتم التطرق فيه إىل 
 والتوصيات .

 : مشكلة البحث -2

احدث التطور يف العلوم وخاصة الطبية نقلة كبرية يف نوعية احلياة البشرية حيث ظهر هذا يف االرتفاع 
وخاصة يف البلدان املتقدمة ، كما ان معدالت العجز الشديد قد تراجعت يف االونة املتواصل ملتوسط العمر 

اصبح الكثري من املختصني  ينصحون مبمارسة  لعلوم ليشمل العلوم الرايضية حيثاالخرية وامتد التطور يف ا
لرايضي من النشاط الرايضي لعالج األمراض واحملافظة على الصحة العامة  ،كما  يعترب ممارسة النشاط ا

مسلمات تكامل األفراد يف حياهتم وتكيفهم مع البيئة وله أتثري فعال من حيث تنظيم حياهتم وختطيطها 
ابلشكل األفضل واألكمل كما أن التوافق مع مجيع متغريات احلياة سواء كانت داخل أوخارج األسرة يعطي 

ث األداء والسلوك واختاذ القرار أتثري اجيايب يف استجاابت صحيحة انشئة من سلوكيات سليمة من حي
كما إن أتثري العالقات االجتماعية واالسرية وتنظيم   ،والتكيف مع اآلخرين ومواصلة ساعات العمل 

 (3،ص2017)شهرة ، .األوقات وبرجمة األعمال مجيعها تعترب حلقات متواصلة تكمل احدها األخرى
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 ابصفة عامة ،وبعالقتهاحلياة  وضوع جودة اجريت حول ماليت  والبحوث  وهناك العديد من الدراسات
وعلى فئات وشرائح اجتماعية متعددة وخمتلفة ، بصفة خاصة  وصحية مبتغريات نفسية واجتماعية

 .،كاملراهقني واألطفال ،وذوي االحتياجات اخلاصة  وأوليائهم 

ة ،واليت ترتاوح ( حول جودة احلياة لدى املعاقني جسميا واملسنني وطالب اجلامع1999كدراسة هاشم )
( بدراسة عن العوامل األسرية واملدرسية واالجتماعية 2006خرون )آفوقية و دراسة سنة، 68-20أعمارهم 

 & Benaventeحبث ، املنبئة جبودة احلياة لدى أطفال ذوي صعوابت التعلم مبحافظة بين سويف 
others  (2004 عن ) الصرعاهقني الذين يعانون من مرض جودة احلياة لدى املر. 

ومن جهة أخرى ، فقد اهتم بعض الباحثني بدراسة جودة احلياة لدى شرائح اجتماعية أخرى  ،كشرحية 
( 2006احملرزي و آخرون ) ودراسة الطلبة لدى احلياة جودة  بدراسة (1990 ) صاحل قام حيثالطلبة ، 

لدى عينة من طلبة جامعة دراسة أسفرت وجود عالقة سالبة و دالة بني جودة احلياة و الضغوط النفسية 
( إىل قياس جودة احلياة لدى طالب جامعة 2007طرق شاهر )نفس السياق تالسلطان قابوس. ويف 

و أتثري بعض املتغريات عليها )املستوى التعليمي و املستوى االقتصادي تبوك ابململكة العربية السعودية 
جودة احلياة لدى لدى طلبة كل من جامعة ( ملعرفة مستوى 2007لألسرة(. دراسة البهاديل و املنسي )
( : جودة احلياة لدى األشخاص 2014عبد العزيز السرطاوي )دراسة سلطنة عمان و اجلماهريية الليبية .

( جودة احلياة 2014دراسة حرطاين ) ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة يف دولةاإلمارات العربية املتحدة.
 سلوكية عند األبناء.لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت ال

من املقابالت الشخصية مع بعض   إذ من خالل إطاللعنا على املواضيع والبحوث املتنوعة جلودة احلياة ،و
ودة احلياة لدى كبار السن املممارسني والغري جوهو  كبار السن تشكلت لنا فكرة حول موضوع البحث 

النشاط  الرايضي  تربز أمهية مشكلة البحث يف ومن هنا وإمياان بدور ممارسة . ممارسني للنشاط الرايضي
توجيه مجيع الطاقات لدى كبار السن وقدراهتم وخرباهتم وتوظيفها ابملكان الصحيح وتكامل الفرد جسمياً 

املتواضعة يف ميدان الرتبية الرايضية  ومن خالل خربتنا ناونفسيًا و واجتماعيًا وسلوكيًا لذا كان من واجب
لدور الكبري للممارسة النشاط  الرايضي  والذي من شأنه االرتقاء ابملستوى الصحي تثقيف كبار السن اب

 وهذا كله ما يعرب عنه جبودة احلياة لدى كبار السن ومنه قمنا بطرح التساؤل التايل:

 كبار السن؟مارسني وغري املمارسني للنشاط الرايضي لدى  ملاياة حما مستوى جودة  -
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  ؟بني املمارسني للنشاط الرايضي وغري املمارسني لدى كبار السنهل هناك فرق يف جودة احلياة  -

 : أهداف البحث -3

 .لنشاط الرايضيوغري ممارسني  املمارسني  كبار السنجودة احلياة لدى  مستوى  التعرف على  -

  يف أبعاد مقياس جودة احلياة لدىللنشاط الرايضي التعرف على الفروق بني املمارسني وغري املمارسني  -
 .كبار السن

  : فروض البحث -4

 : هلا مؤقتة كتعليالت يتنيالتال تنيالفرضي اقرتحنا السابقة التساؤالت  على ولإلجابة

 ، ومنخفضة لدى غري املمارسنياملمارسني للنشاط الرايضي لدى كبار السن  مرتفعةاحلياة  جودة مستوى-

رسني وغري املمارسني للنشاط الرايضي لدى  املمابني توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة احلياة -
 ، ولصاحل املمارسنيكبار السن

 : أمهية البحث -5

دراسة تلك املؤثرات "األبعاد" ) احلياة األسرية و االجتماعية ، الصحة اجلسمية ، الصحة النفسية،إدارة 
أهنا تكوين قالباً مثالياً الوقت( على كبار السن ودور ممارسة النشاط الرايضي على تلك املؤثرات واليت من ش

يستطيع من خالله اإلبداع والعطاء يف اجملال الذي ميارسه يف اجملتمع ابعتبار إن النشاط الرايضي يعمل على 
 زايدة اإلنتاج وحتسني اللياقة البدنية والصحية واالرتقاء ابلرفاهية ألفراد اجملتمع .

 : مصطالحات البحث -6

 ت وهي جودة احلياة ،كبار السن ،النشاط الرايضي.يف حبثنا هذا يوجد ثالث مصلحا

تعريفا إجرائيا على أنه ما حيصل عليه املستجيبون من عرف الباحثون جودة احلياة   جودة احلياة: -
 بعاد اخلمسةاألوهذا يف  ستجاابهتم على مقياس جودة احلياةدرجات خالل ا
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 60حىت سن سنة  50:ويقصد بكبار السن يف حبثنا هذا فئة   كبار السن -

 ونقصد به تعبئة كبري السن لطاقاته البدنية  وتوظيفها لتحقيق ذاته الرايضية: النشاط الرايضي -

ليصبح قادرا بدنيا على مواجهة متطلبات حياته اليومية بسهولة و يسر و أبقل ،  وأتكيدها ومتييزها
وب منه من عمل جمهود ممكن وهذا ابلعمل على إكتساب عادات حركية سليمة تناسب ما هو مطل

 .دون احلاجة ملعونة اآلخرين

 

 الدراسات املشاهبة : -7

 جودة يف األنشطة الرايضية دور" بعنوان:(2006) صديق سيدة و إبراهيم هللا عبد حممد دراسة -1
 قابوس. جامعة طلبة لدى احلياة

 السلطان امعةج طلبة لدى احلياة جودة مستوى على األنشطة الرايضية دور معرفة الدراسة استهدفت
 ستة وذ مبقياس قياسها النوع )ذكر ،أنثى ( والتخصص )إنساين ،علمي ( واليت مت متغري ضوء يف قابوس
 أبعاد.

طالبة من الذين  63طالبا و  123قدرها  اجلامعة عينة من طلبة على املنهج الوصفيالباحث  استخدم و
 طبق ذلك لتحقيق الرايضية ، و األنشطة نميارسو  ال الذين من طالبة و طالبا 60 و الرايضة ميارسون
 احلياة. جودة مقياس

 التالية: النتائج إىل الدراسة توصلت

 تبني و الرايضية األنشطة ميارسون الذين لصاحل الطلبة الطلبة بني احلياة جودة يف داللة ذات فروق وجود
 احلياة جودة و العاطفي انباجل جودة و الدراسة و التعليم و جودة النفسية الصحة جودة يف فروق وجود

 اولتخصص. النوع متغري يف دال أتثري وجود الوقت،وعدم شغل وجودةاالجتماعية  و األسرية

 تبوك من جامعة عينة لدى احلياة جودة قياس " بعنوان (2008)  :سليمان خالد دراسة شاهر-2
  "عليها املتغريات بعض أتثري و السعودية العربية ابململكة
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 ضوء يف السعودية العربية اململكة يف تبوك جامعة طالب لدى احلياة جودة مستوى معرفةوهتدف إىل 
 ) ،مقبول جيدا جيد، جيد( الدراسي التقدير ،أديب ( و علمي(التخصص متغريي

 علمي 330 و أدبيا 319 منهم طالبا جامعيا 649 قدرها عينة على املنهج الوصفي الباحث استخدم و
 إعداده . من ومقياس ، السعودية العربية كةابململ تبوك جامعة من

 التالية: النتائج إىل الدراسة توصلت

 ، و النفسية احلياة جودة و األسرية احلياة جودة مها بعدين يف مرتفعا كان احلياة جودة مستوى أن إىل
 امة،كماالع الصحة بعد يف و متوسط الوقت إدارة جودة و التعليمية احلياة جودة مها بعدين يف منخفضا
 العلمي. التخصص لصاحل ابلنسبة ملتغري التخصص احلياة جودة يف فروق وجود إىل الدراسة أشارت

جودة احلياة وعالقتها مبفهوم الذات لدى املعاقني بصراي والعاديني " بعنوان:(2006)خبش  دراسة -3
 ". ابململكة العربية السعودية

ياة بني املعاقني بصراي والعاديني ابململكـة العربيـة الكشف عن الفروق يف جودة احل الدراسة استهدفت
 . السـعودية والتعرف على العالقة بني جودة احلياة ومفهوم الذات لدى هؤالء

معاقا بصراي ومثلهم من العاديني، ترتاوح أعمارهم  5 0عينة من  على املنهج الوصفيالباحث  استخدم و
 . مفهوم الذات ومقياس جودة احلياةمقياس  طبق ذلك لتحقيق ، وسنة  18-15بني 

 التالية: النتائج إىل الدراسة توصلت

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى جودة احلياة بني العاديني واملعاقني بصراي لصاحل العـاديني، 
 .ووجـود عالقة دالة موجبة بني مفهوم الذات وجودة احلياة لدى عينة العاديني واملعاقني بصراي

 ". جودة احلياة لدى طلبة جامعيت دمشق وتشرين" بعنوان:(2012)نعيسة  اسةدر  -4

التعرف على مستوى جودة احلياة لدى طلبة جامعيت دمشق وتشرين حسب متغريات  الدراسة استهدفت
 التخصص.البلـد، النـوع، 
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 ذلك قيقلتح ، وطالبا من جامعيت دمشق وتشرين 360عينة من على املنهج الوصفيالباحث  استخدم و
 .مقياس  جودة احلياة طبق

 التالية: النتائج إىل الدراسة توصلت

 . وجود مستوى متدن من جودة احلياة اجلامعية لدى طلبة اجلامعتني

 وجود عالقة دالة إحصائيا بني دخل األسرة وأبعاد جودة احلياة. 

 

جودة احلياة لدى رضا عن الدعم االجتماعي ،وعالقته مبستوى ال" بعنوان:(2011) اهلنداوي دراسة -5
 ". املعاقني حركيا مبحافظات غزة 

معرفة عالقة الدعم االجتماعي مبصادره املختلفة املمثلة يف :)األسرة واألقارب  إىل الدراسة هدفتو 
 جودة احلياة األسرية يف ) ودة احلياة أببعادها املمثلةج  واألصدقاء ،ومؤسسات اجملتمع (،مبستوى الرضا عن

 ياة العامة ،اجلودة النفسية ،اجلودة املهنية ، جودة احلياة الزوجية ( لدى املعاقني حركيا .جودة احل ،

 18ذوي إعاقة حركية تراوحت أعمارهم شخص  201عينة من على املنهج الوصفيالباحث  استخدم و
 . جودة احلياة الرضا عن مقياس الدعم االجتماعي ، مقياس طبق ذلك لتحقيق ، وسنة فما فوق 

  :اآلتية النتائج إىل الدراسة وخلصت

،والرضا عن جودة احلياة لدى املعاقني  االجتماعيلة إحصائية بني مصادر الدعم الوجود عالقة ذات د
 حركيا أفراد العينة 

ودرجته الكلية ، والرضا عن  أببعاده،توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مصادر الدعم االجتماعي 
 اقني حركيا أفراد العينة.جودة احلياة لدى املع

مصادر الدعم االجتماعي لدى ابختالف:توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن جودة احلياة 
 املعاقني حركيا أفراد العينة. 
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األشخاص ذوي اإلعاقة ، وغري جودة احلياة لدى  " بعنوان:(2011) وآخرون اويسرطال دراسة -6
 ".  عربية املتحدةذوي اإلعاقة يف دولة اإلمارات ال

عند األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري املعاقني يف  جودة احلياةإىل التعرف على مستوى  وهدفت الدراسة
 . اإلمارات العربية املتحدة 

ومثلهم :أشخاص غري ي إعاقة حركية شخص ذ 150عينة من على املنهج الوصفيالباحث  استخدم و
 .ودة احلياة مقياس ج أما أدوات البحث فكانت ، معاقني 

  :اآلتية النتائج إىل الدراسة وخلصت

اد جودة احلياة تبعا ملتغريات عبني األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري املعاقني يف مجيع أب إحصائية داللةوجود 
املستوى التعليمي ،مستوى الدخل ،احلالة االجتماعية ،وجهة العمل (، وذلك  اإلعاقة،البحث ) نوع 

 . عاقني يف دولة  اإلمارات العربية املتحدة لصاحل األشخاص غري امل

جودة احلياة لدى املعاقني مسعيا  مقارنة بغري  " بعنوان:(2012)أبو الربب وعبد األمحد  دراسة -7
 ". املعاقني يف اململكة العربية السعودية  

ري املعاقني يف عند األشخاص املعاقني مسعيا  ، وغ جودة احلياةوهدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى 
 . اململكة العربية السعودية  

شخص ذي إعاقة مسعية ومثلهم :أشخاص غري  90عينة من على املنهج الوصفيالباحث  استخدم و
 .مقياس جودة احلياة  معاقني ، أما أدوات البحث فكانت 

 األتية: النتائج إىل الدراسة وخلصت

، وغري املعاقني يف مجيع أبعاد جودة احلياة وكذلك    وجود داللة إحصائية بني األشخاص املعاقني مسعيا
البحث ) شدة اإلعاقة ،املستوى التعليمي ،اجلنس ،احلالة االجتماعية(، وذلك  وفقا جلميع  متغريات 

لصاحل األشخاص غري املعاقني ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية حبسب املستوى التعليمي لصاحل 
اعية لصاحل املتزوجني ،ومل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلامعيني ،ويف احلالة االجتم
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حل الذكور ،ومل تكن هناك فروق يف بقية األبعاد يف مقارنة جودة ااجلنس سوى يف بعد الشعور ابلقناعة ولص
 . احلياة للمعاقني مسعيا حسب متغريات الدراسة

اة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية جودة احلي " بعنوان:(2014)حرطاين أمينة   دراسة -8
 ". عند األبناء  

وهدفت الدراسة إىل البحث يف العالقة بني جودة احلياة لدى األمهات واملشكالت السلوكية عند أبنائهن 
 .وكذا البحث يف إمكانية أتثر هذه العالقة ببعض املتغريات كالسن واملستوى التعليمي لألم

، أما أدوات البحث  أم  165و إبن وإبنة  165عينة من على نهج الوصفياملالباحث  استخدم و
 . ملشكالت السلوكية املعدل على األطفالا على األمهات ومقياس  مقياس جودة احلياة فكانت 

 األتية: النتائج إىل الدراسة وخلصت

عترب وغالبيتهن أقل من غالبية األمهات لديهن درجة مرتفعة من جودة احلياة نتيجة مستواهم التعليمي امل
 .سنة ،إضافة  أهنن ماكثات ابلبيت 45

كما أوجدت الدراسة أن معظم األبناء لديهم درجة منخفضة على مقياس املشكالت السلوكية ،حيث 
 .درجة  85 -79متركز غالبيتهم يف اجملال 

 على الدراسات السابقة : التعليق

حاولت  اليومية، حياتنا يف تتكرر مصطلحات هي حلالا وحسن احلياة عن الرضا أو احلياة جودة مصطلح
 إىل الوصول إىل فقرية تبقى ذلك ومع احلياة جلودة احملددة العوامل عن الكشف العربية واحمللية  البحوث
 أو النفسية املتغريات ببعض احلياة جودة عالقة عن ابلكشف قامت الدراسات الن غالبية املنشود اهلدف

 .يةاجتماع نفسية مشكالت

من خالل العرض السابق للدراسات املشاهبة ،واليت أجريت للكشف عن جودة احلياة  واليت كانت مع 
متغريات أخرى غري متغري دراستنا  ، جند يف حد علمنا  عدم وجود دراسة سابقة  يف موضوع هذه الدراسة 
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 مل و ،ة جدا وحديثة نسبيا حمدود احلالية وعينتها على وجه اخلصوص ، وأن الدراسات اليت أجريت ال زالت
 الدراسات وخاصة لدى كبار السن يف نقص إذ يوجد .اجملتمع فئات كل تشمل

 :بعضهابعض املتغريات نذكر و  احلياة جودة بني ودالة موجبة عالقة وجود عن الدراسات وكشفت

 . يةاالجتماع املساندة الدخل، مستوى  الرايضية، األنشطة ممارسة ، العمل قيم الذات، تقبل

 كمتغري اإلعاقة  ،،  يف حني أن بعض  املتغريات كانت سالبة يف عالقتها جبودة احلياة وهذا كان متوقعا 
 ، عدم ممارسة األنشطة الرايضية.صعوابت التعلم ذوي 

بني دراستنا والدراسات السابقة فكانت يف معظمها تدور حول موضوع  جودة احلياة أما أوجه التشابه 
 ها ،إجتاهاهتا .مظاهر  ا ،جماالهت ا ،مكوانهت ها ،أبعاد ها ،وماهيتها ومفهوم

 . يف املتغريات اليت صاحبت جودة احلياة اإلختالفات فكانت أما 

 وأخريا من خالل تطرقنا هلذه الدراسة والدراسات السابقة ميكننا  القول :

 للنشاط الرايضي نيمارسالدراسات اليت إهتمت مبوضوع جودة احلياة لدى كبار السن امل يف ندرةهناك -
 وغري املمارسيني.

من بعض الدراسات واليت اشتملت جودة احلياة  من حيث مفهومها وتعريفاهتا ،وأبعادها  استفدان -
احلالية من ،ومظاهرها ،ومت االستعانة مبقياس جودة احلياة كجزء أول من  أداة  مجع البياانت هلذه الدراسة 

 خالل الدراسات السابقة.

 أكد من حداثة مفهوم جودة احلياة بصفة عامة وبصفة خاصة لدى كبار السن.الت -
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 جودة احلياة الفصل األول :
 متهيد

 .ماهية مفهوم جودة احلياة -1

 .جودة احلياةأبعاد  -2

.جودة احلياةمكوانت  -3  

 .جماالت جودة احلياة -4

.جودة احلياةمظاهر  -5  

 ة احلياةجلودة املفسر  االجتاهات -6

 امتةخ
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 جودة احلياة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :متهيد 

 بل لبقائه الضرورية و احلاجات األساسية أتمني يف حياته مقومات تنحصر ال البشري الكائن أن يف ريب ال
 مكامن وبناء وفهم قياس يف ابألساس تتجلى احلياة للفرد، ودةج حيسن ما كل يشمل ما إىل ذلك تتعدى

 املتوازنة احلياة حنو األفضل السبيل حنو واجملتمعات واجلماعات األفراد إىل توجيه وصوال اإلنسانية لدى القوة
 النظر حول وجهات وختتلف ، احلياة يف الذايت احلال وحسن الشخصي التمكني على واجليدة ابلرتكيز

 بنا حتيط البيئية اليت للمتغريات وفقا الشخص يدركه ما أي الشخص، لذات وفقا احلياة جودة مفهوم
 أصبح و آخر إىل إنسان خيتلف من نسيب مفهوم نعتربه أن ميكن ولذلك املعنوية و املادية واإلمكانيات

 يف نتطرق فوسو  والدراسات البحوث من اهتمام العديد موضع األخرية السنوات يف احلياة جودة موضوع
 . احلياة جودة خمتلفة حول نظر وجهات إىل الفصل هذا

 ماهية مفهوم جودة احلياة : -1

يعد تعريف جودة احلياة من املهام الصعبة ملا حتمله من جوانب متعددة ومتفاعلة ومن بني العلوم اليت 
 فراد.اهتمت جبودة احلياة علوم الرتبية البدنية ملا هلا من امهية ابلغة يف حياة اال

 : اللغوي املفهوم

 املعايري من عن جمموعة عبارة فاجلودة القيمة، أو النوعية من العالية الدرجة :أكسفورد قاموس -
 . اجلدال أو املناقشة تقبل ال واليت املمتاز ابألداء اخلاصة

 إي جودة و جوده جاد ابلشيء و الرديء نقيض اجليد و جود الثالثي الفعل أصلها اجلودة و -
 (272، ص 1993) ابن منظور ،     يدا.ج صار

،  املعجم الوسيط) .جيد فهو العمل جاد و املتاع جاد يقال جيدا صار جودة جادو  -
 (145ص،2004

 املفهوم االصطالحي :
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ويرى كومنس أن مفهوم جودة احلياة " يشري إىل الصحة اجليدة أو السعادة أو تقدير الذات أو الرضا عن 
 ". احلياة أو الصحة النفسية

ويرى ليتوين : "أن جودة احلياة ال تقتصر على تدليل الصعاب والتصدي للعقبات واألمور السلبية فقط ، 
 بل تتعدى إىل تنمية النواحي االجابية ".

ويرى كل من ليمان وجيناس أن جودة احلياة "تتمثل يف الشعور ابلرضا واإلحساس ابلرفاهية واملتعة يف ظل 
 د".الظروف اليت حيياها الفر 

واثراء  و اإلبداعية العقلية اإلنسان إمكانيات توظيف إمكانية حسن أبهنا احلياة جودة فرانك: أشار وكما
 هذا ويتم اجملتمع وجودة احلياة هي جودة احملصلة وتكون اإلنسانية وقيمه ومشاعره بعواطفه ليتسامى وجدانه

 التعليم، هي هامة حماور ثالث على لرتكيزا خالل العمل ومن وبيئة واجلامعة املدرسية، األسرة خالل من
 شعورا الواسع وابملفهوم اخلربات من للعديد الفرد إدراك أبهنا فرانك وكذلك يعرفها والتدريب، والتثقيف،

شعور  من اإلحساس هذا يصاحب وما واملسكن الغذاء : مثل احلياة يف الضرورايت مع وجود ابلرضا لفرد
 ابإلجناز.

 ذاتيا والعقلية طاقاته النفسية بتنمية الفرد يفيد ما كل " : احلياة جودة رقاويالش مصطفى يرى وكما
 مبساعدة واملبادرة الضاغطة مواجهة املواقف أساليب واستخدام املشكالت حل كيفية على والتدريب
 لخال من احلياة جودة إىل وينظر ابلشعور تتسم وهذه احلالة اجملتمع رفاهية أجل من والتضحية اآلخرين

 اإلجيابية اإلجتماعية والعالقات البيولوجية احلاجات مثل النفسية حاجات الصحة إشباع على الفرد قدرة
 اإلجتماعية الضغوط مقاومة على والقدرة اإلقتصادي واإلستقرار العمل عن والرضا واإلستقرار األسري

 . احلياة جودة على الدالةالقوية  املؤشرات من النفسية ابلصحة الفرد شعور أن ويؤكد واإلقتصادية،

 الصحة من انحية الفرد لدى إجتاهات عدة بني والتكامل الدمج " : أبهنا احلياة جودة روبن وعرف
 والذي العاطفية واملكوانت املكوانت اإلدراكية من كال متضمنة اإلجتماعية، واحلياة والنفسية اجلسمية
 .الرضا يشمل
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 وأهنا احلالية، احلياة ضوء ظروف يف والرضا ابلسعادة الفرد إحساس هي احلياة جودة أن وآخرون رينيه ويرى
 والذاتية املوضوعية احلياة جودة تقييم بني وأن اإلرتباط والشعور الوجدان حدة وتغري احلياة، أبحداث تتأثر
 .الفرد إبستبصار يتأثر

 مدى لقياس إحصائية دراسة عن عبارة أبهنا احلياة، جودة إىل تعريفهما يف بيجدون و اتيلر من كال ويشري
)شيخي ،  .العامل هذا يف خربته احلياتية خالل من اإلنسان، عند تتوافر اليت ابلراحة الشعور
 (76-71،ص2014

 احلال وحسن احلياة عن الرضا أو احلياة جودة أما من وجهة نظران املتواضعة فإننا نرى أن مصطلح •
على أهنا هي العيش بصحة كننا أن نعرفها اليومية ، لذا مي حياتنا يف تتكرر مصطلحات هي

جسمية ونفسية جيدة وإستقرار أسري وعالقات إجتماعية إجيابية  والشعور ابلسعادة والرضا 
 .والراحة ، أي هي الشعور ابلرفاهية يف خمتلف جماالت احلياة

 احلياة: جودة أبعاد-2

هلا  عام بوجه جودة احلياة أن تبني ياةاحل جودة حول الباحثني لبعض التعريفات العديد من استعراض بعد
 :هي ظروف بثالثة تقييمه يتم مركب مفهوم

 .)االستمتاع أو السعادة( عام بوجه احلياة عن للرضا الذايت التقدير خالل من -
 مع األخرين (. العالقات الصحة، العمل،( معينة جوانب أو جماالت يف للرضا الذايت التقدير -
 .) االجتماعية املؤشرات( احلياة جبودة سبةالدميغرافية ابلن العالقات -
 :)مدخلني( مؤشرين يف تتحدد ما وعادة

 :املوضوعي والبعد الذايت البعد

 على هذا التقومي ويركز النفسية، اجلوانب تقومي خالل من بظروفه الفردإدراكات  :الذايت املدخل *يشمل
 األفراد لدى املشاعر االجيابية أيضا قيسي كما الشخصية، والسعادة الرضا أو النفسية، الرفاهية قياس

 .للحياة وتوقعاهتم
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 والرفاهية االجتماعية الصحية الظروف وتتضمن اخلارجية، البيئة على يركز :املوضوعي املدخل أما*
، 2014.)شيخي ،  واألنشطة  الفراغ  ووقت والسكن واألمن والتعليم املعيشية والظروف والعالقات

 (77ص

 يتضمن لكونه احلياة، نظرا  جلودة املوضوعي ابلبعد اخلاصة املؤشرات  على يركزون نيالباحث غالبية إن
 واملكانة الدخل ومستوى أوضاع العمل مثل املباشر، والقياس للمالحظة املؤشرات القابلة من جمموعة

 نتائج تظهر ذلك ومع االجتماعية، شبكة العالقات من املتاحة املساندة وحجم االقتصادية، االجتماعية
 التقديرات يف التباين من صغري جزء يف إال يسهم ال احلياة املوضوعية جلودة النتائج على الرتكيز أن البحوث

 (2012،  )الدليمي .احلياة جلودة الكلية  

 :كالتايل احلياة جودة أبعاد الغندور ابهلل العارف يوضح ذلك إىل إضافة

 شعور الشخصي احلياة، جبودة الفرد وشعور ابحلياة، الشخصي الرضا مدى به ويقصد :الذايت البعد*
 .ابلسعادة

اجملتمعية، العمل ،فلسفة  االجتماعية ، األنشطة البدنية ، العالقات الصحة :املوضوعي  ويشمل  البعد*
،ص 1999،  )الغندور احلياة، وقت الفراغ، مستوى املعيشة ،العالقات األسرية،الصحة النفسية ، التعليم.

70-71) 

وسيال  أوضحها بيرتمان عديدة أبعاد ذو مفهوم أنه على جودة تعريف يتم النفس علم موسوعة يف ضاأي
 وهي والقياس البحث تيسري وذلك ألغراض احلياة جودة جمموعها يف متثل حماور سبعة أهنا (، على2000)

 :كاآليت

 والقلق كاحلزن والكآبة السلبية، واالنفعاالت االجيابية االنفعاالت ضبط يف ومتثل :االنفعايل التوازن -1
 .إخل...

 .للجسم العامة الصحية احلالة -2

 .العائلي البناء داخل العالقات وتواصل األسري االستقرار -3
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 .العائلة نطاق خارج االجتماعية العالقات وتواصل استمرارية -4

 .حلياةا مواجهة على يعينه الذي الفرد بدخل يرتبط ما وهو االقتصادي االستقرار -5

 . احلياة جودة يف هاما بعدا العمل عن الرضا ميثل حيث االستقرار املهين -6

 :هي أبعاد أربعة تتضمن احلياة جودة أن  (1991) الوتون يرى وكما

)اماين ،  .النفسية احلياة املدركة ، جودة احلياة عليها، جودة السيطرة أو البيئة السلوكية ، ضبط الكفاءة
 (132،ص2012

 :احلياة جودة تمكوان-3

 بدرجة وكيفا كما االجتماعية والبيئية اليومية لألنشطة االنفعالية املمارسة هي احلياة جودة أبن القول ميكن
 وختطي النفسية، والصحة ابالجيابية عام وشعوره بشكل احلياة عن نفسي وبرضا والنجاح التوفيق من عالية

 ثالث احلياة جلودة إن حيث ابقتدار األنشطة هذه ازبقصد إجن بفاعلية تواجهه اليت والضغوط العقبات
 :يف تتمثل رئيسية مكوانت

 يرتبط اإلحساس بينما الفرد يعيشها اليت الفعلية احلياة عن والرضا احلال حبسن الداخلي اإلحساس -1
 اإلحساس، الداعمة هلذا املعرفية أو الفكرية ابلقناعات الرضا يرتبط ابالنفعاالت، احلال حبسن
 .الفرد وتقييم وادراك برؤية عالقة ذات أي ذاتية، نفسية مفاهيم ماوكليه

 . االجتماعية ابألدوار والوفاء واإللتزام الذات رعاية على القدرة -2
املادية  و االجتماعية املساندة( املتاحة منها االجتماعية البيئة املصادر من االستفادة على القدرة -3

 (38ص ،2015)داهم ، إجيايب(.  بشكل وتوظيفها
 :التايل (01) رقم جدول يف كما احلياة جودة مكوانت Jones يوظف كما

 على مستوى اجملتمع الشخصي املستوى على 

 نوعي / شخصي
 )اإلحساس(

 جتاه الشخص يتغري كيف

 وحاالته نفسه

 وقدرته جتاه جمتمعه الشخص يتغري كيف
 حنو قرارت اجملتمع يف والتأثري على املشاركة

 احلياة جودة
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 كمي / وضوعيم
 )احلاالت(

 والبيئية االقتصادية واالجتماعية احلالة التعليم الوظيفية مثل احلاالت
 والكفاءة احلكومة

 (39،ص 2015)داهم ،                                                                             

 

 جماالت جودة احلياة: -4

 :جماالت عدة يضم معقد نظام هي احلياة جودة أن سني،والدار  الباحثني من الكثري أكد

 املشاعر يتضمن مجيع احلياة جلودة النفسي اجملال أن الباحثني من الكثري يرى :النفسي اجملال - 1
 .اإلجيابية العاطفية واحلاالت

 .القلق واالكتئاب مثل السليب املؤثر غياب على يعتمد اجملال هذا أن اآلخر البعض ويرى

 يعترب احلياة جودة املخصص لقياس الذايت املقياس خالل من السلبية العاطفية احلاالت تقييم أن آخر مبعىن
)هبلول ،   .فرد كل هبا ميتاز احلياة اليت جبودة املتعلقة النفسية اجلوانب بعض لتحديد مهما عنصرا

 (52،ص2009

 الذات، وتقدير نمية الشخصية،الت احلياة بعض العناصرمثل  جلودة النفسي اجملال ضمن عالم وتدمج
 (40،ص 2015)داهم ، والتفكري.  والتعلم والرتكيز والتذكر،

 االجتماعية بنوعية العالقات أكثر االهتمام جيب أنه ( Griffin) جريفن يرى :االجتماعي اجملال-2
 ة احلياة.عنده اجملال االجتماعي جلود حيدد ما وهو العالقات، هذه بكمية االهتمام من أكثر لألفراد

 اجملال هذا يرى أن حيث االجتماعية، العالقات بكمية أكثر يهتم فهو  (Flanagan) فالانجون أما
 بتحقيق اإلحساس الذات االجتماعية، تقدير( االجتماعية الوظائف تقييم يف الفرد طريقة ضمن يندرج

 فرادلأل االجتماعية ةالشبك إىل فعالية التطرق أمهية وكذلك ،)إخل... والفشل، النجاحات الذات،
 .)إخل... العالقات، كثافة بني األفراد، االتصال وترية ريف، ا اجلغ التشتت الكثافة، التكوين،(
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 يتضمن نوعية جانب، من احلياة جلودة االجتماعي اجملال أن االجتاهني، هذين خالل منالطالبان   رىوي
 االجتماعية. العالقات

 سبق، ما على وأتسيسا .االجتماعية العالقات لكمية الجتماعيا اجملال على يركز آخر، جانب ومن
 .بني االجتاهني متكامل بشكل إال اجملال هذا إىل النظر ميكن ال أنه يتضح

 الصحة حيث تتضمن األدائية، والقدرات البدنية الصحة اجملال هذا حتت الباحثني يدمج :البدين اجملال-3
 البيولوجية، املؤشرات األعراض وخمتلف اآلالم، ،الراحة النوم، ،التعب احليوية، الطاقة، من كل البدنية

 ومن األداء من الفرد متكن اليت اليومية الفرد،األنشطة تنقل الوظيفي، الوضع األدائية راتالقد وتتضمن
 .النسبية االستقاللية

 أتثريمها وكيفية السابقنياجملالني  من كل مراعاة دون البدين اجملال إىل التطرق الصعب من أنه ويرى الطالبان
 أو البدنية الصحة ضمن سواء اجملال يتضمنها هذا اليت املكوانت خالل من يظهر ما وهذا اجملال، هذا على

 .األدائية القدرات

 إىل هتدف عملية معرفية عن عبارة هو العيش عن الرضا (،أن1991ابفو ) يرى :العيش عن الرضا-4
 الذي الكلي التقييم عن يعرب فهو ،)العليا... إخل واملثل القيم( املرجعية ايريهمع وبني الفرد حياة بني املقارنة

 .حياته عن الفرد به يقوم

 عن الفرد الذي يطلقه والشامل الشعوري احلكم إىل يهدف املفهوم هذا أن ( إىل1994دينر) ويذهب
 .إخل...الذات،  الصحة، عائلية، مهنية، حمددة جماالت ضمن هذا ويظهر حياته،

 على معايري يعتمد الذي حلياته، الكلي تقييمه يف الفرد بفعالية اهتمام له اجملال هذا أنالطالبان   رىوي
 .اليومية احلياة ومكوانت

 مكون :فيما بينها مستقلة مكوانت ثالثة يتضمن فهو الوظيفية، ابلتعددية املفهوم هذا يتميز :السعادة-5
 سلوكي )التفوق(. ومكون ،)الرضا( تقييمي -معريف مكون ،)املتعة(إجيايب انفعايل

 إال املفهوم، خيص هذا فيما النفسانيون االخصائيون إليها توصل اليت واملقارابت االجتهادات من وابلرغم
 .العافية ملصطلح اعتباره مرادفا أو املتعة، عن ابلبحث مرتبط طويل لوقت بقي املفهوم هذا أن
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 إىل الوصول إىل حيث يهدف .حالة اعتباره من أكثر السمة، عن ربيع السعادة مفهوم أن ويرى الطالبان
 .نسبيا ومستدامة مستقرة حالة

 :أساسية نقاط ثالثة خالل من الذاتية الرفاهية مفهوم إىل التطرق ميكن :الذاتية الرفاهية-6

 .املوضوعية احلياة متطلبات على يعتمد ال الذي الذايت التقييم أي ذايت، مفهوم -

 .الفرد يعيشها اليت للحياة الشامل اإلجيايب التقييم على يعتمد -

 .السلبية االنفعاالت بغياب اهتمامه دون اإلجيابية، املؤشرات توفر بضرورة هتتم -

 ويشمل حياته، اإلجيابية اجتاه الفعل لردود العامة الفرد جتربة عن يعرب املفهوم هذا أن (،1994دينر) ويرى
 .املتعة ومستوى العيش عن الرضا مثل الدنيا املكوانت مجيع

 هذين يتوفر جيب أن حيث العافية، ملفهوم الرئيسيان املكون مها والسعادة العيش عن الرضا أن ويضيف
 (54-53،ص2009)هبلول ،  .املفهوم هذا ليتحقق ممكن قدر أبقل ولو املكونني

 : احلياة جودة مظاهر -5

 :هي احلياة جلودة رئيسية مظاهر مخسة هناك أن البعض يرى

 .ابلسعادة الفرد واحساس البيولوجي والبناء الصحة -1
 .احلياة عن والرضا احلاجات إشباع -2
 .احلياة مبعىن واحساسه الفرد إدراك -3
 .احلال حسن عن والتعبري املادية العوامل -4
             داخل النفس.  عمقا األكثر احلياة متثل أهنا كما احلياة، جلوانب والذاتية الوجودية احلياة جودة -5

 (43 ، ص2015)داهم ، 
 :احلياة جلودة املفسرة االجتاهات -6

 من العديد تعدد وظهور إىل أدى فهذا الباحثني من العديد طرف من احلياة جودة تعاريف لتعدد نظرا
 :منها املختلفة االجتاهات
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 املوضوعية لفرد للمؤشراتا تقييم أن حىت منها يدركه ما هي لإلنسان ابلنسبة احلياة النفسي: إن اإلجتاه-1
 هذه وجود يف احلياة جلودة الفرد مباشر إلدراك إنعكاس ميثل والتعليم العمل، املسكن، كالدخل، حياته يف

 السعادة مستوى يف ذلك ويظهر معينة ظروف ظل حمدد ويف وقت يف وذلك الفرد هلذا ابلنسبة املتغريات
 اإلدراك القيم، :منها النفسية املفاهيم من العديد حلياةا جودة ويرتبط مبفهوم عليه، يكون الذي والشقاء
 التوافق، الرضا، مفاهيم إىل إضافة التوقع مفهوم الطموح، مفهوم مفهوم االجتاهات، احلاجات، الذايت،
 جلودة أساسي كمكون احلاجات إشباع يف يكمن احلياة جودة جوهر أن البعض النفسية ويرى الصحة

 (43، ص 2010)اهلمص،  .وماسلو أبراهام نظرية يف احلاجات إشباع ملبدأ وفقا احلياة، وذلك

 فرتة منذ قد بدأت احلياة جودة بدراسات االهتمام أن (1984) هانكس املري يرى :االجتماعي االجتاه-2
 معدل الوفيات، املواليد، معدالت معدالت مثل احلياة يف املوضوعية املؤشرات على ركزت وقد طويلة

 املؤشرات ختتلف الدخل، وهذه اجملتمع، مستوى ألفراد التعليمية املستوايت السكن، نوعية املرض، ضحااي
 مادي عائد من الفرد جينيه وما الفرد به يقوم الذي بطبيعة العمل احلياة جودة وترتبط آخر، إىل جمتمع من
 الزمالء مع الفرد عالقة أن نيالباحث من العديد ويرى احلياة على وأتثريه املهنية للفرد واملكانة عمله وراء من
 عن رضا العامل عدم أو رضا على ملحوظة بدرجة تؤثر فهي احلياة جودة حتقيق يف الفعالة من العوامل تعد

 (15، ص  2014)لكحل،  .عمله

 اجلسمية من األمراض يعانون الذين لألفراد احلياة جودة حتسني إىل االجتاه هذا ويهدف :الطيب االجتاه-3
 من احلياة جودة وتعترب اإلرشادية والعالجية الربامج طريق عن وذلك العقلية أو النفسية أو املختلفة

 أطباء فقد زاد اهتمام الصحة تطوير ويف ابلوضع الصحي تتعلق اليت للمحاضرات الشائعة املوضوعات
 من املرض لدى احلياة جودة ورفع لتعزيز االجتماعية العلوم يف االجتماعية والباحثني الشؤون ومتخصصني

 (82، ص  2014)شيخي ،  .هلم والسيكولوجي النفسي توفري الدعم خالل

حيسن ويطور  اإلجتاهات املختلفة هذه بني والتكامل الدمجفإننا نرى أن حول اإلجتاهات ان أما وجهة نظر  •
ومدى  القيم اليت يعيش فيها من حيثيف احلياة  وضعه هكيدر وجنعله  ،كل النواحيمن   الفرد جودة حياة

واهتماماته املتعلقة بصحته البدنية، حالته  تطابق أو عدم تطابق ذلك مع: أهدافه، توقعاته، قيمه،
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النفسية، مستوى استقالليته، عالقاته االجتماعية، اعتقاداته الشخصية، وعالقته ابلبيئة بصفة عامة، 
 .ة لظروف حياتهتقييمات الفرد الذاتي وابلتايل فإن جودة احلياة هبذا املعىن تشري إىل

 

 

 : ةخامت

 النفس علم من مفاهيماحلياة مفهوم جودة ان لنا تبني احلياة جلودة النظري للجانب عرضنا خالل من
 وتعزيز السعادة اإلجيابية اإلنسانية والفضائل والسمات القوة مكامن وحيلل يدرس جمال يعترب االجيايب الذي

 مما واجلسمية النفسية صحة الفرد لتحسني اليومية، حياته شؤونو  وأنشطته ممارساته يف لإلنسان الشخصية
 النفسي التوافق حيقق ما هو عنه والرضا املعاش الواقع فإدراك ، جمتمعه يف فعاالً  منتجاً  فرداً  جيعله

 . والعيش بسعادة احلياة صعوابت ختطي مثة ومن , االنفعايل و واالجتماعي

 

 

 

 



62 

 

 

 الفصل الثاين :
 كبار السن   و رايضيالنشاط ال

 متهيد
 مفهوم كبار السن -1

 تعريف كبار السن -2

 تصنيف مراحل كبار السن -3

 ومميزات املرحلة العمريةخصائص  -4

 تعريف األنشطة الرايضية لكبار السن -5
 فوائد األنشطة البدنية لكبار السن -6
 نوع االنشطة البدنية والرايضية املناسبة لكبار السن -7

 خامتة
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 :وكبار السن رايضيالنشاط الــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاين 

 : متهيد

إىل تغري الكثري من املفاهيم واملعتقدات   خاصة تلفة ويف الرتبية البدنية والرايضيةاملخالعلوم  يف تقدمالأدى 
فبعد ان كان الناس ينظرون إىل الكرب يف السن أنه آخر مرحلة يف حياة  ابلنسبة لفئة كبار السن ، وخاصة

ف البيولوجية  و هو اإلنسان وأهنا مرحلة األمراض اجلسمية والنفسية  ونقص القدرات البدنية  وتدين الوظائ
حياولون إجياد طرق للتغلب على هذا النقص ومن بني هذه الطرق اليت متكن  حتمية جيب تقبلها ،فأصبحوا 

 .كبار السن  لعيش هذه املرحلة أكثر صحة وسعادة هي ممارسة النشاط الرايضي

 مفهوم كبار السن: -1
ست من الظواهر الثابتة اليت حتدث يف السن ،ذلك ألهنا لي مل يتفق الباحثون على تعريف جامع للكبار

مرحلة من حياة االنسان أو الكائن احلي بصفة ،ولكنها حالة تتأثر بفسيولوجية الفرد ونفسيته والبيئة 
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت يعيشها.

بعض واذا كانت مرحلة كبار السن تقع ضمن مراحل النمو ،فإن لكل مرحلة من مراحل حياة الفرد 
 املظاهر اليت تعترب عامة ابلنسبة جلميع األفراد ،واليت تتميز خبصائصها واحتياجاهتا املتعددة.

يقول يوسفً إن العطب الذي مييز كبري السن يف هذه املرحلة األخرية من حياته  والذي جيعله يتميز 
 ( 8، ص1997)ميخائيل ،  مبظاهر ومسات واضحة ومميزة ً 

حندار يف القدرات الوظيفة البدنية والعقلية واضحا ميكن قياس أاثره على وهي حالة يصبح فيها اال
 .(7،ص 1997)عبد الستار ،  العمليات التوافقية

ويعرف جممع اللغة العربية مفهوم كبار السن كالتايل :شاخ اآلنسان شيخا وشيخوخة :أسن الشياخة 
عند اخلمسني وهو فوق الكهل ،منصب الشيخ وموضع ممارسته ،ومن أدرك الشيخوخة وهي غالبا 

 (355، ص  1990) ودون اهلرم ،وهو ذو املكانة من علم او فضل أو رايسة



82 

 

أن هذه املرحلة العمرية اليت يصل إليها اإلنسان بعد السن اخلمسني أما حنن فيمكننا القول   •
هي مرحلة تتميز بتغريات وظيفية وتشرحيية ونفسية تتسبب يف نقص القدرات اجلسمية 

 .قلية وتعود هذه التغريات ألسباب متعددة قد تكون عضوية أو بيئية والع

 تعريف كبار السن: -2

م الذي قدم تقريره للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  1973حسب األمني العام لألمم املتحدة عام 
إىل  60حيث يشري"إىل أن هناك أراء متعددة يف حتديد بداية الكرب يف السن ،فبعض الدول اعتربته من 

ومن دون شك أن التقدم يف السن سنة نساء ،  50رجال و سنة 55سنة ،ودول أخرى يبدأ من سن  65
 (122، ص  1999)وزارة الشباب والرايضة،  مرتبط ارتباطا وثيقا مبتوسط العمر يف كل دولة.

 تصنيف مراحل كبار السن :-3

 :كاأليت  تصنيف مراحل كبار السن اذ مت 

 عاما 60سنة إىل 50سن  املرحلة األوىل من -

 عاما  75إىل  65املرحلة الثانية من سن  -

 سنة  85إىل  75املرحلة الثالثة من سن  -

 (122، ص  1999)وزارة الشباب والرايضة،   سنة  85املرحلة الرابعة ما فوق -

رحلة عمرية أما من املنظور البيولوجي)العمر البيولوجي ( حبيث يكون املعطى البيولوجي هو الوصف لكل م
  (34، ص  2012)حممد النويب،   .،كنشاط الغدة الصماء ،قوة دفع الدم ،معدل األيض

 كما هناك عمر نفسي لإلنسان حتدده مشاعره وأحاسيسه وقدرته على مواجهة احلياة

 (111، ص  2005)عجرمة ،  
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ياة وأهنكت قواه البدنية أن الكبري يف السن هو ذلك الفرد الذي صقلته جتارب احل الطالبان رىمما سبق ي
اإلستسالم واالعتماد  والعقلية وحىت النفسية والذي عليه القيام جبهد إضايف للتأقلم مع وضعه اجلديد ،أو

 على غريه سواء بصفة جزئية أو كلية.

 خصائص ومميزات املرحلة العمرية: -4

 )عبد الفرد.جتماعية مير هبا تتسم مرحلة كبار السن جمموعة من التغريات البيولوجية وسيكولوجية ،وا
 (20، ص 1998اللطيف ، 

أن معرفة اخلصائص اليت متيز مرحلة التقدم يف السن تساعد يف الوقوف على  " شاذيل عبد احلميد " ويرى
 (13، ص 2001)شاذيل ،  كيفية التعامل مع املسنني ومتطلبات رعايتهم.

 اخلصائص الفسيولوجية والبيولوجية : -4-1

 يف كبار السن من الناحية البيولوجية على جانبني أساسني:لقد ركز تعر 

األول:يتعلق ابلبناء ويشري إىل الزايدة التفاعالت االجتماعية  اهلدامة ابجلسم عن التفاعالت الكيميائية 
 البناءة ،مما يرتتب عليه نقص مستمر يف مقدرة اجلسم على مقاومة املؤثرات اخلارجية .

يؤدي النقص املستمر يف مقدرة اجلسم على مقاومة املؤثرات اخلارجية إىل  الثاين:خاص ابلوظيفة حيث
نقص املقدرة الوظيفية هلذه األعضاء .هذا ما يكون أوضح يف نوعني من أعضاء اجلسم ذلك الذي ليس 
لديه القدرة على تعويض النقص اخلالاي مثل الغدة النخامية اليت تتحكم يف وظائف الغدد الصماء ومقدرهتا 

من النوعني أو كالمها يؤدي يف النهاية إىل اضمحالل وظيفة العضو واجلسم ى إفراز اهلرمون .وأي نوع عل
 (21، ص 1998)عبد اللطيف ،  وهو ما يسمى عند حدوثه ابجلسم الشيخوخة

 )فؤاد البهي ، أن اجلسم البشري يتغري وتتغري أجهزته ووظائفه تبعا لزايدة العمر.  فؤاد البهي"" كما يؤكد
 (346، ص 1975

أن منو الفرد يتكامل يف مرحلة الشباب مث ينحدر تدرجييا يف سن الكهولة   شاذيل عبد احلميد" " كما يرى
 (14، ص 2001)شاذيل ،  ويتفاقم الوضع يف مرحلة الشيخوخة.
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 كما يتغري اجلسم البشري بتغري أجهزته وذلك تبعا للسن ،وتطور حياة الفرد من الطفولة اىل الشيخوخة
، 2000عبد املنعم ، ) .وتتجلى أهم التغريات الفسيولوجية اليت حتدث لكبار السن يف اخلصائص األتية 

 (19 ص

 تغري يف معدل األيض: -

يدل مصطلح األيض على عملية البناء واهلدم يف اجلسم ،والقدرة على التجديد حيث ينقص معدل األيض 
 مع التقدم يف السن.

 التغري يف خالاي اجلسم: -

مع التقدم يف السن ال ميكن اإلحتفاظ حبياة اخللية لعمرها اإلفرتاضي ، حبيث يرتتب عن ذلك شيخوخة 
اخللية وموهتا.ومن أمثلة ذلك ضعف عضلة القلب ،وابلتايل إخنفاض كمية الدم املدفوع الذي يغذي اجلسم 

 (22، ص 1987ناوي ، )ق وعدم القدرة على اإلحتفاظ ابملستوى الطبيعي للسكر واألمالح املعدنية .

 التغري يف الدورة الدموية: -

،  2000)عبد املنعم ،  تتناقص قوة دفع الدم ،وتنخفض ضرابت القلب ،كما أن ضغط الدم يرتفع
 (19ص

 التغري يف اجلهاز التنفسي : -

لقلب يبدأ ضمور القفص الصدري مما حيد من سعة التنفس ،وتقل كمية اهلواء الداخلة إىل الرئتني ،وجيعل ا
  (23 ، ص1987تقل )قناوي ،  يعمل أبقصى قوته ،كما أن نسبة اهلواء يف عملية الشهيق والزفري

 التغري يف القوة العضلية: -

تقل مرونة العضالت مما يؤثر على النواحي احلركية اخلاصة هبا من حيث التقلص واالنبساط وعليه تضعف 
 البدنية تتأثر ،و األداء احلركي يصبح مقيدا وحمددا قوة الفرد ، ونقص سرعة االستجابة ،كما أن القوة

 (27  ، ص1987)قناوي ، 

 التغري يف القدرات العقلية واجلهاز العصيب : -
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بداية ضعف الذاكرة وتدهور الذكاء وتضعف القدرة على التعلم ويصبح النوم لفرتات قصرية ويزداد 
 .ض يف القدرة على تعلم املهارات جديدة النسيان، وتتضاءل القدرة على عمليات اإلدراك ، واخنفا

 (365، ص1988)اخلضر، 

 اجلهاز اهلضمي : -

يقل إفراز اللعاب ،يقل إفراز املعدة حلامض اهليدروليك وإنزميات اهلضم، ضعف عملية االمتصاص و 
 (19، ص 1972)روحية ،  اإلصابة ابإلمساك

 اجلهاز البويل : -

ا ما يضاعف قدرهتا على التخلص من خملفات عملية التمثيل تنقص كمية الدم الواردة للكليتني وهذ
الغذائي ،كما تقل قدرهتا على امتصاص اجللوكوز مما يؤدي إىل ظهوره يف البول،عالوة على اآلاثر املرتتبة 

 (114 ، ص2005عجرمة ، )عن تضخم الربوستات وما يسببه ذلك من مشاكل عند التبول 

 ،اجللد :التغري يف احلواس السمع ،البصر -

حيدث ضمور يف العظيمات املوجودة ابألذن الوسطى ويقل السمع وتقل كفاءة استقبال املوجات  -أ 
 الصوتية،إبتداءا من سن اخلمسني

تضعف قوة االستجابة الضوئية للعني مع التقدم يف السن،وذلك ألن حدقة العني تفقد جزءا كبريا من  -ب
األجسام الغريبة وتقل حدته وحيدث طول النظر وغالبا ما  مرونتها.كما يقل تكيف البصر )العني( مع

 تصاب العني ابملياه البيضاء . 

 تغري الصوت حبيث يضعف تبعا للتقدم يف السن  -ج

 تغري حاسة الذوق وذلك كنتيجة لضعف براعم التذوق املنتشرة على على طريف  اللسان وجانبه . -د

وتقل مرونته،ويقل عدد الغدد العرقية والدهنية كما تقل كمية اجللد تظهر عليه جتاعيد خاصة يف الوجه  -ه
)حامد ،  املاء،ومنه يضعف إحساس اجللد ، وابلتايل يصبح التكيف مع درجات احلرارة بطيئا جدا

 (545 ، ص1978
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 اخلصائص االنفعالية : -4-2

جيعله حيس ابلنقص مل هو إن املظاهر الضعف وما يعانيه املسن يف هذه الفرتة من تدهور الوظائف العقلية 
عليه حاضره فيقوم بتعويض هذا النقص إبضافة املاضي إىل احلاضر للخروج مبحصلة إلقناع اآلخرين بقيمته 
،فابتعاد املسن عن العمل كاإلحالة على التقاعد يشعر بنوع من العزلة واحلاجة إىل السند أو املعني وتزداد 

كثري من اهتماماته اخلارجية ويوجهها حنو ذاته.كأن يتخذ احلساسية الزائدة ابلذات،فيسحب املسن ال
  (377 ، ص2007)مربوك ،  موقف الالمباالة والتهكم من نفسه أو موقف متشدد أو الناقد.

 اخلصائص االجتماعية: -4-3  

تناقص العالقات لدى كبريالسن بشكل كبري حيث تقتصر فقط على األصدقاء القدامى الذين يعيشون 
،مما يبعث يف نفسه امللل.فلقد اعتاد جمتمعنا اإلنساين يف نظرته االجتماعية للمسن أن خيلق لديه ابلقرب منه

 عقدا نفسية تفقده الثقة يف نفسه 

 مما يشعره أبنه أصبح أداة عاطلة يف هذا اجملتمع .

ية والشعور بعدم كما أن صلة كبريالسن مبجتمعه تبدأ ابلتناقص شيئا فشيئا وابلتايل الشعور ابلعزلة االجتماع
احلاجة ملخالطة اآلخرين وما ينتج عن ذلك من اضطراابت نفسية على حياته من مضايقات العامل اخلارجي 

  (462 ، ص1975البهي ،  )فؤاد

 لذا تصبح العملة الزائدة يف هذه املرحلة هي العزلة والوحدة . 

لسن وأفراد اجملتمع الذين يعيشون فيه كما أن هناك نقصا واضحا يف درجة التفاعل االجتماعي بني كبار ا
.ومن مث يعاين املسن من االخنفاض التدرجيي يف اجملال الكلي للنشاط ،فيعمدون إىل التخلص من الكثري 
من أعماهلم ومسؤولياهتم السابقة نتيجة اإلحالة على التقاعد ،أن التقاعد عن العمل من األحداث اهلامة 

ت اجتماعية ونفسية ،تسبب يف بعض األحيان األمراض واالضطراابت يف حياة املسن ويرتتب عليه مشكال
   (249، ص 1988)العبيدي ،  الفسيولوجية والنفسية والعقلية .

 اخلصائص النفسية  -4-4
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فالتقدم يف السن من الناحية النفسية حالة من االضمحالل تعرتي إمكاانت التوافق النفسي واالجتماعي 
 تغالل إمكاانته اجلسمية والعقلية والنفسية يف مواجهة ضغط احلياة .للفرد،فتقل قدرته على اس

إن اخلصائص النفسية لكبار السن تقودان للتكلم عن مفهوم التوافق الذايت والذي يعترب التغري يف  السلوك 
الفرد من اجل التوافق لنجاح مع التغري للموقف االجتماعي .وانه قيام الفرد إبعادة تشكيل اجتاهاته 

 سلوكياته استجابة ملوقف جديد يدمج هبا التعبري عن طموحاته مع توقعات اجملتمع ومتطلباته و 

يعترب التقدم يف السن عملية مستمرة ومتواصلة تتطلب التكيف مع التغري وبنفس األمهية تتوقع املزيد من 
ل الفرد جتاه تداخل التغريات التغري يف املواقف احلالية،وبذلك يشري التوافق مع التقدم يف  السن إىل ردود فع

البيولوجية،االجتماعية ،والنفسية اليت تعترب جزءا من التقدم يف السن.كما يشري إىل مدى الرضا عن احلياة 
والتخلص من القلق واليأس والشعور ابلرفاهية بغض النظر عن امليكانيزمات الدفاعية أو التكيفية اليت 

 يستخدمها . 

ليس أمرا سهال،فقد تكون التأثريات النفسية أكثر  لدى كبري السنالتوافق  من هنا يظهر لنا جليا أن
حدة،كما أن التقدم يف السن قد يولد لدى املسن املركب أو املصطلح 'عقدة الشيخوخة' واليت تظهر 

 (81، ص 1987)طلعت ،  إىل العزلة أكثر.نتيجة التوهم  مما حيليه 

 :تعريف األنشطة الرايضية لكبار السن  -5

هي إعداد كبار السن بدنيا ليصبحوا قادرين على مواجهة متطلبات حياهتم اليومية بسهولة و يسر و أبقل 
جمهود ممكن وهذا ابلعمل على إكساهبم عادات حركية سليمة تناسب ما هو مطلوب منهم من عمل دون 

الة العضالت و مرونة احلاجة ملعونة اآلخرين و أن تكون التمرينات البدنية املعطاة هلم هتدف إىل إط
املفاصل و إكتساب درجة مناسبة من اإلتزان ،ابإلضافة إىل التوافق العضلي العصيب و تقوية الرتكيز و 

 اإلنتباه و سرعة رد الفعل.
 و تؤدى األنشطة البدنية بطريقتني:

  Aerobicهوائية  -
 (134، ص 2005)عجرمة ،  Anaerobicال هوائية-  

 ة لكبار السن : فوائد األنشطة البدني -6
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 تتنوع اخلصائص البدنية من شخص ألخر و منه تتنوع التمارين املقدمة لكل شخص 
 تساعد متارين التحمل يف إعطاء اجلسم طاقة و تقوية القلب،الرئتني و العضالت.  .1
تفيد يف تقوية العظام و العضالت و قد أظهرت الدراسات أن هذه التمارين حتد من هشاشة العظام  .2

 التوازن.و حتسن 
تساعد األنشطة الرايضية يف احلفاظ على مرونة املفاصل و العضالت و جتعل احلركة و القيام ابملهام  .3

 اليومية أسهل.
.تساعد التمارين اهلوائية على إخنفاض معدل دقات القلب أثناء الراحة وتعمل     على توسيع األوعية 4  

 ون يف الدم،و تنشط الدورة الدموية التنفسية.الدموية و تزيد من مرونتها و تقلل من نسبة الده
 (135-134، ص 2005)عجرمة ، 

 النشاط الرايضي فما يلي : فوائدوميكن إمجال 

 استنفاذ الطاقة الزائدة .  -
 حتقيق النمو النفسي املتوازن .  -
 يكسب اإلنسان القدرة على تقدير ومتييز السلوك.  -
يت تؤثر على الكفاءة والقدرة الوظفية ألجهزة اجلسم ه أتثري إجيايب يف التغلب على املشكالت ال  -

 احليوية وخباصة القلب والرئتني .
 يعمل على حتقيق التوازن بني النشاط الفكري واالجتماعي والبدين .  -
اكتشاف نواحي التقدم أو التخلف أو االحنراف يف أي مرحلة من مراحل  النمو واختاذ خطوات   -

 . اجابية يف سبيل تكامل الشخصية
يلعب  النشاط الرايضي  دورا هاما يف أن يصيح الفرد متزان انفعاليا ويستطيع  التكيف مع   -

 اآلخرين يف شىت جماالت احلياة املختلفة.
 2008،  )رمضان  التحكم يف العواطف واالبتعاد عن القلق ،والشعور ابلثقة ،والتمتع ابلبهجة .  -
   (58ص  ،
ضي جيعل عضالت اجلسم دائما يف ارختاء وضعف أن عدم ممارسة النشاط الراي ويضيف  -

،ويصعب على القلب والرئة أن يقوما بوظيفتهما بصورة جيدة أو تصاب املفاصل بضعف وميكن 
إصابتها بسهولة ، وقلة النشاط له خطورتة الكبرية مثل خطورة التدخني ،فممارسة النشاط الرايضي 

سم يف مظهر جيد ،وحرق السعريات الزائدة حتمي من األمراض وحتافظ على اللياقة وبقاء اجل
   (60ص  ، 2008)رمضان ،  واحملافظة على الوزن اجلسم . 
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 :نوع االنشطة البدنية والرايضية املناسبة لكبار السنأ -7

 الفراغ، وقت أنشطة أو الرتوحيية البدنية األنشطة العمرية: الفئة هلذه والرايضية البدنية األنشطة تتضمن
  اللعب أو املنزلية، األعمال أو )العمل(، أي املهنية األنشطة أو الدراجات(، ركوب أو )املشي لمث والتنقل

 ومن واجملتمع، لألسرة اليومية األنشطة إطار يف املخططة التمرينات أو الرايضية األلعاب أو املبارايت، أو
 يوَصى  واالكتئاب ابألمراض اإلصابة خطر من واحلد العضلية، واللياقة التنفسية القلبية اللياقة حتسني أجل

 :يلي مبا

دقيقة على األقل من النشاط البدين  اهلوائي املعتدل الشدة  150ضرورة ممارسة هذه الفئة العمرية  •
دقيقة على األقل من النشاط البدين املرتفع الشدة وتوزيعها على  75وتوزيعها على مدار األسبوع، أو 

 . شاط البدين املعتدل الشدة واملرتفع الشدةمدار األسبوع، أو مزجيا من الن
 .دقائق على األقل 10ممارسة التمرينات اهلوائية يف نوابت مدة كل منها  •
جلين املزيد من الفوائد الصحية ، ينبغي هلذه الفئة العمرية زايدة فرتة ممارسة النشاط البدين اهلوائي  •

دقيقة من النشاط البدين اهلوائي املرتفع  150دقيقة يف األسبوع، أو ممارسة  300املعتدل الشدة إىل 
 .الشدة كل أسبوع، أو مزجيا من النشاط البدين املعتدل الشدة و املرتفع الشدة

ضرورة ممارسة أنشطة املقاومة )تقوية العضالت( اليت تشمل اجملموعات العضلية الرئيسة ملدة يومني أو  •
 (45، ص2015)مرسالب ،  .أكثر يف األسبوع

 

 : خامتة

التقدم يف السن ظاهرة طبيعية حتمية تصيب اإلنسان نتيجة لعدة عوامل ، تؤثر على عضويته وأداء وظائفه 
احليوية وقد تتسبب يف حدوث مشاكل صحية تؤدي ألضرار كرية للفرد الكبري يف السن ،وال ميكن تفادي 

يخوخة ، ومن أهم العوامل ظاهرة الكرب يف السن،و لكن ميكن التغلب على آاثرها ومقاومتها وأتخري الش
تقدير الذات  أفضل يسودهاحياة  تحقيقاملساعدة يف ذلك مزاولة النشاط الرايضي بشكل منظم ومستمر ل

 .والشعور ابلثقة وتعزيز املعافاة النفسية واجلسمية واإلندماج يف اجملتمع
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 الباب الثاين

اجلانب 
 يتطبيقال
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 .منهجية البحث واجراءته امليدانيةالفصل األول : 

 متهيد    

 .منهج البحث -1

 جمتمع وعينة البحث -2

 لبحثمتغريات ا -3

 جماالت البحث   -4

 البحث املستخدمة أدوات  -5

 الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث -6

 السنلدى كبار  احلياة جودة مواصفات مقياس  -7

 التجربة االستطالعية  -8

 األسس العلمية للمقياس-9

 التجربة الرئيسة -10

  الوسائل اإلحصائية-11

 خامتة
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 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهجية البحث واجراءته امليدانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متهيد :

والذي حناول من خالله إجياد حل لإلشكالية  بعد الدراسة النظرية أييت اجلانب التطبيقي أو امليداين
املطروحة سابقا وذلك إبثبات صحة الفروض أو نفيها، وقد مت يف هذا اجلانب املكمل للدراسة النظرية 
حتديد جماالت الدراسة واملتمثلة يف اجملال البشري واملكاين والزماين والذي يتناسب مع موضوع البحث 

 ات املناسبة جلمع البياانت واملعلومات امليدانية اليت هتتم ابملوضوع.وذلك بتحديد عينة البحث واألدو 

 منهج البحث: -1

يف حل مشكلة البحث  وأيسرهاكونه انسب املناهج   املقارناملنهج الوصفي ابألسلوب  الطالباناستخدم 
 الدراسة. أهدافوحتقيق 

 جمتمع وعينة البحث :  -2

     واجلدول ( غري ممارس100و) رايضيممارس للنشاط ال (100) كبار السناشتمل جمتمع البحث على  
 ( يبني ذلك .2) 

 بلدايت والية تيارت بعض يبني جمتمع البحث وتوزيع العينة على (02جدول )

 غري ممارسني ممارسني البلدايت

 17 20 فرندة 

 17 16 مدروسة 

 16 16 عني كرمس 

 17 16 ختمارت 

 16 16 عني احلديد 

 17 16 مالكو

 كرة القدم  ،السباحة  ،ارسني يف نشاط اجلري محيث كان جمتمع البحث للم 
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 متغريات البحث : -3

هو املتغري الذي يستطيع الباحث أن يعاجله ويغريه وفقا لطبيعة البحث .واملتغري املستقل يف  : املتغري املستقل
 دراستنا يتمثل يف ممارسة أو عدم ممارسة النشاط الرايضي.

وهو املتغري الذي يتأثر ابملتغري املستقل فكلما تغري أو عدل املتغري املستقل فإن الباحث  :تابعاملتغري ال
يالحظ التغريات اليت حتدث على املتغري التابع ، و املتغري التابع يف دراستنا يتمثل يف جودة احلياة لدى كبار 

 (62، ص  2017)شهرة ،   السن.
 

 جماالت البحث : -4

 سنة(60-سنة50ري : كبار السن)اجملال البش -أ

 .2018أفريل  30إىل  2018جانفي 01احملال الزماين : املدة من  -ب

اجملال املكاين : بعض البلدايت يف والية تيارت ) فرندة ، مدروسة ، عني كرمس ، ختمارت ،عني  -ج
 احلديد ، مالكو ( وهذا يف املالعب اجلوارية واملسابح البلدية.

 
 املستخدمة :أدوات  البحث  -5

حىت يتمكن الباحث من اجناز عمله على أكمل وجه البد من االستعانة ابألدوات والوسائل اليت تساعده 
 ويقصد هبا "مجيع الوسائل واألدوات اليت سوف يستمد منها الباحث يف كل مرحلة من مراحل حبثه"وهي:

 املصادر واملراجع . -أ
 االنرتانت. -ب
 مقياس جودة احلياة. -ج
 يان .االستب -د

 الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث: -6
 نفس املنطقة اجلغرافية -، توزيع االستبيان ) الفرتة الصباحية ( -،  )ذكور( نفس اجلنس -
 عدم مراعاة املهن -، عدم مراعاة  املستوى املادي  -كل املستوايت التعلمية   ،  -
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 درجة التدين متفاوتة -

 : نجودة احلياة لدى كبار الس مواصفات مقياس -7

جبمع املصادر واملراجع العلمية واعتماد  الطالبانلغرض معرفة مقياس جودة احلياة لدى كبار السن قام 
،وكذلك اإلعتماد كاظم( علي مهدي   نسي،حممود عبداحلليم املاملعد من قبل كل من  مقياس جودة احلياة

 -ه للعربية بشري إمساعيل أمحد على مقياس جودة احلياة املعد من )قبل منظمة الصحة العاملية والذي ترمج
(أبعاد متثل طبيعة حياة كبار السن 5هبدف التعرف على جودة احلياة لكبار السن واملتمثلة ب)، (2008

 وهي:

 عبارة(. 11(البعد األول : الصحة اجلسمية. -
 عبارة(. 14البعد الثاين : العالقات األسرية واإلجتماعية.) -
 عبارة(. 14البعد الثالث: الصحة النفسية.) -
 عبارة(. 13البعد الرابع: الشعور ابلسعادة و الرضا.) -
 عبارات(. 6جودة شغل الوقت وإدارته ) البعد اخلامس : -

لبيان مدى صالحية  وجمموعة من الدكاترة يف جمال التخصص بعرض املقياس على املشرف الطالبانمث قام 
 مت وضع املقياس يف استمارة استبيان. فقرات املقياس يف قياس جودة احلياة لدى كبار السن وبعد ذلك

حيث كان املقياس على شكل استمارات وزعت يف مناطق خمتلفة  من والية تيارت  على بعض كبار السن 
املمارسني للنشاط الرايضي وغري ممارسني ،حيث وضع أمام كل حمور مقياس تقدير مخاسي )أبدا ،قليال 

ابلرتتيب ، ( 1،2،3،4،5)طيت العبارات املوجبة: الدرجات جدا ،إىل حد ما ، كثريا ،كثريا جدا ( ،وأع
وأعطيت العبارات السالبة : الدرجات ( ،1واليت تظهر خاانهتا ملونة ابلرمادي الفاتح يف امللحق رقم )

 .SPSSابلرتتيب ،وأدخلت البياانت يف برانمج  (1،2،3،4،5)

حيث قمنا حبساب املدى  احلياة جودة قياسمكما قمنا بتحديد مدى الدرجات لكل بعد من أبعاد 
مثال يف بعد الصحة اجلسمية عدد العبارت  5واملدى األقصى ضرب  1األدىن بضرب عدد العبارت يف 

( وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 11x5 =55( واحلد األقصى )11x1 =11إذا احلد األدىن ) 11
(03) 
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 مدى الدرجات عدد العبارات أبعاد املقياس

 55-11 عبارة 11 الصحة اجلسمية

 70-14 عبارة 14 العالقات األسرية واإلجتماعية

 70-14 عبارة 14 الصحة النفسية

 65-13 عبارة 13 الشعور ابلسعادة و الرضا

 30-6 عبارات 6 جودة شغل الوقت وإدارته

 290-58 عبارة 58 جودة احلياة بشكل عام

 
عد ب هذا مع كل مستوايت )منخفض،متوسط،مرتفع( و وعليه يقرتح الطالبان تقسيم جودة احلياة إىل ثالثة 

  . (04)من أبعاد املقياس حسب اجلدول
درجة لكل حيث مت حساب قيم املستوايت بتقسم مدى الدرجات على ثالثة ، والنتيجة تضاف إىل أدىن 

 عبارة وصوال إىل أعلى درجة 
درجة ،وبتقسم  45وجود  ومنه نالحظ 55إىل  11مثال: يف بعد الصحة اجلسمية مدى الدرجات من 

 15وبعملية حسابية بسيطة جند أن درجة ، 15جند  )واليت هي عدد املستوايت املقرتحة ( 3على  45
 26و 11،ومنه نقول أن املدى األول )املنخفض( حمصور بني  25إىل  11درجة موزعة على األرقام من 

 وهكذا نعمل مع مجيع املستوايت ومجيع األبعاد .
 

 ح املقياسمفتاح تصحي 

 مرتفع متوسط منخفض أبعاد املقياس

 55-41 40-26 25-11 الصحة اجلسمية
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 70-52 51-33 32-14 العالقات األسرية واإلجتماعية

 70-52 51-33 32-14 الصحة النفسية

 65-49 48-31 30-13 الشعور ابلسعادة و الرضا

 30-23 22-15 14-6 جودة شغل الوقت وإدارته

 290-213 212-136 135-58 كل عامجودة احلياة بش

 

 التجربة االستطالعية : -8

"التجربة االستطالعية هي جتربة صغرية يقوم هبا الباحث الختيار مدى تغري صالحية التجربة الرئيسة 
 وتكمن أمهيتها يف الوقوف على السلبيات اليت ستواجه الباحث لتفاديها يف التجربة الرئيسية"

( من كبار السن املمارسني للنشاط 10ثان ابستطالع مقياس جودة احلياة على )الباحالطالبان إذ قام 
بغية التعرف  2018جانفي 01( من كبار السن غري ممارسني للنشاط الرايضي بتاريخ 10الرايضي و )

 على أهم الصعوابت واملعوقات اليت قد تواجه الباحثني أثناء قيامهما ابلتجربة الرئيسة .

 للمقياس : األسس العلمية -9

 املقياس .وصدق ثبات 

اذ مت توزيع االستمارات . اعتمد الباحثان يف استخراج عوامل الثبات بتطبيق معامل االرتباط )بريسون ( -
( و للنشاط الرايضي غري ممارسني 10أفراد من كبار السن املمارسني و 10على العينة االستطالعية )

نفس أفراد العينة السابقة ، حيث مت حساب ثبات االختبار على  االداةبعد مدة أسبوع مت إعادة تقسيم 
بواسطة معامل االرتباط )بريسون( بني التطبيقني، مت التواصل إىل النتائج كما يوضحها اجلدولني التاليني 

 (:06(و)05)
 (:ثبات و صدق مقياس جودة احلياة  للممارسني للنشاط الرايضي05جدول رقم )
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درجة  احملاور
 احلرية

 2-ن

ستوى م
 الداللة

معامل 
 الثبات

" ر " 
 اجلدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 0.63 0.94 0.05 8 :جودةالصحة اجلسمية1احملور
:جودة العالقات 2احملور

 األسرية و اإلحتماعية
 دال 0.89

 دال 0.86 :جودة الصحة النفسية3احملور
:جودة الشعور 4احملور

 ابلسعادة والرضا
 دال 0.94

جودة شغل الوقت  :5وراحمل
 وإدارته

 دال 0.72

 دال 0.97 جودة احلياة بشكل عام
 

( :نتائج معامل االرتباط بريسون بني التطبيق األول والتطبيق الثاين للعينة 05يبني اجلدول رقم )
ممارسني للنشاط الرايضي من كبار السن، حيث  نالحظ أن قيم معامل  10اإلستطالعية املتكونة من 

 ودة احلياة بشكل عام( و معامل االرتباط جل0.94و  0.72االرتباط  للمحاور اخلمس ترتاوح بني )
 -(  وهذا عند درجة احلرية )ن0.63هي نتائج  أكرب من " ر " اجلدولية)( و 0.97(=)اجملموع الكلي)
 0.05(و مستوى الداللة  8=10-2=2

بني التطبيقني األول والثاين مما يعين هناك ثبات يف إذا هنا الفرق دال إحصائيا ،وهناك ارتباط قوي جدا 
 االختبار.

 ثبات و صدق مقياس جودة احلياة  لغري املمارسني للنشاط الرايضي . ( :06* جدول رقم )
درجة  احملاور

 احلرية
 2-ن

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

" ر " 
 اجلدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 0.63 0.95 0.05 8 :جودةالصحة اجلسمية1احملور

 دال 0.99:جودة العالقات 2احملور
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 األسرية و اإلحتماعية
 دال 0.95 :جودة الصحة النفسية3احملور

:جودة الشعور 4احملور
 ابلسعادة والرضا

 دال 0.97

جودة شغل الوقت  :5احملور
 وإدارته

 دال 0.93

 دال 0.97 جودة احلياة بشكل عام

 
( :نتائج معامل االرتباط بريسون بني التطبيق األول والتطبيق الثاين للعينة 06م )يبني اجلدول رق

غري ممارسني للنشاط الرايضي من كبار السن، حيث  نالحظ أن قيم معامل 10اإلستطالعية املتكونة من 
 ودة احلياة بشكل عام( و معامل االرتباط جل0.99و  0.93االرتباط  للمحاور اخلمس ترتاوح بني )

 -(  وهذا عند درجة احلرية )ن0.63هي نتائج  أكرب من " ر " اجلدولية)( 0.97(=)اجملموع الكلي)
 0.05(و مستوى الداللة  8=10-2=2

إذا هنا الفرق دال إحصائيا ،وهناك ارتباط قوي جدا بني التطبيقني األول والثاين مما يعين هناك ثبات يف 
 االختبار.

 ة :يالتجربة الرئيس -10

الباحثان بتطبيق مقياس جودة احلياة لدى كبارالسن  على أفراد عينة البحث من كبار السن لطالبان اابشر 
( إذ استغرق تطبيق املقياس 100(وغري ممارسني للنشاط الرايضي وعددهم )100املمارسني وعددهم )

حيث مت توزيع واسرتجاع  (.2018أفريل  30( إىل غاية )2018أفريل  1( يوم بدء من )30)
 جابة على عبارات اداة البحث.االستبياانت يف نفس اليوم بعد منح املستجوب الوقت الكايف لال

 الوسائل اإلحصائية: -11

 -( لغرض إجياد املعاجلات اإلحصائية :SPSSأستخدم الباحثان احلقيبة اإلحصائية ) 

 معامل االرتباط )بريسون (. -1
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 معامل الصدق. -2
 املتوسط احلسايب -3
 ياالحنراف املعيار  -4
 ( لعينتني متساويتني ومستقلتني .tاختبار) -5

 : خامتة
من خالل هذا الفصل مت عرض خمتلف اإلجراءات اليت قمنا هبا إلمتام الدراسة امليدانية و اليت من خالهلا 
نستطيع التوصل إىل نتائج تؤكد لنا مدى صحة أو خطأ الفرضيات اليت تقوم على أساسها هذه الدراسة 

راءات ضرورية يف كل دراسة، ألنه من دون إجراءات ميدانية ال ميكن التوصل إىل حبيث تعترب هذه اإلج
 اإلجابة عن اإلشكالية العامة
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 لفصل الثاين:ا
 .عرض وحتليل  النتائج -1
 النتائج ابلفرضيات مقارنة  -2
 االستنتاجات -3
 التوصيات -4
 خالصة عامة -5
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 النتائج:عرض وحتليل  -1

 جودة احلياة لدى كبار السن املمارسني وغري ممارسني للنشاط الرايضي. مستوىالتعرف على   1-1

 :ىلإالطالبان سعى   األولحتقيقاً هلدف الدراسة  

ارسني وغري ممارسني ملدى كبار السن املاحلسابية ألبعاد مقياس جودة احلياة  األوساطاستخراج قيم  -أ
 ني( يب07عينة البحث واجلدول )   أفرادجودة احلياة لدى  مستوىبغية التعرف على للنشاط الرايضي 

 ذلك .

 ري ممارسني للنشاط الرايضيارسني وغملدى كبار السن املاحلسابية  األوساطيبني قيم  (07جدول )

 العينة                

 األبعاد      

 مفتاح تصحيح املقياس  غري املمارسني املمارسني

 مرتفع متوسط منخفض الوسط  احلسايب الوسط احلسايب

 55-41 40-26 25-11 24.55 45.06 جودة الصحة اجلسمية

 70-52 51-33 32-14 35.04 56.81 جودة العالقات األسرية واالجتماعية

 70-52 51-33 32-14 35.36 57.32 جودة الصحة النفسية

 65-49 48-31 30-13 29.69 52.52 جودة الشعور ابلسعادة والرضا

 30-23 22-15 14-6 14.21 24.67 جودة شغل الوقت وإدارته

 جودة احلياة بشكل عام
236.52 138.85 

58-
135 

136-
212 

213-
290 
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( والذي 07( الذي يبني املستوايت املقرتحة  جلودة احلياة  ،واجلدول رقم )04قم )ومن خالل اجلدول ر 
حيتوي على املتوسطات احلسابية واليت  تعترب درجات جودة احلياة لدى كبار السن املمارسني والغري ممارسني 

 . للنشاط الرايضي

سن املمارسني للنشاط الرايضي  ابلنسبة لكبار ال نالحظ أن مستوايت األبعاد اخلمسة جلودة احلياة  -
وهو حمصور بني مدى  45.06كان يساوي   لديهم الصحة اجلسمية، فاملتوسط احلسايب جلودة مرتفعة  

 مما يعين أن جودة الصحة اجلسمية لدى كبار السن  املمارسني مرتفعة. 55-41الدرجات 
وهو حمصور بني مدى  56.81 كان يساوي  العالقات األسرية واإلجتماعيةاملتوسط احلسايب جلودة و 

 لدى كبار السن  املمارسني مرتفعة. العالقات األسرية واإلجتماعيةمما يعين أن جودة  70-52الدرجات 

-52وهو حمصور بني مدى الدرجات  57.32كان يساوي   الصحة النفسيةاملتوسط احلسايب جلودة و 
 رسني مرتفعة.لدى كبار السن  املما الصحة النفسيةمما يعين أن  جودة  70

وهو حمصور بني مدى الدرجات  52.52كان يساوي   الشعور ابلسعادة و الرضااملتوسط احلسايب جلودة و 
 لدى كبار السن  املمارسني مرتفعة الشعور ابلسعادة و الرضامما يعين أن  جودة  49-65

دى الدرجات وهو حمصور بني م 24.67كان يساوي   شغل الوقت وإدارتهاملتوسط احلسايب جلودة و 
 لدى كبار السن  املمارسني مرتفعة.  جودة شغل الوقت وإدارتهمما يعين أن   23-30

من بعد إىل  مستوايت جودة احلياة ابلنسبة لكبار السن غري ممارسني للنشاط الرايضي  فقد تفاوتتأما  -
 24.55ساوي لديهم كان ي الصحة اجلسميةفاملتوسط احلسايب جلودة بني منخفضة ومتوسطة ،   أخر

مما يعين أن جودة الصحة اجلسمية لدى كبار السن الغري  25-11وهو حمصور بني مدى الدرجات  
 ممارسني منخفضة.

وهو حمصور بني مدى  35.04كان يساوي   العالقات األسرية واإلجتماعيةاملتوسط احلسايب جلودة و 
لدى كبار السن  الغري مارسني  ةالعالقات األسرية واإلجتماعيمما يعين أن جودة  51-33الدرجات 
 متوسطة.
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-33 هو حمصور بني مدى الدرجات و  35.36كان يساوي   الصحة النفسيةاملتوسط احلسايب جلودة و 
 لدى كبار السن  الغري ممارسني متوسطة. الصحة النفسيةمما يعين أن  جودة  51
وهو حمصور بني مدى   29.69 كان يساوي  الشعور ابلسعادة و الرضااملتوسط احلسايب جلودة و 

 لدى كبار السن  الغري ممارسني منخفضة. الشعور ابلسعادة و الرضامما يعين أن جودة  30-13الدرجات 
وهو حمصور بني مدى الدرجات  14.21 كان يساوي   شغل الوقت وإدارتهاملتوسط احلسايب جلودة و 

  الغري ممارسني متوسطة.لدى كبار السن   جودة شغل الوقت وإدارتهمما يعين أن   15-22
املمارسني للنشاط ولصاحل ابلنسبة لكبار السن أما مستوى جودة احلياة بصفة عامة فكان مرتفعا  -

 290-213وهو حمصور بني مدى الدرجات  236.52حيث سجلنا متوسطا حسابيا قدره  الرايضي 
،بعدما سجلنا حلياة بشكل عامكبارالسن الغري ممارسني  فقد سجلنا لديهم مستوى متوسط يف جودة اأما  

 212-136وهو حمصور بني مدى الدرجات  138.85متوسطا حسابيا قدره  
أن مستوى جودة احلياة لدى كبار السن مرتفعا ولصاحل  "وهذا ما حيقق الفرضية األوىل واليت تقول

 ".املمارسني للنشاط الرايضي

غري الاحلياة لدى كبار السن املمارسني و  جودة مستوىالتعرف على  و هدف الدراسة األولولتغزيز  -ب
جبمع درجات جودة احلياة لكل فرد من أفراد العينة وهذا لكل بعد من قمنا  ، ممارسني للنشاط الرايضي

حبساب عدد املتحصلني على املستوى املرتفع مث املتوسط مث  مث قمنا  ( 03امللحق رقم انظر)أبعاد املقياس 
وهذا من خالل ( عد من أبعادهاب حسب كل و  جودة احلياة  مستوى حسبة أفراد العينتوزيع املنخفض )

 (08اجلدول رقم )

  .فرد من أفراد العينة  حسب كل مستوى جودة احلياة  (:08جدول رقم ) 

لكل فرد من أفراد  مستوايت جودة احلياة
عينة  كبار السن غري مارسني للنشاط 

 الرايضي

راد لكل فرد من أف مستوايت جودة احلياة
عينة  كبار السن املمارسني للنشاط 

 الرايضي

 

 أبعاد املقياس منخفض متوسط مرتفع منخفض متوسط مرتفع

 الصحة اجلسمية 00 06 94 60 40 00
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العالقات األسرية  00 04 96 38 62 00
 واإلجتماعية

 الصحة النفسية 00 03 97 33 67 00

 الشعور ابلسعادة و الرضا 00 12 88 58 42 00

 جودة شغل الوقت وإدارته 00 8 92 52 48 00

 جودة احلياة بشكل عام 00 0 100 40 60 00

 

أفراد عينة كبار السن املمارسني للنشاط  الغالبية العظمى مننالحظ أن  (08اجلدول رقم )من خالل 
 حيث كان عددهم يرتاوح يف مجيع أبعاد املقياس مرتفعالديهم  احلياةالرايضي كان مستوى جودة 

 .ابلنسبة جلودة احلياة بشكل عام فرد 100و  فرد97و88بني

فإننا نالحظ أهنم  ارسني للنشاط الرايضي الغري ممأفراد عينة كبار السن  أما مستوى جودة احلياة لدى
توزعوا بني املستويني املنخفض واملتوسط وبشكل متقارب تقريبا وهذا ابلنسبة لألبعاد اخلمسة وحىت ابلنسبة 

 نخفضامل فردا يف املستوى 40توسط وامل فردا يف املستوى60دة احلياة بشكل عام حيث كانت ملستوى جو 

تقول أن مستوى جودة احلياة لدى كبار السن مرتفعا ولصاحل  ومنه نستطيع أن نعزز "الفرضية األوىل واليت 
 املمارسني للنشاط الرايضي"

هناك السن املمارسني للنشاط الرايضي هو أنه  للمستوى املرتفع يف جودة احلياة لدى كبارأما تفسريان 
نشاط  أكثر كانت جودة ال،فكلما كان  لدى كبار السنوجودة احلياة  رايضيالنشاط الممارسة عالقة بني 
ووفرة يف مقومات جودة حياهتم وإشباع جيد حلاجاهتم األساسية يف احلياة وصحة عامة جيدة  حياة أفضل

لديهم والتوقف عن النشاط فإنعدام النشاط الرايضي للنشاط الرايضي ، عكس كبار السن الغري ممارسيني
يقوم هبا بسهولة فتصبح ألشياء اليت كان التوقف عن اإلستمتاع اب و اإلستسالم للخمولواحلركة يؤدي إىل 

  ة.مما جيعل جودة حياهتم منخفض،والوحدة واإلنعزال وامللل الماآلوجاع و ألويبدأ يف الشعور اب، صعبة قليال

لدى كبار السن املمارسني وغري ممارسني للنشاط التعرف على الفروق يف مقياس جودة احلياة  1-2
 .الرايضي
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ابستخدام قانون  نااحلسابية واالحنرافات املعيارية قام األوساطحتقيقًا هلدف الدراسي الثاين وبعد استخراج 
(t.testلداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية واالحنراف ) ات املعيارية لعينتني مستقلتني ومتساويتني وكما

 ( .09مبني يف جدول )

 ( احملسوبة لعينة البحث .tاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ) األوساطيبني  (09جدول )

 العينة

 

 األبعاد

ت قيمة  غري املمارسني املمارسني للرايضة
 احملسوبة

 قيمة ت 

 اجلدولية

الداللة 
سط الو  املعنوية

 احلسايب
 االحنراف
 املعياري

 الوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

جودة الصحة 
 اجلسمية

45.06 2.47 24.55 6.00 31.59 

1.98 

 معنوي

جودة العالقات 
األسرية 

 واالجتماعية
56.81 3.03 35.04 7.64 26.47 

 معنوي

جودة الصحة 
 النفسية

57.32 2.95 35.36 6.80 29.59 
 معنوي

شعور جودة ال
 ابلسعادة والرضا

52.52 3.04 29.69 6.48 31.89 
 معنوي

جودة شغل 
 الوقت وإدارته

24.67 1.53 14.21 2.52 35.43 
 معنوي

جودة احلياة 
 بشكل عام

236.52 6.41 138.85 13.50 65.32 
 معنوي
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لكبار ملعيارية احلسابية واالحنرافات ا األوساطاحملسوبة بني  ((tقيمة  إن( تبني 09من خالل اجلدول )
قيمة قدرها  لنسبة إىل بعد جودة الصحة اجلسمية قد بلغابالسن املمارسني وغري ممارسني للنشاط الرايضي 

( ومستوى داللة 198( عند درجة حرية )1.98( اجلدولية البالغة )t( وهي اكرب من قيمة )31.59)
ذلك الن و  لنشاط الرايضيارسني لاملم كبار السنهنالك فروق معنوية لصاحل    إن( وهذا يؤشر 0.05)

الغري ممارسني كبار السن ( هو اكرب من قيمة الوسط احلسايب لل45.06قيمة وسطهم احلسايب والبالغ )
 ( .24.55البالغ قيمة قدرها ) للنشاط الرايضي

 لكبار السن احلسابية واالحنرافات املعيارية األوساطاحملسوبة بني  ((tقيمة  إنالنتائج  أظهرتكما 
املمارسني وغري ممارسني للنشاط الرايضي ابلنسبة إىل بعد جودة العالقات األسرية واالجتماعية قد بلغ قيمة 

( ومستوى 198( عند درجة حرية )1.98( اجلدولية البالغة )t( وهي اكرب من قيمة )26.47قدرها )
 للنشاط الرايضي وذلك ( وهذا يؤشر إن هنالك فروق معنوية لصاحل  كبار السن املمارسني0.05داللة )

( هو اكرب من قيمة الوسط احلسايب للكبار السن الغري ممارسني 56.81الن قيمة وسطهم احلسايب والبالغ )
 .( 35.04للنشاط الرايضي البالغ قيمة قدرها )

لكبار السن احلسابية واالحنرافات املعيارية  األوساطاحملسوبة بني  (t)قيمة  إنالنتائج  أظهرتكذلك 
مارسني وغري ممارسني للنشاط الرايضي ابلنسبة إىل بعد جودة الصحة النفسية قد بلغ قيمة قدرها امل
( ومستوى داللة 198( عند درجة حرية )1.98( اجلدولية البالغة )t( وهي اكرب من قيمة )29.59)
ذلك الن ( وهذا يؤشر إن هنالك فروق معنوية لصاحل  كبار السن املمارسني للنشاط الرايضي و 0.05)

( هو اكرب من قيمة الوسط احلسايب للكبار السن الغري ممارسني 57.32قيمة وسطهم احلسايب والبالغ )
 ( .35.36للنشاط الرايضي البالغ قيمة قدرها )

لكبار السن املمارسني احلسابية واالحنرافات املعيارية  األوساطاحملسوبة بني  ((tقيمة  إنالنتائج  وأظهرت
لنشاط الرايضي ابلنسبة إىل بعد جودة الشعور ابلسعادة والرضا قد بلغ قيمة قدرها وغري ممارسني ل

( ومستوى داللة 198( عند درجة حرية )1.98( اجلدولية البالغة )t( وهي اكرب من قيمة )31.89)
( وهذا يؤشر إن هنالك فروق معنوية لصاحل  كبار السن املمارسني للنشاط الرايضي وذلك الن 0.05)
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( هو اكرب من قيمة الوسط احلسايب للكبار السن الغري ممارسني 52.52وسطهم احلسايب والبالغ )قيمة 
 ( .29.69للنشاط الرايضي البالغ قيمة قدرها )

لكبار السن احلسابية واالحنرافات املعيارية  األوساط( احملسوبة بني (tقيمة  إنالنتائج  أظهرتكما 
ضي ابلنسبة إىل بعد جودة شغل الوقت وإدارته قد بلغ قيمة قدرها املمارسني وغري ممارسني للنشاط الراي

( ومستوى داللة 198( عند درجة حرية )1.98( اجلدولية البالغة )t( وهي اكرب من قيمة )35.43)
( وهذا يؤشر إن هنالك فروق معنوية لصاحل  كبار السن املمارسني للنشاط الرايضي وذلك الن 0.05)

( هو اكرب من قيمة الوسط احلسايب للكبار السن الغري ممارسني 24.67البالغ )قيمة وسطهم احلسايب و 
 ( .14.21للنشاط الرايضي البالغ قيمة قدرها )

لكبار السن املمارسني احلسابية واالحنرافات املعيارية  األوساطاحملسوبة بني  ((tقيمة  إنالنتائج  وأظهرت
( 65.32قد بلغ قيمة قدرها ) جودة احلياة بشكل عامد وغري ممارسني للنشاط الرايضي ابلنسبة إىل بع

( وهذا 0.05( ومستوى داللة )198( عند درجة حرية )1.98( اجلدولية البالغة )tوهي اكرب من قيمة )
يؤشر إن هنالك فروق معنوية لصاحل  كبار السن املمارسني للنشاط الرايضي وذلك الن قيمة وسطهم 

كرب من قيمة الوسط احلسايب للكبار السن الغري ممارسني للنشاط ( هو ا 236.52احلسايب والبالغ )
 ( .138.85الرايضي البالغ قيمة قدرها )

تفسري النتائج السابقة  واليت تقول أن  هناك  فروق معنوية ولصاحل كبار السن املمارسني وهذا يف وميكننا 
ية ممارسة النشاط الرايضي ،فكبري مجيع أبعاد جودة احلياة ويف جودة احلياة بشكل عام وهذا راجع ألمه

السن املمارس للرايضة جنده يتمتع حبياة جيدة من الناحية اجلسمية والنفسية واإلجتماعية واألسرية ويدير 
 وقته بشكل منظم ويشعر ابلسعادة والرضا عكس الغري ممارس .

 مقارنة النتائج ابلفرضيات : -2

املمارسني للنشاط لدى كبار السن  مرتفعةاحلياة  جودة مستوى جةدر واليت تنص على مايلي"  الفرضية األوىل :

 ". ،ومنخفضة لدى غري املمارسني الرايضي
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لدى  مستوى جودة احلياة  ، فدرجات  وحتققها املقرتحةاألوىل نالحظ أن كل النتائج تصب لصاحل الفرضية 
كبار السن وى جودة احلياة  لدى  كانت مرتفعة مقارنة بنتائج  مستكبار السن املمارسني للنشاط الرايضي  

،وهذا إنطالقا من املتوسطات احلسابية لكل بعد من أبعاد املقياس  ومقارنتها  ارسني للنشاط الرايضيغري مم
مبدى الدرجات لتحديد كل مستوى  أو حبساب  جمموع الدرجات لكل فرد من أفراد العينة وهذا يف كل 

  كل بعد.جمموع األفراد لكل مستوى ولبعد مع حساب 

 ومن بني الدراسات السابقة اليت تناولت مستوى جودة احلياة :

 ابململكة تبوك من جامعة عينة لدى احلياة جودة قياس " بعنوان (2008)  :سليمان خالد دراسة شاهر-
  "عليها املتغريات بعض أتثري و السعودية العربية

 التالية: النتائج إىل الدراسة توصلت

 ، و النفسية جودة احلياة و األسرية احلياة جودة مها بعدين يف مرتفعا كان احلياة جودة مستوى أن إىل
 .العامة الصحة بعد يف و متوسط الوقت إدارة جودة و التعليمية احلياة جودة مها بعدين يف منخفضا

 ". جودة احلياة لدى طلبة جامعيت دمشق وتشرين" بعنوان:(2012)نعيسة  دراسة -

 التالية: النتائج إىل الدراسة توصلت

 . وجود مستوى متدن من جودة احلياة اجلامعية لدى طلبة اجلامعتني

جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية  " بعنوان:(2014)حرطاين أمينة   دراسة -
 ". عند األبناء  

 .ي املعترب غالبية األمهات لديهن درجة مرتفعة من جودة احلياة نتيجة مستواهم التعليم

املمارسني بني واليت تنص على ما يلي " توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة احلياة  الفرضية الثانية :
 ".، ولصاحل املمارسنيوغري املمارسني للنشاط الرايضي لدى كبار السن

لكبار السن املمارسني  ( احملسوبة بني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية(t قيمنتائج  فإننا نالحظ أن  
ودة احلياة بشكل ،و ابلنسبة جل من األبعاد اخلمسة  بعدكل وغري ممارسني للنشاط الرايضي ابلنسبة إىل  
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( اجلدولية وهذا يؤشر إن هنالك فروق معنوية لصاحل  كبار السن t) اكرب من قيم قيم تقد بلغف عام
فروق ذات داللة إحصائية يف انية واليت تقول أن هناك وهذا ما حيقق الفرضية الث املمارسني للنشاط الرايضي

 .، ولصاحل املمارسنياملمارسني وغري املمارسني للنشاط الرايضي لدى كبار السنبني جودة احلياة 

جودة  حياة كبار السن ،اذ تطور نوعية كبريا يف   هلا أمهية أن ممارسة النشاط الرايضي  نستطيع القولومنه 
لصحة واالجتماعية ،والنضج االنفعايل ، والتقليل من التوتر ، واحملافظة على ا بعض السمات الشخصية

 ،وتساهم يف تنظيم احلياة اجلسمية والنفسية بشكل عام 

 : االستنتاجات-3

لدى كبار السن ولصاحل املمارسني للنشاط أظهرت النتائج أن مستوى جودة احلياة مرتفع -
 ني ومنخفضة لدى غري املمارسنيحيث كانت مرتفعة لدى املمارسالرايضي 

ولصاحل كبار السن هنالك فروق معنوية يف مقياس جودة احلياة لدى  أن أظهرت النتائج -
 . املمارسني للنشاط الرايضي

عن غريهم  يلرايضلنشاط املمارسني ل كبار السنفرق معنوي لصاحل   أعلىأظهرت النتائج وجود -
حسابية  أوساطقيم  أعلىمن خالل حصوهلم على  ايضيللنشاط لر الغري املمارسني  كبار السنمن  

 قيم احنرافات معيارية . وأعلى

املمارسني  لدى كبار السنمقياس جودة احلياة  أبعادهناك فروق معنوية بني  إنالنتائج  أظهرت-
 وغري املمارسني وذلك من خالل الدالالت املعنوية.

املمارسني  لدى كبار السناس جودة احلياة مقي أبعادهناك فروق معنوية بني  إنأظهرت النتائج 
 إذ شغل الوقت وإدارتهقيمة لبعد جودة  أعلىوغري املمارسني من خالل حصول  لنشاط الرايضيل

 (  .26.47بلغ ) إذ ( واقل قيمة لبعد جودة العالقات االسرية واإلجتماعية 35.43بلغ )
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 التوصيات : -4

والعاملني يف جمال الرتبية الرايضية  عن الرايضةاملسؤولني احمللني والقائمني ضرورة حث  -1
 هبذه الفئة وتوفري املرافق الضرورية .الهتمام ل

 تنشيط وتفعيل اجلمعيات الرايضية خللق جو مناسب ملمارسة النشاط الرايضي لكبار السن.  -2

التأكيد على مبدأ )العقل السليم يف و  نشر ثقافة ووعي املمارسة الرايضية لدى هذه الفئة -3
اجلسم السليم( , وذلك من خالل االهتمام ابجلانب الرايضي والرتبية البدنية والتخلص من 

 .واالمراض النامجة عن اخلمول والكسلالتشوهات اجلسمية خمتلف 

 أجل من الرايضي النشاط ممارسة أمهية عن واملقروءة واملسموعة املرئية االعالميه التوعيه -4
 .اخلاطئة يماملفاه وتصحيح على الصحة احملافظة

 أجل من الرايضي النشاط ملمارسة خاصة وصاالت مراكز إنشاء والساحات و امليادين أتهيل -5
 الصحة. على احملافظة

ضرورة إجراء دراسات مشاهبة  و أحباث تشمل عينات أوسع من كبار السن وكافة الفئات  -6
 العمرية.
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 :خالصة عامة -5

ماما ملحوظا مبفهوم جودة احلياة بشكل عام، وجودة احلياة لـدى املتتبع للدراسات احلديثة ، يالحظ اهت
 كبريا يف خمتلف العلوم ،  لفرد بشكل خاص وأضحى مصطلح جودة احلياة من املفاهيم اليت القت اهتماما 

 – 50) ، وهذا ما جعلنا نفكر يف دراسة جودة احلياة لدى كبار السنتلف الفئات والشرائح خبوعالقتها 
إخرتان  ، حيث ملنهج الوصفي، وكانت الدراسة ابمارسيني للنشاط الرايضي والغري ممارسني امل سنة ( 60

التعرف على  ، وهدفت الدراسة إىل  غري ممارس  100ممارس للنشاط الرايضي  و 100عينة تتكون من 
ارسني التعرف على الفروق بني املم املمارسني للنشاط الرايضي و مستوى جودة احلياة لدى كبار السن

طرح التساؤل ، ومنه مت  وغري املمارسني للنشاط الرايضي يف أبعاد مقياس جودة احلياة لدى كبار السن
هل هناك و  ما مستوى جودة احلياة بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرايضي لدى كبار السن؟ التايل:

 على ولإلجابة ني لدى كبار السن؟فرق يف جودة احلياة بني املمارسني للنشاط الرايضي وغري املمارس
احلياة لدى كبار السن  جودة مستوى : هلا مؤقتة كتعليالت يتنيالتال تنيالفرضي اقرتحنا السابقة التساؤالت 

املمارسني وغري بني توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة احلياة  و مرتفعةاملمارسني للنشاط الرايضي 
دراسة تلك كمنت أمهية البحث ، حيث   ، ولصاحل املمارسنيكبار السناملمارسني للنشاط الرايضي لدى  

املؤثرات "األبعاد" ) احلياة األسرية و االجتماعية ، الصحة اجلسمية ، الصحة النفسية،إدارة الوقت( على  
من كبار السن ودور ممارسة النشاط الرايضي على تلك املؤثرات واليت من شأهنا تكوين قالباً مثالياً يستطيع 

خالله اإلبداع والعطاء يف اجملال الذي ميارسه يف اجملتمع ابعتبار إن النشاط الرايضي يعمل على زايدة 
 اإلنتاج وحتسني اللياقة البدنية والصحية واالرتقاء ابلرفاهية ألفراد اجملتمع .
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 : املالحق

 استمارة مقياس جودة احلياة املوجهة لكبار السن املارسني وغري ممارسني للنشاط الرايضي :(01لحق )امل*

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  مستغامن  –عبداحلميد بن ابديس معة جا

 الرايضية  البدنية و الرتبيةمعهد 

 

 حتية طيبة :

دراسة مقارنة يف جودة احلياة بني املمارسني للنشاط الرايضي جراء حبث مسحي بعنوان )إ حنن بصدد         

االت متعددة وفما يلي جمموعة من العبارات تتحدث عن صحتك وجم...( وغري املمارسني لدى كبار السن
اإلجابة  سيادتكم قراءة كل عبارة على حدى ومن من حياتك ،وأمام كل عبارة عدة إختيارات ..املطلوب 

 .تعاونكم اهتمامكم وحسن شكرًا لكم على، و ماإلجابة املناسبة لك أمام( xبوضع عالمة )وذلك   عليها

 

 داكثرياَ ج كثرياَ  إىل حداَ ما قليل جداَ  أبدا العبارات الرقم

 الصحة اجلسمية

      أشعر ببعض اآلمل يف جسمي 1

      تتكرر إصابيت بنزلة برد 2

      أضطر لقضاء يعض الوقت يف السرير 3

      أشعرابإلنزعاج نتيجة التأثريات اجلانبية للدواء الذي أتناوله 4



26 

 

      أشعر ابلغثيان 5

      أانم جيدا 6

      أعاين من ضعف يف الرؤية 7

      أصاب ابألمراض 8

      تشكل إصابيت ابألمرض عبئ على أسريت 9

      لدي إحساس ابحليوية والنشاط 10

      أعاين من الصداع 11

 العالقات األسرية واإلجتماعية

      أشعر ابلتباعد بيين وبني أبنائي 12

      أحصل على دعم عاطفي من أسريت 13

      مل مع األخرينأجد صعوبة يف التعا 14

      أشعر أبن والدي راضيان عين 15

      عالقيت بزمالئي رديئة للغاية 16

      لدي أصدقاء خملصني 17

      ال احصل على دعم من أصدقائي وجرياين  18

      أشعرابلفخر إلنتمائي ألسريت 19

      ال أجد من أثق فيه من أفراد أسريت 20

      ريب  جدا من أصدقائيأشعرأبنين ق 21

      يزورين أصدقائي ابلبيت 22

      أان راضي عن عالقة أسريت مع األسر األخرى 23

      أان راضي عن عالقة أسريت مع بعضها البعض 24
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      يستند إيل أفراد أسريت يف حل مشكالهتم 25

 الصحة النفسية

      اقلق من املوت 26

      أان عصيب جدا 27

      أستطيع ضبط انفعااليت 28

      من الصعب استثاريت انفعاليا 29

      اشعر ابالكتئاب  30

      أشعر ابلوحدة 31

      اشعر ابألمان  32

      ينتابين القل حول املستقبل 33

      أستطيع اإلسرتخاء بسهولة 34

      أشعر أبين متزن انفعاليا 35

      واالطمئنان أشعر ابهلدوء 36

      أعاين من اضطراب النوم 37

      أصبح عنيفا عندما أغضب 38

      تراودين أفكار غريبة 39

 الشعور ابلسعادة و الرضا

      اشعر أبنين حمبوب من اجلميع 40

      أشعرابحلزن دون سبب 41

      أان لست شخص سعيد 42

      روحي املعنوية مرتفعة 43
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      أان غري سعيد مبا حققته يف حيايت 44

      أشعر ابخلوف من املستقبل 45

      أشعر ابلسعادة حنو أمور حيايت املختلفة 46

      ليس لدي القدرة على إسعاد من حويل 47

      احلياة ممتعة جيب أن حنياها كما هي 48

      أمتتع معظم الوقت براحة البال 49

      س الذين ال حظ هلمأان من النا 50

      أان راضي كثريا عن نفسي 51

      أعاين من اليأس وخيبات األمل 52

 جودة شغل الوقت وإدارته

      اهتم بتوفري وقت للنشاطات االجتماعية 53

      ليس لدي الوقت للرتويح عن نفسي  54

      أجنز املهام اليت أقوم هبا يف الوقت احملدد  55

      ال يوجد لدي برانمج منتظم لتناول الوجبات الغذائية  56

      أقوم بعمل واحد يف وقت واحد فقط  57

      أتناول وجبات الطعام بسرعة كبرية  58
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 النتائج  اخلام إلجاابت افراد العينة على مقياس جودة احلياة )مسجلة ابلتكرارات( ( :02امللحق )

 

 

 )التطبيق األول(: لعينة اإلستطالعية لكبار السن غري ممارسني للنشاط الرايضيالنتائج اخلام ل -أ
 

 كثيرا  جدا كثيرا   إلى حدا  ما قليل جدا   أبدا العبارت 

  الصحة الجسمية

 6 4    أشعر ببعض اآللم في جسمي 1

 4 4 2   تتكرر إصابتي بنزلة برد 2

 2 4 2   أضطر لقضاء يعض الوقت في السرير 3

أشعرباإلنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي  4

 أتناوله

 1 1 2 6 

 5 4  1  أشعر بالغثيان 5

   2 3 5 أنام جيدا 6

 6 3 1   أعاني من ضعف في الرؤية 7

 3 6 1   أصاب باألمراض 8

 3 6 1   تشكل إصابتي باألمرض عبئ على أسرتي 9

  1  5 4 لدي إحساس بالحيوية والنشاط 10

 3 4 1 1  أعاني من الصداع 11

  العالقات األسرية واإلجتماعية 

 1 5 1 2 1 أشعر بالتباعد بيني وبين أبنائي 12

 2 3 2  3 أحصل على دعم عاطفي من أسرتي 13

 1 1 4 2 2 أجد صعوبة في التعامل مع األخرين 14



66 

 

 2 3 2 1 2 أشعر بأن والدي راضيان عني 15

 3 2 2 2 1 ديئة للغايةعالقتي بزمالئي ر 16

 1 1 3 3 2 لدي أصدقاء مخلصين 17

 1 4 1 3 1 ال احصل على دعم من أصدقائي وجيراني . 18

  3 2 4 1 أشعربالفخر إلنتمائي ألسرتي 19

 1 6  2 1 ال أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي 20

 1 4 1 2 2 أشعربأنني قريب  جدا من أصدقائي 21

  3 2 5  البيتيزورني أصدقائي ب 22

 2 2 3 2 1 أنا راضي عن عالقة أسرتي مع األسر األخرى 23

 2 2 4 1 1 أنا راضي عن عالقة أسرتي مع بعضها البعض 24

 1 1 4 3  يستند إلي أفراد أسرتي في حل مشكالتهم 25

  الصحة النفسية 

 1 3 4 1 5 اقلق من الموت. 26

 1 3 3 3  أنا عصبي جدا 27

  3 4 3  ط انفعاالتيأستطيع ضب 28

  4 3 2 1 من الصعب استثارتي انفعاليا 29

 1 3 2 4  اشعر باالكتئاب . 30

  2 6 1 1 أشعر بالوحدة 31

 1  5 3 1 اشعر باألمان . 32

  2 6 2  ينتابني القل حول المستقبل 33

  1 5 3 1 أستطيع اإلسترخاء بسهولة 34

 1 1 4 3 1 أشعر بأني متزن انفعاليا 35

 1 3 5 1  أشعر بالهدوء واالطمئنان 36

 1 3 4 2  أعاني من اضطراب النوم 37

 3 5  1 1 أصبح عنيفا عندما أغضب 38

 1 3 4 1 1 تراودني أفكار غريبة 39

  الشعور بالسعادة و الرضا 

  2 6 1 1 اشعر بأنني محبوب من الجميع 40
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 3 2 3 2  أشعربالحزن دون سبب 41

  4 5 1  سعيد أنا لست شخص 42

   4 4 2 روحي المعنوية مرتفعة 43

 3 3 3 1  أنا غير سعيد بما حققته في حياتي 44

 2 5 1 2  أشعر بالخوف من المستقبل 45

 1  3 2 4 أشعر بالسعادة نحو أمور حياتي المختلفة 46

 1  3 3 3 ليس لدي القدرة على إسعاد من حولي 47

  1 5 3 1 كما هي الحياة ممتعة يجب أن نحياها 48

    6 4 أتمتع معظم الوقت براحة البال 49

 5 3  4  أنا من الناس الذين ال حظ لهم 50

  4 2 5 2 أنا راضي كثيرا عن نفسي 51

 2 4 2 1 1 أعاني من اليأس وخيبات األمل 52

  جودة شغل الوقت وإدارته 

  1  6 3 اهتم بتوفير وقت للنشاطات االجتماعية 53

 3 3 4   س لدي الوقت للترويح عن نفسي .لي 54

   2 7 1 أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد . 55

 3 4 1 1  ال يوجد لدي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية . 56

 2 3 2 2  أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط . 57

   2 5 3 أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة . 58

 

 

 (:ثاين)التطبيق ال تائج اخلام للعينة اإلستطالعية لكبار السن غري ممارسني للنشاط الرايضيالن -ب
 كثيرا  جدا كثيرا   إلى حدا  ما قليل جدا   أبدا العبارت 

  الصحة الجسمية

 7 2 1   أشعر ببعض اآللم في جسمي 1

 4 4 2   تتكرر إصابتي بنزلة برد 2

 2 7 1   ريرأضطر لقضاء يعض الوقت في الس 3

 7 1 2  أشعرباإلنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي  4
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 أتناوله

 5 4 1   أشعر بالغثيان 5

   1 4 5 أنام جيدا 6

 7 2 1   أعاني من ضعف في الرؤية 7

 4 5 1   أصاب باألمراض 8

 4 5 1   تشكل إصابتي باألمرض عبئ على أسرتي 9

   1 5 4 النشاطلدي إحساس بالحيوية و 10

 3 4 1 2  أعاني من الصداع 11

  العالقات األسرية واإلجتماعية 

 1 5 1 2 1 أشعر بالتباعد بيني وبين أبنائي 12

 1 4 2  3 أحصل على دعم عاطفي من أسرتي 13

 1 1 4 4  أجد صعوبة في التعامل مع األخرين 14

  3 1 4 2 أشعر بأن والدي راضيان عني 15

 3 2 3 2  بزمالئي رديئة للغاية عالقتي 16

 1  4 3 2 لدي أصدقاء مخلصين 17

 1 4 2 3  ال احصل على دعم من أصدقائي وجيراني . 18

 0 2 2 4 2 أشعربالفخر إلنتمائي ألسرتي 19

 1 6 1 2  ال أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي 20

 2 3 1 2 2 أشعربأنني قريب  جدا من أصدقائي 21

  1 1 8  صدقائي بالبيتيزورني أ 22

 1 3 2 3 1 أنا راضي عن عالقة أسرتي مع األسر األخرى 23

 2 3 3 1 1 أنا راضي عن عالقة أسرتي مع بعضها البعض 24

 1 3 5 1  يستند إلي أفراد أسرتي في حل مشكالتهم 25

  الصحة النفسية 

  3 5 1 1 اقلق من الموت. 26

 1 3 3 1 2 أنا عصبي جدا 27

  3 5 2  ستطيع ضبط انفعاالتيأ 28

  2 5 2 1 من الصعب استثارتي انفعاليا 29



96 

 

 1 3 3 3  اشعر باالكتئاب . 30

  2 6 1 1 أشعر بالوحدة 31

  1 2 4 3 اشعر باألمان . 32

  2 6 2  ينتابني القل حول المستقبل 33

  1 3 5 1 أستطيع اإلسترخاء بسهولة 34

 1 3 2 3 1 أشعر بأني متزن انفعاليا 35

 2 2 4 1 1 أشعر بالهدوء واالطمئنان 36

 1 6 2  1 أعاني من اضطراب النوم 37

 4 4 1 1  أصبح عنيفا عندما أغضب 38

 1 3 4 1 1 تراودني أفكار غريبة 39

  الشعور بالسعادة و الرضا 

  2 4 3 1 اشعر بأنني محبوب من الجميع 40

 1 4 2 3  أشعربالحزن دون سبب 41

  4 4 2  ا لست شخص سعيدأن 42

   4 4 2 روحي المعنوية مرتفعة 43

 3 3 2 2  أنا غير سعيد بما حققته في حياتي 44

 3 3 2 2  أشعر بالخوف من المستقبل 45

 1  2 3 4 أشعر بالسعادة نحو أمور حياتي المختلفة 46

 3 3 3  1 ليس لدي القدرة على إسعاد من حولي 47

 1  3 5 1 أن نحياها كما هيالحياة ممتعة يجب  48

    7 3 أتمتع معظم الوقت براحة البال 49

 5 3 1 1  أنا من الناس الذين ال حظ لهم 50

  1 3 4 2 أنا راضي كثيرا عن نفسي 51

 2 3 4 1  أعاني من اليأس وخيبات األمل 52

  جودة شغل الوقت وإدارته 

 1   5 4 اهتم بتوفير وقت للنشاطات االجتماعية 53

 3 6  1  ليس لدي الوقت للترويح عن نفسي . 54

   1 6 3 أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد . 55



07 

 

 4 4 1 1  ال يوجد لدي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية . 56

 1 6 3   أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط . 57

   1 5 4 أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة . 58
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 (:ول)التطبيق األ مارسني للنشاط الرايضياملالنتائج اخلام للعينة اإلستطالعية لكبار السن  -ج
 كثيرا  جدا كثيرا   إلى حدا  ما قليل جدا   أبدا العبارت 

      الصحة الجسمية

    9 1 أشعر ببعض اآللم في جسمي 1

   4 4 2 تتكرر إصابتي بنزلة برد 2

   4 4 2 ت في السريرأضطر لقضاء يعض الوق 3

أشعرباإلنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي  4

 أتناوله

1 6 3   

   2 7 1 أشعر بالغثيان 5

 4 4 2   أنام جيدا 6

   1 7 2 أعاني من ضعف في الرؤية 7

    8 2 أصاب باألمراض 8

   3 2 5 تشكل إصابتي باألمرض عبئ على أسرتي 9

 2 8    حيوية والنشاطلدي إحساس بال 10

    10  أعاني من الصداع 11

  العالقات األسرية واإلجتماعية 

   3 4 3 أشعر بالتباعد بيني وبين أبنائي 12

 4 6    أحصل على دعم عاطفي من أسرتي 13

    8 2 أجد صعوبة في التعامل مع األخرين 14

 4 5 1   أشعر بأن والدي راضيان عني 15

    4 6 مالئي رديئة للغايةعالقتي بز 16

 1 8  1  لدي أصدقاء مخلصين 17

  1 3 5 1 ال احصل على دعم من أصدقائي وجيراني . 18

 6 2 2   أشعربالفخر إلنتمائي ألسرتي 19

  2 2 3 3 ال أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي 20

 2 6 2   أشعربأنني قريب  جدا من أصدقائي 21

 1 5 4   بيتيزورني أصدقائي بال 22

 2 6 2   أنا راضي عن عالقة أسرتي مع األسر األخرى 23

 2 6 2   أنا راضي عن عالقة أسرتي مع بعضها البعض 24
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 4 5 1   يستند إلي أفراد أسرتي في حل مشكالتهم 25

  الصحة النفسية 

   2 3 5 اقلق من الموت. 26

  1 1 6 1 أنا عصبي جدا 27

 1 7 2   تيأستطيع ضبط انفعاال 28

 3 6 1   من الصعب استثارتي انفعاليا 29

   2 6 2 اشعر باالكتئاب . 30

   1 4 5 أشعر بالوحدة 31

  10    اشعر باألمان . 32

    7 3 ينتابني القل حول المستقبل 33

 2 8    أستطيع اإلسترخاء بسهولة 34

 2 7 1   أشعر بأني متزن انفعاليا 35

 1 8 1   االطمئنانأشعر بالهدوء و 36

   1 5 4 أعاني من اضطراب النوم 37

   3 4 3 أصبح عنيفا عندما أغضب 38

   2 5 3 تراودني أفكار غريبة 39

  الشعور بالسعادة و الرضا 

  9 1   اشعر بأنني محبوب من الجميع 40

    5 5 أشعربالحزن دون سبب 41

   3 6 1 أنا لست شخص سعيد 42

 5 5    وية مرتفعةروحي المعن 43

   2 7 1 أنا غير سعيد بما حققته في حياتي 44

   2 5 3 أشعر بالخوف من المستقبل 45

 1 9    أشعر بالسعادة نحو أمور حياتي المختلفة 46

   2 6 2 ليس لدي القدرة على إسعاد من حولي 47

 3 7    الحياة ممتعة يجب أن نحياها كما هي 48

 3 6 1   ت براحة البالأتمتع معظم الوق 49

   4 4 2 أنا من الناس الذين ال حظ لهم 50
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 3 5 2   أنا راضي كثيرا عن نفسي 51

    5 5 أعاني من اليأس وخيبات األمل 52

  جودة شغل الوقت وإدارته 

 3 5 2   اهتم بتوفير وقت للنشاطات االجتماعية 53

   2 7 1 ليس لدي الوقت للترويح عن نفسي . 54

 3 6 1   أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد . 55

   2 7 1 ال يوجد لدي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية . 56

   3 4 3 أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط . 57

 6 2 2   أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة . 58

 
 (:ثاين)التطبيق ال مارسني للنشاط الرايضيامل النتائج اخلام للعينة اإلستطالعية لكبار السن-د

 كثيرا  جدا كثيرا   إلى حدا  ما قليل جدا   أبدا العبارت 

  الصحة الجسمية

   2 6 2 أشعر ببعض اآللم في جسمي 1

   3 5 2 تتكرر إصابتي بنزلة برد 2

   3 4 3 أضطر لقضاء يعض الوقت في السرير 3

ات الجانبية للدواء الذي أشعرباإلنزعاج نتيجة التأثير 4

 أتناوله

 6 3 1  

   2 5 3 أشعر بالغثيان 5

 2 6 2   أنام جيدا 6

   1 8 1 أعاني من ضعف في الرؤية 7

   1 7 2 أصاب باألمراض 8

   2 2 6 تشكل إصابتي باألمرض عبئ على أسرتي 9

 4 5 1   لدي إحساس بالحيوية والنشاط 10

   2 7 1 أعاني من الصداع 11

  العالقات األسرية واإلجتماعية 

 3 4 2 1  أشعر بالتباعد بيني وبين أبنائي 12

 4 6    أحصل على دعم عاطفي من أسرتي 13

 2 7 1   أجد صعوبة في التعامل مع األخرين 14
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 4 5 1   أشعر بأن والدي راضيان عني 15

   1 5 4 عالقتي بزمالئي رديئة للغاية 16

 2 6  2  صينلدي أصدقاء مخل 17

  1 2 6 1 ال احصل على دعم من أصدقائي وجيراني . 18

 7 1 2   أشعربالفخر إلنتمائي ألسرتي 19

  1 3 3 3 ال أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي 20

 2 5 3   أشعربأنني قريب  جدا من أصدقائي 21

 1 5 3 1  يزورني أصدقائي بالبيت 22

 1 7 2   األسر األخرىأنا راضي عن عالقة أسرتي مع  23

 3 5 2   أنا راضي عن عالقة أسرتي مع بعضها البعض 24

 3 6 1   يستند إلي أفراد أسرتي في حل مشكالتهم 25

  الصحة النفسية 

   2 4 4 اقلق من الموت. 26

  2 2 5 1 أنا عصبي جدا 27

 2 5 3   أستطيع ضبط انفعاالتي 28

 4 4 2   من الصعب استثارتي انفعاليا 29

   2 6 2 اشعر باالكتئاب . 30

   1 4 5 أشعر بالوحدة 31

 1 9    اشعر باألمان . 32

    7 3 ينتابني القل حول المستقبل 33

 4 6    أستطيع اإلسترخاء بسهولة 34

 2 6 2   أشعر بأني متزن انفعاليا 35

 1 7 1 1  أشعر بالهدوء واالطمئنان 36

   4 4 2 مأعاني من اضطراب النو 37

   3 4 3 أصبح عنيفا عندما أغضب 38

   2 6 2 تراودني أفكار غريبة 39

  الشعور بالسعادة و الرضا 

 2 7 1   اشعر بأنني محبوب من الجميع 40
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    5 5 أشعربالحزن دون سبب 41

   3 6 1 أنا لست شخص سعيد 42

 4 4 2   روحي المعنوية مرتفعة 43

   2 4 4 ققته في حياتيأنا غير سعيد بما ح 44

   1 3 6 أشعر بالخوف من المستقبل 45

 2 8    أشعر بالسعادة نحو أمور حياتي المختلفة 46

   2 7 1 ليس لدي القدرة على إسعاد من حولي 47

 4 6    الحياة ممتعة يجب أن نحياها كما هي 48

 3 6 1   أتمتع معظم الوقت براحة البال 49

   4 4 2 لذين ال حظ لهمأنا من الناس ا 50

 2 5 1 2  أنا راضي كثيرا عن نفسي 51

    5 5 أعاني من اليأس وخيبات األمل 52

  جودة شغل الوقت وإدارته 

 3 5 1 1  اهتم بتوفير وقت للنشاطات االجتماعية 53

   2 7 1 ليس لدي الوقت للترويح عن نفسي . 54

 2 7 1   المحدد .أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت  55

   2 6 2 ال يوجد لدي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية . 56

   1 6 3 أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط . 57

 5 5 1   أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة . 58

 

 

 :  مارسني للنشاط الرايضيامللكبار السن رئيسية النتائج اخلام للعينة ال-هـ
 كثيرا  جدا كثيرا   إلى حدا  ما قليل جدا   بداأ العبارت 

      الصحة الجسمية

 27 37 23 12 1 أشعر ببعض اآللم في جسمي 1

 23 45 23 7 2 تتكرر إصابتي بنزلة برد 2

 43 22 22 11 2 أضطر لقضاء يعض الوقت في السرير 3

 28 43 17 11 1أشعرباإلنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي  4



67 

 

 أتناوله

 30 44 14 9 3 أشعر بالغثيان 5

 5 10 21 27 37 أنام جيدا 6

 23 43 24 8 2 أعاني من ضعف في الرؤية 7

 26 43 18 9 4 أصاب باألمراض 8

 26 34 25 12 3 تشكل إصابتي باألمرض عبئ على أسرتي 9

 3 14 26 39 18 لدي إحساس بالحيوية والنشاط 10

 22 39 18 16 5 أعاني من الصداع 11

  العالقات األسرية واإلجتماعية 

 21 28 34 12 5 أشعر بالتباعد بيني وبين أبنائي 12

 4 15 20 38 23 أحصل على دعم عاطفي من أسرتي 13

 25 35 22 17 1 أجد صعوبة في التعامل مع األخرين 14

 5 4 21 42 28 أشعر بأن والدي راضيان عني 15

 22 34 19 20 5 ة للغايةعالقتي بزمالئي رديئ 16

 2 17 21 44 16 لدي أصدقاء مخلصين 17

 21 43 14 15 7 ال احصل على دعم من أصدقائي وجيراني . 18

 8 19 21 22 30 أشعربالفخر إلنتمائي ألسرتي 19

 43 13 27 15 2 ال أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي 20

 7 14 22 39 18 أشعربأنني قريب  جدا من أصدقائي 21

 9 19 25 27 20 يزورني أصدقائي بالبيت 22

 3 24 33 31 9 أنا راضي عن عالقة أسرتي مع األسر األخرى 23

 5 13 31 35 16 أنا راضي عن عالقة أسرتي مع بعضها البعض 24

 3 18 20 38 21 يستند إلي أفراد أسرتي في حل مشكالتهم 25

  الصحة النفسية 

 17 37 23 20 3 اقلق من الموت. 26

 17 44 18 18 3 أنا عصبي جدا 27

 4 10 32 37 17 أستطيع ضبط انفعاالتي 28

 2 12 22 39 25 من الصعب استثارتي انفعاليا 29
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 12 40 30 16 2 اشعر باالكتئاب . 30

 16 43 22 14 5 أشعر بالوحدة 31

 5 22 25 34 14 اشعر باألمان . 32

 12 28 31 21 8 ينتابني القل حول المستقبل 33

 22 13 28 31 6 أستطيع اإلسترخاء بسهولة 34

 4 13 18 43 22 أشعر بأني متزن انفعاليا 35

 5 12 34 30 19 أشعر بالهدوء واالطمئنان 36

 22 36 33 13 2 أعاني من اضطراب النوم 37

 20 40 20 18 2 أصبح عنيفا عندما أغضب 38

 11 41 29 16 3 تراودني أفكار غريبة 39

  شعور بالسعادة و الرضاال 

 1 18 23 38 20 اشعر بأنني محبوب من الجميع 40

 24 39 20 14 3 أشعربالحزن دون سبب 41

 31 34 17 15 3 أنا لست شخص سعيد 42

 5 11 19 40 25 روحي المعنوية مرتفعة 43

 21 36 26 12 5 أنا غير سعيد بما حققته في حياتي 44

 26 52 11 10 1 أشعر بالخوف من المستقبل 45

 2 9 18 45 26 أشعر بالسعادة نحو أمور حياتي المختلفة 46

 21 49 19 9 2 ليس لدي القدرة على إسعاد من حولي 47

 2 16 18 35 29 الحياة ممتعة يجب أن نحياها كما هي 48

 4 10 22 40 24 أتمتع معظم الوقت براحة البال 49

 25 34 27 13 1 أنا من الناس الذين ال حظ لهم 50

 1 10 22 49 18 أنا راضي كثيرا عن نفسي 51

 21 42 25 11 1 أعاني من اليأس وخيبات األمل 52

  جودة شغل الوقت وإدارته 

 3 11 21 41 24 اهتم بتوفير وقت للنشاطات االجتماعية 53

 24 30 17 24 5 ليس لدي الوقت للترويح عن نفسي . 54

 1 11 19 41 28 في الوقت المحدد . أنجز المهام التي أقوم بها 55
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 16 45 26 10 3 ال يوجد لدي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية . 56

 12 33 38 14 3 أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط . 57

 1 15 20 30 34 أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة . 58

 
 
 
 :  ممارسني للنشاط الرايضي لكبار السن غريرئيسية النتائج اخلام للعينة ال- و

 كثيرا  جدا كثيرا   إلى حدا  ما قليل جدا   أبدا العبارت 

      الصحة الجسمية

   10 62 28 أشعر ببعض اآللم في جسمي 1

  2 11 63 24 تتكرر إصابتي بنزلة برد 2

  2 13 52 33 أضطر لقضاء يعض الوقت في السرير 3

الجانبية للدواء الذي  أشعرباإلنزعاج نتيجة التأثيرات 4

 أتناوله

28 55 17   

  4 14 59 23 أشعر بالغثيان 5

 32 58 9 1  أنام جيدا 6

  2 15 60 23 أعاني من ضعف في الرؤية 7

  4 11 57 28 أصاب باألمراض 8

  1 13 63 23 تشكل إصابتي باألمرض عبئ على أسرتي 9

 25 60 11 4  لدي إحساس بالحيوية والنشاط 10

  2 15 62 21 أعاني من الصداع 11

  العالقات األسرية واإلجتماعية 

  2 14 60 24 أشعر بالتباعد بيني وبين أبنائي 12

 23 59 14 4  أحصل على دعم عاطفي من أسرتي 13

  6 14 50 30 أجد صعوبة في التعامل مع األخرين 14

 25 56 16 3  أشعر بأن والدي راضيان عني 15

  4 20 56 20 الئي رديئة للغايةعالقتي بزم 16

 18 68 12 2  لدي أصدقاء مخلصين 17

  1 15 67 17 ال احصل على دعم من أصدقائي وجيراني . 18

 36 52 12   أشعربالفخر إلنتمائي ألسرتي 19
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  1 19 59 21 ال أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي 20

 24 61 14 1  أشعربأنني قريب  جدا من أصدقائي 21

 18 64 18   يزورني أصدقائي بالبيت 22

 30 58 10 2  أنا راضي عن عالقة أسرتي مع األسر األخرى 23

 19 70 10 1  أنا راضي عن عالقة أسرتي مع بعضها البعض 24

 32 56 10 2  يستند إلي أفراد أسرتي في حل مشكالتهم 25

  الصحة النفسية 

   16 64 20 اقلق من الموت. 26

  3 9 61 27 صبي جداأنا ع 27

 20 68 12   أستطيع ضبط انفعاالتي 28

 27 59 10 4  من الصعب استثارتي انفعاليا 29

   11 62 27 اشعر باالكتئاب 30

  6 16 49 29 أشعر بالوحدة 31

 25 62 13   اشعر باألمان 32

  4 15 53 28 ينتابني القل حول المستقبل 33

 18 66 15 1  أستطيع اإلسترخاء بسهولة 34

 57 27 16   أشعر بأني متزن انفعاليا 35

 24 61 14 1  أشعر بالهدوء واالطمئنان 36

  1 12 60 27 أعاني من اضطراب النوم 37

  1 13 58 28 أصبح عنيفا عندما أغضب 38

  2 9 59 30 تراودني أفكار غريبة 39

  الشعور بالسعادة و الرضا 

 21 60 14 5  يعاشعر بأنني محبوب من الجم 40

  4 14 55 27 أشعربالحزن دون سبب 41

  6 14 56 24 أنا لست شخص سعيد 42

 22 59 12 7  روحي المعنوية مرتفعة 43

  2 11 61 26 أنا غير سعيد بما حققته في حياتي 44

   18 69 13 أشعر بالخوف من المستقبل 45



08 

 

 29 59 12   أشعر بالسعادة نحو أمور حياتي المختلفة 46

  1 14 68 17 ليس لدي القدرة على إسعاد من حولي 47

 29 58 11 2  الحياة ممتعة يجب أن نحياها كما هي 48

 26 58 14 2  أتمتع معظم الوقت براحة البال 49

  5 15 56 24 أنا من الناس الذين ال حظ لهم 50

 27 60 11 2  أنا راضي كثيرا عن نفسي 51

  2 7 67 24 ت األملأعاني من اليأس وخيبا 52

  جودة شغل الوقت وإدارته 

 24 58 17 1  اهتم بتوفير وقت للنشاطات االجتماعية 53

  2 16 55 27 ليس لدي الوقت للترويح عن نفسي . 54

 24 62 14   أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد . 55

  2 6 67 25 . ال يوجد لدي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية 56

  2 12 63 23 أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط . 57

 35 51 13 1  أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة . 58
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 جودة احلياة لكل فرد من أفراد العينة وهذا لكل بعد من أبعاد املقياسجمموع درجات ( :03امللحق )

 
 املمارسني  غري ممارسني 

 س 5س 4س 3س 2س 1س ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع

1 25 44 38 33 15 155 47 62 60 56 23 249 

2 18 47 48 39 12 164 40 57 58 50 24 230 

3 27 43 36 21 16 143 41 57 59 47 26 231 

4 22 24 25 24 16 111 40 55 54 52 24 225 

5 16 48 33 25 16 138 50 60 60 58 24 252 

6 23 48 43 32 17 163 45 60 60 52 26 245 

7 18 47 38 21 14 138 47 53 58 57 24 238 

8 17 37 41 28 14 137 46 53 60 55 24 239 

9 18 26 48 35 10 137 42 52 60 57 25 235 

10 23 42 42 23 13 143 47 63 52 55 25 243 

11 22 41 34 30 15 142 49 54 53 54 27 237 

12 19 45 47 38 12 161 44 57 54 53 25 234 

13 26 42 33 22 16 139 45 56 61 52 26 241 

14 20 25 24 24 16 109 49 62 50 52 26 239 

15 16 46 34 24 13 133 45 55 55 54 24 232 

16 23 46 42 28 13 152 47 60 55 56 26 244 

17 18 43 39 21 15 136 46 59 61 56 23 244 

18 17 37 41 28 13 136 46 56 57 48 26 234 

19 18 26 44 34 10 132 45 58 55 51 26 236 

20 19 41 40 23 16 139 46 59 59 49 23 237 

21 28 35 30 26 16 135 41 52 59 55 27 234 
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22 38 38 24 26 13 139 47 55 57 55 26 240 

23 25 24 33 34 17 133 44 61 56 53 22 233 

24 20 27 30 20 9 106 47 51 56 55 25 234 

25 23 34 36 28 12 133 43 55 56 57 24 234 

26 31 35 40 31 16 153 47 55 60 51 21 235 

27 26 22 37 38 16 139 47 56 55 48 24 231 

28 31 31 36 36 15 149 44 59 59 52 26 240 

29 33 33 35 24 16 141 45 54 60 56 25 241 

30 34 38 40 29 9 150 48 61 51 51 25 237 

31 27 41 26 22 15 131 43 52 54 55 24 228 

32 28 24 28 25 12 117 47 55 55 55 26 238 

33 34 30 31 23 13 131 47 61 61 54 24 247 

34 17 25 41 31 15 129 46 53 56 49 26 230 

35 22 33 38 34 9 136 46 56 59 49 26 237 

36 20 25 36 39 15 135 44 58 59 52 23 236 

37 29 30 35 21 12 127 44 53 54 49 25 225 

38 18 39 34 25 10 126 50 58 59 55 24 246 

39 21 31 26 28 13 119 48 60 60 56 25 248 

40 29 35 31 29 12 136 42 55 55 53 25 230 

41 33 26 32 24 11 126 45 60 59 53 23 240 

42 25 33 43 25 14 140 41 59 60 45 24 230 

43 39 40 30 34 14 157 47 59 59 48 26 239 

44 25 24 33 29 14 125 44 55 54 51 23 227 

45 18 27 35 27 17 124 47 58 58 56 26 245 

46 28 26 42 32 11 139 43 57 57 54 26 238 

47 34 29 37 29 11 140 47 58 52 53 23 233 
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48 31 22 31 22 14 120 48 55 55 52 25 235 

49 29 31 33 28 16 137 40 58 57 53 24 232 

50 34 36 40 30 14 154 47 60 61 54 22 244 

51 31 26 32 28 18 135 42 51 61 53 25 232 

52 20 33 35 23 15 126 47 58 54 47 26 234 

53 21 40 40 23 11 135 41 54 53 46 25 221 

54 27 29 38 28 13 135 40 58 58 48 23 228 

55 19 26 37 32 16 130 42 56 57 55 21 231 

56 20 33 29 21 12 115 48 58 60 54 23 243 

57 22 44 38 26 11 141 44 62 56 53 26 241 

58 29 37 42 22 10 140 45 55 60 54 25 239 

59 28 30 30 30 11 129 47 55 61 55 23 241 

60 29 39 25 34 11 138 46 58 50 52 25 230 

61 32 40 47 20 13 152 43 54 54 54 25 229 

62 22 47 29 23 12 133 45 54 60 54 25 238 

63 33 43 40 33 15 164 48 61 60 50 25 245 

64 25 22 45 27 18 137 45 53 52 51 25 228 

65 21 44 45 38 14 162 47 61 55 57 21 242 

66 32 47 22 22 16 139 47 58 62 54 21 242 

67 27 43 19 37 20 146 46 54 57 49 26 231 

68 15 43 27 43 15 143 40 60 59 51 27 236 

69 18 32 43 41 13 147 40 57 60 52 22 231 

70 19 47 42 21 11 140 43 61 57 48 24 233 

71 28 38 24 24 13 127 41 54 57 47 24 225 

72 23 45 42 31 13 154 46 62 57 50 26 242 

73 31 37 39 25 17 149 48 59 60 57 24 247 



48 

 

74 17 25 37 36 18 133 41 52 56 52 25 225 

75 33 40 23 21 16 133 43 59 60 58 27 245 

76 39 40 40 39 16 174 48 60 59 55 24 247 

77 34 38 43 47 18 180 44 59 56 54 25 237 

78 35 39 42 40 18 174 48 56 53 48 26 232 

79 26 32 45 40 15 158 47 56 62 51 25 240 

80 33 26 28 31 12 130 45 51 58 52 23 228 

81 18 25 42 28 9 122 44 57 59 49 28 238 

82 23 40 34 27 14 138 47 57 62 56 26 248 

83 22 41 25 37 15 140 48 59 56 54 27 244 

84 19 46 37 24 16 142 45 56 57 56 26 240 

85 26 39 31 28 21 145 45 55 56 55 23 234 

86 20 26 43 35 15 139 45 62 62 49 25 242 

87 16 38 29 35 15 133 46 59 55 48 23 231 

88 23 24 28 31 14 120 43 49 56 50 27 226 

89 17 42 28 44 13 144 45 54 57 56 26 238 

90 22 34 24 37 19 136 46 54 60 50 26 236 

91 22 44 29 37 17 149 42 53 56 54 26 233 

92 18 29 29 32 14 122 43 58 59 55 27 242 

93 19 23 38 44 16 140 45 55 60 57 25 241 

94 17 34 36 37 16 140 47 60 51 49 23 231 

95 22 27 35 39 13 136 44 59 54 49 24 231 

96 21 39 29 29 17 135 48 55 55 55 25 239 

97 24 31 27 26 14 122 44 55 62 53 22 235 

98 29 31 44 37 17 158 45 56 57 49 23 229 

99 26 35 44 29 16 150 44 58 60 52 24 237 
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100 27 29 43 25 16 140 47 57 60 52 27 242 

 


