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 المسـاندة اإلجتمـاعيـة ى عماضى ـريى ـبرنامج ترويح رــيأثـت
 كبار السندى ل والشعور بالسعادة والتوجه نحو الحياة

 
 م.د/ نهى عبد العظيم عبد الحميد 

 المقدمة ومشكمة البحث:

 الماضي القرف مف الثاني النصؼ منذ واضح بشكؿ الشيخوخة بدراسة العالمي االىتماـ تطورلقد 
،  العالـ دوؿ كافة في المسنيف أعداد تزايد ىو المرحمة، بيذه االىتماـ إلى دعت التي العوامؿ أىـ ولعؿ ،

 أو الجسدية سواء ، المسنوف ليا يتعرض التي التغيرات أف فيو الشؾ ومما ، المتقدمة أـ النامية سواء
حساسيـ ـشعورى مدى في المسنوف ويختمؼ ، عمييـ ضغوًطا تشكؿ االجتماعية أو النفسية  وكيفية بيا وا 
 ووسائؿ ، الجسمية االجتماعية، واالستعدادات المساندة منيا متغيرات عدة إلى ذلؾ ويعزى ، معيا التعامؿ
 .المواجية وبرامج 

 والمياـ بالتحديات مميئة مرحمة الشيخوخةأف  (0228) صادقوآمال  حطب أبوفؤاد ويشير 
 ىذه مواجية في يفشموف أو ينجحوف قد والمسنوف،  امعي والتوافؽ مواجيتيا يجب والتي ،الجديدة

 نموىـ بمراحؿ الخاصة الحياة مياـ مع التعامؿ عند السف صغار شأف ذلؾ في شأنيـ والمياـ ،التحديات
.(555:55  )  

 العمؿ عف والتقاعد االقتصادية الحالةو ،  االجتماعية العوامؿ مف بالعديد المسنيف مشاكؿ وترتبط
 ،اً اكتئاب أكثر الرعاية دور في المقيمات المسنات أف تبيف (02)(0226) كردي يرةسم دراسة ففي ،

 Brener برينر، وأتضح مف نتائج دراسة  أسرىف مع المقيمات المسنات مف والعزلة بالوحدة اً وشعور 

 كبار عند ذاتياً  المقدر النفسي بالسواء يجابياً إ ترتبط واالجتماعية االقتصادية الحالة أف (77) (0227)
 العوامؿ مف األسرة وحجـ،  األصدقاء وفقداف،  اليدؼ وفقداف ، االجتماعي االنسحاب ، ويعتبر السف
 الروابط دينامية عمى تطرأ التي السمبية التغيرات وتعتبر ، بمشاكميـ والمرتبطة المسنيف عمى المؤثرة
 إلى المسنيف اآلباء فذىاب ،جتماعى واإل النفسي وتوافقيـ المسنيف عمىة المؤثر  العوامؿ أىـ أحد األسرية

أشرف محمود مرسى  دراسة أشارت نتائج كما، السمبية التغيرات ىذه أشكاؿ أحد ىو الرعاية دور
 الشخصي ـوتوافقي ـشخصيتي عمى كبيراً  تأثيراً  يؤثر الطبيعية ـأسرى مف يفالمسن حرماف أف (5)(0200)

   .وجودة الحياة واالجتماعي

                                                 
  جامعة الزقازيق. –لرياضية بنات كمية التربية ا -مدرس بقسم العموم التربوية واإلجتماعية فى التربية الرياضية 



 
 دى كبار السنلبرنامج ترويحـي ريـاضي علي المسـاندة اإلجتمـاعيـت والشعور بالسعادة والتوجه نحو الحياة ر يــأحتـ

 م8102 -للنصف األول لألبحاث العلميت  –المجلد األول  –جامعت السقازيق  –كليت التربيت الرياضيت للبناث  –مجلت بحوث التربيت الشاملت 

- 214 - 

 العمر في التقدـ( الشيخوخة بأنيا " 0229) Von Bonsdroff ف فون بونسدرو  ويعرؼ
  ".الحياة ظروؼ وتفرضيا يواجييا التي التغيرات مع التكيؼ عمى الفرد قدرة في التدريجي التدىورو 

(85:66)        

ختمػػؼ البػاحثوف فػػى طريقػػة أمػػف المفػػاىيـ التػى  Social supportتعتبػر المسػػاندة االجتماعيػة و 
فقػػػد تنػػػاوؿ عممػػػاء االجتمػػػاع ىػػػذا المفيػػػـو فػػػى إطػػػار تنػػػاوليـ لمع قػػػات  عػػػا لتوجيػػػاتيـ النظريػػػة ،تناوليػػػا تب

، الذى يعتبر البداية Social Networkاالجتماعية ، حيث صاغوا مصطمح شبكة الع قات االجتماعية 
انػػػات الحقيقيػػػة لظيػػػور مصػػػطمح المسػػػاندة االجتماعيػػػة ، ويطمػػػؽ عميػػػو الػػػبعض مصػػػطمح المػػػوارد أو اإلمك

 Social، بينمػػػا يحػػػدده الػػػبعض عمػػػى أنػػػو إمػػػدادات اجتماعيػػػة Social resources االجتماعيػػػة 

provisions(.6:79)،(67:65)  

 يقدميا التي اإلمدادات جميع" أنيابالمساندة االجتماعية  (0204)إسماعيل  بشرى وتعرؼ 
 ليس الفرد بأف اإلحساس تنقؿ االجتماعية فالمساندة ، الضغوط مواجية عمى لمساعدتو لمفرد اآلخروف
محمد السيد عبد ومحمد محروس الشناوى  ذكري، و (596:5)" دالتيدي أو الضغوط مواجية في لوحده

 يدركيا والتي  ،وآخريف الفرد بيف القائمة الع قات تمؾ االجتماعي بالسند يقصد أنو (0205) الرحمن
 بالقدر آخر مف الفرد يستمده الذي العاطفي السند أنيا أو ، إلييا يحتاج عندما تعضده أف يمكف أنيا عمى
 ، فييا يعيش التي البيئة متطمبات ومع،  الضاغطة األحداث مع االيجابي التفاعؿ عمى يساعده الذي

 ويقدره،  عميقاً  اىتماماً  بو ييتـ مف ىناؾ بأف الفرد يشعر أف ىي االجتماعية دةنالمسا فإف لذلؾ باإلضافة
 خفض في ىاماً  دوراً  االجتماعية المساندة وتمعب،  اآلخريف مع الشديد ندماجوبا الفرد يشعر أف أو

     (555:59).ثااألحد شدة عف الناتجة المعاناة

المتاحػػة  أف المسػػاندة االجتماعيػػة ىػػى اإلمكانػػات االجتماعيػػة Lepore (0994) ليبــورويشػػير      
ؼ إلػػػػى تػػػػدعيـ صػػػػحة ورفاىيػػػػة متمقػػػػى والتػػػػى تيػػػػد ،لمفػػػػرد التػػػػى يمكػػػػف أف يسػػػػتخدميا فػػػػى أوقػػػػات الضػػػػيؽ

     (     747:65.)المساندة

فيػػػى تسػػػيـ فػػػى تػػػوفير الراحػػػة النفسػػػية ، حيػػػث أف التفاعػػػؿ  ولممسػػػاندة االجتماعيػػػة وظػػػائؼ متعػػػددة       
وتخفػػؼ المعانػػاة مػػف  ،االجتمػػاعى المسػػاند يولػػد درجػػة مػػف المشػػاعر اإليجابيػػة التػػى تحقػػؽ الصػػحة النفسػػية

عنػدما يكػوف  نمائيـةكما أف ليػا وظيفػة  ، والوحدة النفسية ، واالكتئابلنفسية كالقمؽ، بعض االضطرابات ا
وليػػػا  لػػدى الفػػرد شػػبكة مػػف الع قػػات االجتماعيػػة الحميمػػػة التػػى تسػػاعده عمػػى تحقيػػؽ التوافػػؽ اإليجػػابى ،
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تمثؿ ضغوط وظيفة وقائية فى مساعدة الفرد عمى مواجية األحداث الخارجية التى يدركيا عمى أنيا شاقة و 
    (64::56(،)654:78).عميو

 التي تاالمؤشر  أحد يعتبر الحياة عف بالرضا اإلحساسأف  (0202) مطانيوس ميخائيلأيذكر و 
 يرتبط الحياة عف الرضا أف كما ، الحياة في بالسعادة والشعور،  جيدة نفسية بصحة الفرد تمتع مدى تبيف

 بالرضا الفرد إحساس عف المسئولة العوامؿ أىـ أحد يعد لذاتو فردال تقدير وأف ، لذاتو الفرد بتقدير إيجابياً 
 وع قاتو ،وتكيفو الفرد شخصية عمى تأثير ذو الحياة عف الرضا بعدـ اإلحساس أف كما ، الحياة عف

   (6:::5).فيو يعيش الذي االجتماعي المجاؿ داخؿ

 كما ، األسمى اإلنساني ؼاليد بوصفيا أىميتيا ليا السعادةأف  (0202) سناء سميمانشير تو 
 واألساسية المحددة العناصر فإف الثقافات اخت ؼ وعمى ، العالـ أنحاء مختمؼ في واحدة تبدو أسبابيا أف

 (556:55).عامة تبدو السعادة خمؽ في تسيـ التي

 ينشد اإلنساف مازاؿ إيجابي وجداني انفعاؿ وىي ، السامية الراقية المشاعر مف السعادة وتعد
 األساسية اإلنساف غايات مف غاية باعتبارىا إلييا الوصوؿ يكوف قد ولكف ، بنا تحيط وقد ، إليو ؿالوصو 

     (75:57).معقدً  أمًرا

 ذاتية رؤية بأنيا توسـ الشخصية في سمة "بأنيا الحياة نحو التوجو (0202)عمى  فهمى ويعرؼ
دراؾ البشر، توقع مف يمكنو – معينة بشروط محدودة غير – الفرد لدى كامف واستعداد إيجابية  ما كؿ وا 

   (  685:54)".والمستقبؿ الحالي لمحاضر بالنسبة وذلؾ ، الجيدة وغير الجيدة الحياة أمور مف إيجابي ىو

 ، (0220(، تهانى عبد السالم )0997كمال درويش ومحمد الحماحمى ):  ويتفؽ كؿ مف
ضمف نسيج النظـ اإلجتماعية تعتبر  يةحالتروي ممارسة األنشطةعمى أف  (0226محمد الحماحمى )

مف دور ىاـ  اكأحد مظاىر السموؾ الحضارى لمفرد لما لي اوبدأ اإلىتماـ بي ،التى يتألؼ منيا المجتمع
كما تعد ممارسة  فى تحقيؽ السعادة لإلنساف ، اوكذلؾ إلسياماتي،  فى تحقيؽ التوازف بيف العمؿ والراحة

 ،ًا لحؿ كثير مف المشك ت التى قد تواجو الفرد فى الحياة المعاصرة مدخً  م ئم يةالترويح األنشطة
ستقرار المجتمع ، ،مؿ والمتوازف لمشخصية االنمو المتكوعامً  مساىمًا فى عمميات  ثراء الحياة  وا  وا 

 .المتوافقة مع متغيرات العصر الحديث

(565:56)،(6 :766)،(7: :756-766  ) 
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( أف التقػدـ فػى العمػر يصػاحبو إنخفػاض فػى 0999رحيم بخيت )عبد الوأمل عبد العزيز وتشير 
نخفػػػاض مفيػػػوـ الػػػذات لػػػدييـ ، التوافػػػؽ النفسػػػى واالجتمػػػاعى فتقػػػؿ قػػػدرة المسػػػف عمػػػى  ، والشػػػعور بػػػالقمؽ وا 

 ( 578:4استغ ؿ امكاناتو الجسمية والعقمية والنفسية فى مواجية ضغوط الحياة.)

 ىذه تحظى لـ حيث المجتمع في حظاً  العمرية الفئات ؿأق ىي المسنيف فئةوتشير الباحثة إلى أف 
 بػو تحظػى بمػا مقارنػة كػاؼ وغير،  ىامشياً  يعد فأنو االىتماـ ببعض حظيت فا  و  ، ال ـز باالىتماـ الفئة

 .األخرى العمرية الفئات

 ممسػػنيفاإلجتماعيػػة ل رعايػػةال دور لػػبعضبالعديػػد مػػف الزيػػارات الميدانيػػة  ةالباحثػػمػػف خػػ ؿ قيػػاـ و 
 االجتماعية الع قات فقداف عميو تبدو منيـ غير قميؿ عدداً  أف تالحظ معيـ ىاوحوار محافظة الشرقية ، ب
 والعزلػة بالوحػدة والشػعور ،بالػذات الثقػة  وعػدـ،  االعتماديػة وزيػادة والنشػاطات االىتمامػات مػف والعديػد، 

 متغيػري عمػى تػأثير ليػا المعػاشلسػف  الفػرد إحالػةوترجػع الباحثػة السػبب فػى ذلػؾ إلػى أف  ،اإلجتماعيػة 
 الشخصػي توافقػو وضػعؼ ،واليػأس بػالحزف المسػف يشػعر حيػث ، المسػنيف لػدى الحيػاة عػف والرضا التوافؽ

 وشػعوره ، الفػراغ وقػت زيػادة إلػى إضػافة لديػو العمػؿ دوافػع إشػباع استمرار لعدـ نظرا وذلؾ ، واالجتماعي
 ممػا المشػاكؿ مواجيػة عمػى القػدرة وعػدـ،  واالجتمػاعي النفسػي توافقػو يعػوؽ ممػا بو المجتمع اىتماـ بعدـ
 الشػعور فػإف وبالتػالي ، الحيػاة نحػو ـيوتػوجي،  لػدييـ النفسػية والصػحة السػعادة مسػتوى عمػى ذلػؾ يػؤثر

 التي والضغوط المتاعب كانت ميما الحياة نحو اإليجابي والتوجو بالتفاؤؿ الفرد شعور إلى يؤدي بالسعادة
 عامميف عمى يشتمؿ الحياة نحو التوجو أف Mook,et al (0225) وآخرون موك يشير حيث ، بيا يمر

 حػد فػي ممتػع ألنػو لػيس ميػـ اإليجابيػة باالنفعػاالت الشػعور أف كمػا ، التشػاؤـ والثػاني ، التفػاؤؿ إحػداىما
 يسػيبن حياتنػا فػي أكثػر يجابيػةاإل نفعػاالتاال فتنميػة ، الحيػاة مػع أفضػؿ تعػام  سػببي ألنػو ولكػف ، ذاتػو

   (777:67).أكبر إنجاًزا ويحقؽ ،أفضؿ بصورة الجسمية والصحة والحب الصداقات

وبػالرغـ مػػف تنػػاوؿ العديػد مػػف الدراسػػات المرجعيػة لمبػػرامج الترويحيػػة لمختمػؼ الفئػػات العمريػػة مثػػؿ 
Brener (0227 ) برينـر ،(74)(0226السـعيد ) رفعـت إيمـانو  عبـاس أمـين وليـد دراسػة كػؿ مػف :

محمد مصـطىى  ،(5()0200)أشرف محمود مرسى  ،(56) (0202)الرسول  الح عبدعطية ص، (77)
 ،(57()0206عبيــر عبــد الباســط متــولى ) ،(9()0206رقيــة محمــد مهــدى ) ،(75()0200صــالح )

إال أنيا لـ تتطرؽ إلػى دراسػة  (76()0207هيثم فتحى عبد السالم ) ،(77()0207ميادة محمد فهمى )
والشػػػعور بالسػػػعادة والتوجػػػو نحػػػو ويحيػػػة الرياضػػػية عمػػػى المسػػػاندة اإلجتماعيػػػة تػػػأثير ممارسػػػة األنشػػػطة التر 

والشػعور المسػاندة اإلجتماعيػة  تناولػت التػي التجريبيػة البحػوث نػدرةباإلضافة إلػى ،  دى كبار السفلالحياة 
رويحػى برنػامج ت بنػاء ةالباحثػ تومػف ىػذا المنطمػؽ العممػى رأ ، المسػنيف لػدى بالسعادة والتوجو نحو الحيػاة



 
 دى كبار السنلبرنامج ترويحـي ريـاضي علي المسـاندة اإلجتمـاعيـت والشعور بالسعادة والتوجه نحو الحياة ر يــأحتـ

 م8102 -للنصف األول لألبحاث العلميت  –المجلد األول  –جامعت السقازيق  –كليت التربيت الرياضيت للبناث  –مجلت بحوث التربيت الشاملت 

- 214 - 

دى لػالمسػاندة اإلجتماعيػة والشػعور بالسػعادة والتوجػو نحػو الحيػاة رياضى مقترح والتعرؼ عمػى تػأثيره عمػى 
 .الشرقيةبمحافظة بدور الرعاية اإلجتماعية ( سنة :7-65كبار السف مف )

 :  ف البحثاهدأ

 ( سػػنة:7-65لكبػػار السػػف مػػف )مقتػػرح رياضػػى ترويحػػى برنػػامج  وضػػعييػػدؼ ىػػذا البحػػث إلػػى 
 : عمى ذلؾتأثير  ومعرفةالرياضية  الترويحية األنشطةمجموعة مف يتضمف  بدور الرعاية اإلجتماعية

 .سنة( :7-65)مف  دى كبار السفل المسػاندة اإلجتمػاعيػة -5

 .سنة( :7-65)دى كبار السف مف ل الشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة -7

 فروض البحث:

 فػػى ألفػػراد عينػػة البحػػث األساسػػيةقبمػػى والبعػػدى القياسػػيف المتوسػػطى ف توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػي -5
 لصالح القياس البعدى.  والشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة المسػاندة اإلجتمػاعيػة

 المسػػاندة اإلجتمػاعيػػة فػى ألفػراد عينػة البحػث األساسػيةالقبمػى البعػدى عػف  مقيػاسل نسػب تحسػفتوجد  -7
 . التوجو نحو الحياةبالسعادة و والشعور 

 : مصطمحات البحث

 :Recreation الترويح

بغػػرض  النشػػاط البنػػاء الممػػارس فػػي وقػػت الفػػراغ باالختيػػار الحػػر دوف توقػػع أي عائػػد مػػادي "ىػػو        
واالجتماعيػػة والبدنيػػة والصػػحية وإلحػػداث التػػوازف والتكامػػؿ لػػدي  العقميػػةاكتسػػاب الخبػػرات  بيػػدؼ الكسػػب،

  (64:58)".العامةلحياتيـ ـ عدادىػاألفراد حتى يتـ إ

 :Social support المساندة االجتماعية 

ىى " وجود عدد كافى مف األشخاص فى حياة الفرد يمكنو الرجوع إلييـ عنػد الحاجػة ، وأف يكػوف 
 (555:59)لدى ىذا الفرد درجة مف الرضا عف ىذه المساندة المتاحة لو ".

  Happiness : السعادة

 الحاالت مف عدد وجود أيًضا تعني ولكنيا االكتئابية، المشاعر غياب فقط تعني الىى "         
  ( :464:6)".باإليجابية تتسـ التي والمعرفية االنفعالية

 : Life Orientation Among الحياة نحو التوجه
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 لمعيش فرطم حد إلى أحياًنا يميؿ أحداث معينة، نحو أو الحياة نحو ما فرد جانب مف اتجاهىو"         
 باألمؿ المفعـ الجانب أو األحداث أو الحياة مف المشرقة الناحية عمى التركيز نحو أو األمؿ، عمى

   ( 586:8)".والخير

 : Elderالمسن 

 وظائفػو تراجػع بازديػاد غيػره عمػى اعتمػاده ويػزداد عمػره مػف السػتيف تجػاوز الػذي الشػخص "ىػو
 السػائدة والثقافيػة االجتماعيػة والمعػايير المسف لشخصية تبًعا ىذا ويختمؼ واالجتماعية، والنفسية الجسدية

 )تعريؼ إجرائى(."المجتمع في

 : المرجعيةالدراسات 

سػتيدفت التعػرؼ عمػى أدراسػة  (74)(0226السـعيد ) رفعـت إيمـانو  عبـاس أمـين وليـد أجػرى
 ، سػنة( 65) سػف وؽفػ السػف لكبػار واالجتماعيػة النفسػية الحالػة عمى مقترح رياضي ترويحي برنامج تأثير

أحػػد مػػف المتػػردديف عمػػى  رجػػؿ منسػػف( :7قواميػػا ) عمديػػة عمػػى عينػػة المػػنيج التجريبػػى افسػػتخدـ الباحثػػوأ
فػى  رياضػيال ترويحػيال برنػامجفاعميػة ال : ومػف أىػـ النتػائج، الجيػزة بمحافظػة  لمعنية بكبار السػفا ديةناأل

 .  السف لكبار واالجتماعية النفسية الحالة تحسيف

ممارسػػة األنشػػطة  تػػأثيرسػػتيدفت التعػػرؼ عمػػى أ( بدراسػػة 0227( )77) Brener برينــرقػػاـ و         
عينػػة  عمػػىسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػى أو  ، لمسػػنيفلػػدى االرياضػػية عمػػى األجيػػزة الحيويػػة والنفسػػية 

السػػػمات عمػػى  تػػػأثيرًا إيجابيػػاً األنشػػطة الرياضػػية تػػؤثر ممارسػػػة  :النتػػائج  ومػػف أىػػػـ  ، رجػػ ً  (49) قواميػػا
      .لمسنيفلدى ا وانخفاض مستوى القمؽ الشخصية اإلرادية

برنػامج  تػأثير التعػرؼ عمػىسػتيدفت أ( دراسػة 56) (0200) عطية صالح عبدالرسول أجػرىكما 
ماعية لمت ميذ المعاقيف ص اإلجتترويحي رياضي مقترح عمى تنمية بعض عناصر المياقة البدنية والخصائ

 اً تمميػذ( :4)عػدد وأشتممت عينة البحث عمى  ، التجريبىستخدـ الباحث المنيج أو  ، غازىبشعبية بنسمعيًا 
البرنػامج الترويحػي الرياضػي ؤثر يػ: أىػـ النتػائج  ومػف ، بالمرحمة اإلعدادية بمركػز الصػـ وضػعاؼ السػمع

  .ماعية لمت ميذ المعاقيف سمعياً يرًا إيجابيًا عمى الخصائص اإلجتتأث

تػػأثير برنػػامج تػػرويحى سػتيدفت التعػرؼ عمػى أدراسػة ( 5()0200)مرسى  أشرف محمود وأجػرى
،  سػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػى، وأرياضػػػى مػػػػائى عمػػػى بعػػػض المتغيػػػرات النفسػػػية لػػػدى كبػػػار السػػػف 

مػػف المتػػردديف عمػػى نػػادى الشػػباف بمحافظػػة بنػػى سػػويؼ  رجػػؿ منسػػف( :5) البحػػث مػػف عػػددعينػػة  وتكونػػت
البرنػػػامج الترويحػػػى الرياضػػػى لػػػو تػػػأثير :  ومػػػف أىػػػـ النتػػػائج ، ( سػػػنة65 – 65ف )تتػػػراوح أعمػػػارىـ مػػػا بػػػي
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لدى كبار  مفيـو الذات الجسمية( -التوافؽ النفسى  -المتغيرات النفسية )القمؽ  إيجابى داؿ إحصائيًا عمى
        السف.

 برنػامجتػأثير   سػتيدفت التعػرؼ عمػىأدراسػة  (75()0200محمـد مصـطىى صـالح ) كمػا أجػرى
سػػتخدـ الباحػػث وأ ، رياضػػى عمػػى مسػػتوى ميػػارات التفاعػػؿ اإلجتمػػاعى لػػدى األطفػػاؿ التوحػػدييف ترويحػػي

 ترويحيال برنامجاليؤثر  : ومف أىـ النتائج، توحدييف أطفاؿ ذكور ( 5) عمى عينة قواميا المنيج التجريبى
 .ؿ التوحدييفالرياضى تأثيرًا إيجابيًا عمى مستوى ميارات التفاعؿ اإلجتماعى لدى األطفا

عمػى  ترويحػي برنػامجتػأثير  ستيدفت التعرؼ عمػىأدراسة ب (9)(0206رقية محمد مهدى ) قامت
 ،التجريبػػػػى المػػػػنيج  ةالباحثػػػػ تسػػػػتخدمأو  ،تنميػػػػة الميػػػػارات اإلجتماعيػػػػة لمصػػػػـ والػػػػبكـ بمحافظػػػػة المنوفيػػػػة

 ومػف ،(سنة 54) تحت تمميذة بمعيد األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع ( :6)عدد وأشتممت عينة البحث عمى 
 . ترويحيال برنامجال الميارات اإلجتماعية لمصـ والبكـ نتيجة لممارسةتحسنت : أىـ النتائج 

 برنػػامجفاعميػػة  سػػتيدفت التعػػرؼ عمػػىأدراسػػة  (57()0206) الباســط متــولى عبيــر عبــد وأجػػرت
لتفاعػؿ اإلجتمػاعى باستخداـ األلعاب الصغيرة والتمييديػة عمػى تنميػة بعػض الميػارات األساسػية وا ترويحي

( :6)عػػػدد  مػػػفعينػػػة البحػػػث  وتكونػػػت ،التجريبػػػى المػػػنيج  ةالباحثػػػ تسػػػتخدمأو  ، لمناشػػػئيف فػػػى كػػػرة السػػػمة
فػػى تحسػػيف التفاعػػؿ اإلجتمػػاعى  ترويحػػيال برنػػامجالفاعميػػة  :أىػػـ النتػػائج  ومػػف ،سػػنة  54ناشػػىء تحػػت 

 .              لناشئي كرة السمة

 ترويحػي برنػامجفاعميػة  سػتيدفت التعػرؼ عمػىأدراسػة  (77()0207ميادة محمد فهمى ) أجرتو 
وأشػػتممت عينػػة  ،التجريبػػى المػػنيج  ةالباحثػػ تسػػتخدمأو  ، جػػودة الحيػػاة لمسػػيدات كبػػار السػػف عمػػى رياضػػي

داؿ : يػػؤثر البرنػػامج الترويحػػي الرياضػػي تػػأثيرًا إيجابيػػًا أىػػـ النتػػائج  ومػػف ،سػػيدة ( 56)عػػدد البحػػث عمػػى 
       .جودة الحياة لمسيدات كبار السفعمى ( 5:.:إحصائيًا عند مستوى )

 ترويحػي برنامج تأثير ستيدفت التعرؼ عمىأدراسة ب (76()0207السالم ) هيثم فتحى عبد وقاـ
ستخدـ الباحػث المػنيج وأ ،مائى عمى خفض السموؾ النمطى وتنمية التفاعؿ اإلجتماعى لدى أطفاؿ التوحد

 برنػػػامجال : ومػػػف أىػػػـ النتػػػائج،  مػػػف المتوحػػػديف أطفػػػاؿ( :5) د، وتكونػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف عػػػد التجريبػػػى
 المائى لو تأثير إيجابى عمى تنمية التفاعؿ اإلجتماعى لدى أطفاؿ التوحد.    ترويحيال
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 إجراءات البحث:

 منهج البحث: 

بالتصميـ  ةستعانتـ اإلو  ،نظرًا لم ئمتو لطبيعة البحثالمنيج التجريبى  ةالباحث تستخدمأ 
 بإستخداـ القياس القبمى البعدى. الواحدةمجموعة البى ذو التجري

 البحث: وعينة  مجتمع

المقيمػػػيف بػػػدار الشػػػوبؾ لممسػػػنيف ، وبػػػدار مستشػػػفى السػػػ ـ كبػػػار السػػػف مجتمػػػع البحػػػث  تضػػػمفي
 تقامػػو  ،مسػػف (74)حيػػث بمػػم إجمػػالى مجتمػػع البحػػث  ،بمحافظػػة الشػػرقية التػػابعيف لمشػػئوف اإلجتماعيػػة 

 ( سػػنة:7 – 65تتػػراوح أعمػػارىـ مػػا بػػيف ) منسػػنيفأفػػراد ( :5) قواميػػامػػنيـ  عمديػػةعينػػة  ختيػػارإب ةحثػػاالب
كعينػػػػة إسػػػػتط عية لتقنيػػػػيف  منسػػػػنيفأفػػػػراد ( 8باإلضػػػػافة إلػػػػى عػػػػدد ) ، %(45.67بنسػػػػبة مئويػػػػة قػػػػدرىا )
 ( يوضػح5جػدوؿ )و  ،المزمنػة  لمظػروؼ المرضػيةأفػراد ( 6تػـ إسػتبعاد عػدد )قػد ، و  اإلختبػارات قيػد البحػث
 : تصنيؼ عينة البحث

 (0جدول )
 تصنيف عينة البحث

مجموع العينة  المستبعدون مجتمع البحث
 المستبعدين عينة البحث اإلستطالعية النسبة المئوية األساسية

04 8 6 02 40.67% 

 شروط إختيار عينة البحث:

 ( سنة.:7 – 65أف تتراوح أعمارىـ ما بيف ) -5

جراءاتو.الرغبة فى المشاركة فى ا -7  لبرنامج بعد توضيح فوائده وا 

 إستبعاد المنسف الذى ال تسمح حالتو البدنية والصحية بممارسة األنشطة الترويحية الرياضية. -6
 

 إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث:

الطػوؿ  –)السػف  قامت الباحثة بحساب إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث مػف حيػث متغيػرات النمػو
 يف، والجػػػػدول قيػػػػد البحػػػػثالمسػػػػاندة اإلجتماعيػػػػة والشػػػػعور بالسػػػػعادة والتوجػػػػو نحػػػػو الحيػػػػاة ى وفػػػػالػػػػوزف(  –
 : ذلؾ افيوضح (6،)(7)
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 (0جدول )
 عينة البحث فى السن أفراد إعتدالية توزيع

  08ن = قيد البحث                          والوزن  والطول                                     
 المتغيرات

حدة و 
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 معامل اإللتواء الوسيط

 0.00 66.62 0.40 67.52 السنة السن

 0.66 070.22 5.00 073.83 سم الطول

 2.83 84.52 6.33 86.05 كجم الوزن

(،  الوزف ، الطوؿ ، )السف لمعدالت النمو اإللتواء( أف جميع قيـ معام ت 7) مف جدوؿ يتضح
 أفراد عينة البحث فى ىذه المتغيرات. إعتدالية توزيعيشير إلى  مما( 6)±ما بيف  حصرتن

 (3جــدول )
 المساندة اإلجتماعية إعتـدالية تـوزيع أفراد عينة البحث فى  

                      08ن =                       قيد البحثوالشعور بالسعادة والتوجه نحو الحياة                                  

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 معامل اإللتواء الوسيط

 2.64 96.22 7.24 97.52 درجة المساندة اإلجتماعية
 2.87 34.22 6.50 35.89 درجة الشعور بالسعادة

 2.70 36.22 5.08 37.00 درجة التوجه نحو الحياة

ممسػػاندة اإلجتماعيػػػة والشػػػعور بالسػػػعادة لف جميػػع قػػػيـ معػػػام ت اإللتػػػواء ( أ6يتضػػح مػػػف جػػػدوؿ )
مما يشير إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحػث فػى  ،(6)±ما بيف  تنحصر قيد البحثوالتوجو نحو الحياة 

 ىذه المتغيرات. 

 أدوات جمع البيانات :

المرجعيػػػػة صػػػػة والدراسػػػػات بػػػػاإلط ع عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف المراجػػػػع العمميػػػػة المتخص ةالباحثػػػػ تقامػػػػ
اإلجتماعيػػػػػة المناسػػػػػبة ألفػػػػػراد عينػػػػػة النفسػػػػػية ختبػػػػػارات اإللتحديػػػػػد  (77(،)59(،)57(،)54،)(5(،)6(،)7)

 : ذلؾ عف اإلختبارات التالية ،وقد أسفرالبحث

 

 إعداد الباحثة:  الحياة نحو والتوجه السعادة: مقياس  أوالً 

 ليذا خاص مقياس تصميـ تـكبار السف  لدى لحياةا نحو بالتوجو وع قتيا السعادة مستوى لدراسة
 لدى الحياة نحو التوجو -المسنيف  لدى السعادةالشعور ب) يفرئيسي بعديف ضمفىذا المقياس يتو  ، الغرض
جمالى و  ،(المسنيف  ( عبارة.:6)عبارات المقياس عدد ا 

 وتتـ اإلجابة عمى عبارات المقياس في ضوء االستجابات التالية:
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 ( درجات6أوافؽ  ويقدر ليا ) -7( درجات        4دًا            ويقدر ليا )أوافؽ ج -5

 ( درجة واحدة5ال أوافؽ ويقدر ليا ) -4( درجتاف        7أوافؽ إلى حدًا ما     ويقدر ليا ) -6

 ( درجة.:6والحد األدنى ) ، ( درجة:57ويبمم الحد األقصى لدرجات المقياس )

عبارات لممقياس مف خ ؿ إط ع الباحثة عمى العديد مف مقاييس السػعادة قد تـ تحديد األبعاد والو 
 صػورتو فػي المقيػاسعػرض ذلؾ تـ بعد و (، 77(،)57(،)54(،)6والتوجو نحو الحياة والرضا فى الحياة )

تـ فػ( 5ممحػؽ )والقيػاس عمػى مجموعػة مػف الخبػراء فػى عمػـ اإلجتمػاع الرياضػي  ( عبػارة65)عػدد  األوليػة
( عبػارة موضػحة :6عبارات ، وبذلؾ أصبحت عدد عبارات المقياس فى صورتو النيائية ) (5حذؼ عدد )

 ( يوضح ذلؾ.4، وجدوؿ ) (7بممحؽ )
 (4) جدول

 السعادة والتوجه نحو الحياةأرقام العبارات النهائية لمقياس 
عدد  أرقام العبارات النهائية أبعاد المقياس م

 العبارات
 05 (09(،)05(،)00(،)00(،)09،)(06(،)05(،)00(،)02(،)8(،)7(،)5(،)4(،)0(،)0) الشعور بالسعادة 0
التوجه نحو  0

 05 (32(،)08(،)07(،)06(،)04(،)03(،)02(،)08(،)07(،)04(،)03(،)00(،)9(،)6(،)3) الحياة
 32 - إجمالى العبارات

( عبارة ، :6)( أف عدد عبارات المقياس النيائية والتى تـ اإلتفاؽ عمييا ىى 4يتضح مف جدوؿ )
 %(.:8)حيث تـ إختيار العبارة التى ال تقؿ نسبة إتفاؽ الخبراء عمييا عف 

 : الحياة نحو والتوجه السعادة لمقياس الثبات( –المعامالت العممية )الصدق 

 :Validity معامل الصدق - أ

 لحيػػاةالسػػعادة والتوجػػو نحػػو ا مقيػػاستطبيػػؽ صػػدؽ اإلتسػػاؽ الػػداخمى حيػػث تػػـ  ةالباحثػػ تسػػتخدمأ 
وتػـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ  ،لمبحػث األساسيةمف خارج العينة أفراد ( 8) عمى عينة قواميا

معامػػؿ  كمػػا تػػـ حسػػاب ، يوضػػح ذلػػؾ( 5جػػدوؿ )و ، عبػػارة مػػف عبػػارات المقيػػاس والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس 
تػـ حسػاب  وأيضػاً  ، يوضػح ذلػؾ (6) جدوؿو االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذى تمثمو 

والدرجػة الكميػة  السػعادة والتوجػو نحػو الحيػاة مقيػاسمعامػؿ االرتبػاط بػيف الدرجػة الكميػة لكػؿ بعػد مػف أبعػاد 
 يوضح ذلؾ. ( 7جدوؿ )و ، لممقياس 
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 م8102 -للنصف األول لألبحاث العلميت  –المجلد األول  –جامعت السقازيق  –كليت التربيت الرياضيت للبناث  –مجلت بحوث التربيت الشاملت 

- 244 - 

 (5جدول )
 معامل االرتباط  بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس 

 8ن=      والدرجة الكمية له                  توجه نحو الحياةالسعادة وال                             
 العبارةرقم  "ر"قيمة  العبارةرقم  "ر"قيمة  العبارةرقم  "ر"قيمة  العبارةرقم  "ر"قيمة 

2.795 05 2.820 07 2.796 9 2.800 0 

2.787 06 2.790 08 2.800 02 2.794 0 

2.780 07 2.788 09 2.773 00 2.820 3 

2.824 08 2.795 02 2.796 00 2.788 4 

2.806 09 2.820 00 2.800 03 2.795 5 

2.823 32 2.807 00 2.822 04 2.790 6 

  2.822 03 2.799 05 2.804 7 

  2.790 04 2.785 06 2.820 8 

      2.727 = 2.25قيمة "ر" الجدولية عند مستوي       

بيف درجة كؿ عبارة مف  5:.:عند مستوى  إحصائياً  داؿ إرتباطوجود ( 5يتضح مف جدوؿ )
صدؽ اإلتساؽ  يشير إلىمما  ، مقياسموالدرجة الكمية ل السعادة والتوجو نحو الحياة مقياسعبارات 
 لممقياس. الداخمى

 ( 6جدول )
 السعادةمعامل االرتباط  بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس 

 8= ن        والدرجة الكمية لمبعد الذي تمثمه             والتوجه نحو الحياة                           
 الشعور بالسعادة التوجه نحو الحياة

 العبارةرقم  قيمة "ر" العبارةرقم  قيمة "ر" العبارةرقم  قيمة "ر" العبارةرقم  قيمة "ر"
2.783 02 2.800 3 2.796 05 2.790 0 
2.790 03 2.823 6 2.790 06 2.820 0 
2.779 04 2.796 9 2.785 09 2.803 4 
2.786 06 2.775 00 2.777 00 2.795 5 
2.820 07 2.790 03 2.820 00 2.788 7 
2.806 08 2.777 04 2.804 05 2.794 8 
2.789 32 2.800 07 2.822 09 2.820 02 

  2.786 08   2.800 00 
  2.727 = 2.25قيمة "ر" الجدولية عند مستوي       

بيف درجة كؿ عبارة مف  5:.:عند مستوى  إحصائياً  داؿ طوجود إرتبا( 6يتضح مف جدوؿ )
 صدؽ اإلتساؽ يشير إلىمما  ،والدرجة الكمية لمبعد الذي تمثمو السعادة والتوجو نحو الحياة مقياسعبارات 

 الداخمي لممقياس.
 
 (7جدول )

 معامل االرتباط  بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد مقياس 
 8ن=              والدرجة الكمية لممقياس       السعادة والتوجه نحو الحياة                                  

 م األبعاد "ر"قيمة 

 0 الشعور بالسعادة *2.835

 4 التوجه نحو الحياة *2.820

     2.727 = 2.25قيمة "ر" الجدولية عند مستوي           
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بػيف الدرجػة الكميػة لكػؿ بعػد  5:.:عنػد مسػتوى  إحصػائياً  ؿدا إرتباطوجود ( 7يتضح مف جدوؿ )
  .والدرجة الكمية لممقياس السعادة والتوجو نحو الحياة مقياسمف أبعاد 

 :Reliabilityالمقياس  ثباتمعامل  -ب 

وذلػؾ عػف طريػؽ  إستخداـ طريقة تطبيؽ اإلختبار ثػـ إعادتػو مػرة أخػرى،تـ معامؿ الثبات  لحساب
( أفػراد مػف مجتمػع البحػث 8وعػددىا ) عمى العينة االسػتط عية دة والتوجو نحو الحياةالسعا مقياستطبيؽ 

تػـ حسػاب و  ، أيػاـ (:5)بفاصػؿ زمنػى قػدره  العينػةثػـ إعػادة التطبيػؽ عمػى نفػس  ،وخارج العينة األساسية 
 يوضح ذلؾ. (8وجدوؿ ) ، والثانىبيف نتائج التطبيقيف األوؿ  معامؿ االرتباط

 (8) جدول
                    8=  ن                 قيد البحث لمقياس السعادة والتوجه نحو الحياة الثبات معامل                          

وحدة  أبعاد المقياس
 القياس

 ع م ع م قيمة "ر" التطبيق الثاني التطبيق األول
 *2.803 4.08 35.52 4.60 34.82 درجة الشعور بالسعادة

 *2.790 3.95 36.72 4.03 35.52 درجة التوجه نحو الحياة
 2.25* دال عند مستوى                                2.727=  2.25عند مستوى  الجدولية" ر"  قيمة       

والثػانى بيف التطبيقيف األوؿ  5:.:( وجود إرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى 8) جدوؿمف  يتضح
 .عند التطبيؽ المقياسمما يشير إلى ثبات  توجو نحو الحياةالسعادة وال مقياسل

       (6ممحؽ ) : المساندة اإلجتماعية مقياس:  ثانياً 

عبػارة ( :6)عػدد شتمؿ المقياس عمى يو  (،7()0997) السيد السمادونىىذا المقياس  بإعدادقاـ 
إلجابػػة عمػػى المقيػػاس وفقػػًا لدرجػػة يقػػـو الفػػرد با، و تعبػػر عػػف المسػػاندة اإلجتماعيػػة لػػدى الفػػرد مػػف اآلخػػريف 

 –درجػات  5تنطبػؽ تمامػا ) خماسػىويػتـ تصػحيح المقيػاس فػي ضػوء ميػزاف تقػدير  ، انطباؽ الصفة عميػو
ال تنطبػػؽ عمػػى اإلطػػػ ؽ  –تنطبػػؽ قمػػيً  درجتػػاف  –درجػػػات  6تنطبػػؽ أحيانػػا  –درجػػات  4تنطبػػؽ كثيػػرًا 
ويبمػػم الحػػد  ،إجتماعيػػة لػػدى الفػػرد مػػف اآلخػػريف  وجػػود مسػػاندةوتشػػير الدرجػػة العاليػػة إلػػى  ،(درجػػة واحػػدة

 ( درجة.:6، والحد األدنى ) ( درجة:55األقصى لدرجات المقياس )

وتشير الباحثة إلى أنو تـ تعديؿ عبارتيف مف عبارات المقياس لتناسب أفػراد عينػة البحػث ، العبػارة   
تى فػى حػؿ المشػك ت الناجمػة عػف ( والتػى تػنص عمػى " ال يشػارؾ أى فػرد مػف أفػراد أسػر :5األولى رقـ )

دراسػػتى" ، تػػـ تعػػديميا لتصػػبح " ال يشػػارؾ أى فػػرد مػػف أفػػراد أسػػرتى فػػى حػػؿ المشػػك ت الناجمػػة عػػف كبػػر 
( والتى تنص عمى "يزيؿ عنى أصدقائى حالػة اليػـ واإلنقبػاض الناشػئة عػف :7سنى"، والعبارة الثانية رقـ )
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 م8102 -للنصف األول لألبحاث العلميت  –المجلد األول  –جامعت السقازيق  –كليت التربيت الرياضيت للبناث  –مجلت بحوث التربيت الشاملت 

- 242 - 

ؿ عنى أصػدقائى حالػة اليػـ واإلنقبػاض الناشػئة عػف حيػاتى حياتى ككؿ" ، تـ تعديميا لتصبح "يزيو دراستى 
 ككؿ" .

 معامل الصدق لممقياس : -أ 

بإسػػتخداـ الصػػدؽ المنطقػػى، المسػػاندة اإلجتماعيػػة  مقيػػاسلقامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ الصػػدؽ 
واإلجتمػاع ( مػف أسػاتذة عمػـ اإلجتمػاع 5وذلؾ عف طريػؽ عػرض محتػوى المقيػاس قيػد البحػث عمػى عػدد )

( إلبداء الرأى فى مدى مطابقة ومنطقية عبػارات المقيػاس لمػا وضػعت مػف أجمػو ، وقػد 6)ممحؽ اضى الري
%( ممػػا يشػػير إلػػى تػػوافر الصػػدؽ المنطقػػى ::.:8أظيػػرت النتػػائج إتفػػاؽ المحكمػػيف بنسػػبة مئويػػة قػػدرىا )

 . مقياس قيد البحثلم

 :المقياس ثباتمعامل  -ب 

وذلػؾ  داـ طريقة تطبيؽ اإلختبار ثـ إعادتػو مػرة أخػرى،بإستخ ةالباحث تقاممعامؿ الثبات  لحساب
( أفػػراد مػػف مجتمػػع 8وعػػددىا ) عمػػى العينػػة االسػػتط عيةالمسػػاندة اإلجتماعيػػة  مقيػػاسعػػف طريػػؽ تطبيػػؽ 

تػـ و  ، أيػاـ (:5)بفاصػؿ زمنػى قػدره  العينػةثػـ إعػادة التطبيػؽ عمػى نفػس  ،البحث وخارج العينػة األساسػية 
 يوضح ذلؾ. (9وجدوؿ ) ، والثانىبيف نتائج التطبيقيف األوؿ  سيطالب حساب معامؿ االرتباط

 (9) جدول 
 8=  ن                  قيد البحث المساندة اإلجتماعيةلمقياس  الثبات معامل                           

وحدة  المقياس
 القياس

 ع م ع م قيمة "ر" التطبيق الثاني التطبيق األول
 *2.783 4.60 97.22 5.23 96.02 درجة اعيةالمساندة اإلجتم

 2.25* دال عند مستوى                                2.727=  2.25عند مستوى  الجدولية" ر"  قيمة       

والثػانى بيف التطبيقيف األوؿ  5:.:( وجود إرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى 9) جدوؿمف  يتضح
 .عند التطبيؽ المقياسيشير إلى ثبات مما المساندة اإلجتماعية  مقياسل

 

 :المستخدمة فى البحث ألجهزة واألدواتا:  اً ثالث

 جياز الرستامير لقياس الطوؿ الكمى لمجسـ. -

                      ميزاف طبى معاير لقياس الوزف. -

   . يد كرات – سمة –طائرة  –قدـ كرات  -                   ساعة إيقاؼ.                      -

 .أقماع تدريب ممونة -                   .ممونة مقاسات مختمفة جمدكرات  -
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 :المقترح الرياضى الترويحى البرنامج رابعًا : 

 من البرنامج: الهدف

كبػػػار السػػػف مػػػف دى لػػػوالشػػػعور بالسػػػعادة والتوجػػػو نحػػػو الحيػػػاة  الشػػػعور بالمسػػػاندة اإلجتماعيػػػة تحسػػػيف -5
الرياضػى ة بالبرنػامج الترويحػى المتنوعػالرياضػية ممارسة األنشطة الترويحية  مف خ ؿ( سنة :65-7)

 . المقترح

 .عينة البحث األساسيةإيجاد روح المرح والسعادة بيف أفراد  -7

 البدنية والصحية. ـلممارسة نشاط ترويحى رياضى يتمشى مع  قدراتي لممسنيفإتاحة الفرصة  -6

امج كػػاف البػػد وأف تتػػوافر فػػى البرنػػامج الترويحػػى الرياضػػى المقتػػرح عػػدة لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ لمبرنػػ      
 شروط ىى كما يمى : 

 .يجمب عميو الشعور بالسعادةبشكؿ  المنسفأف يكوف البرنامج شيؽ وجذاب ليمارسو  -

 أال تكوف األنشطة الترويحية الرياضية معقدة وال تتسـ بالتنوع. -

 .المسنيفنسانية واالجتماعية بيف إلوعة تعمؿ عمى توطيد الع قات استخداـ ألعاب ترويحية تربوية متنإ -

عطػػػاء فتػػػرات الراحػػػة عنػػػد م حظػػػة التعػػػب ،البسػػػيطة  التمرينػػػات البدنيػػػة مراعػػػاة تنفيػػػذ بعػػػض - عمػػػى  وا 
 .المسنيف

 األمف والس مة لممكاف المخصص لتطبيؽ البرنامج واألدوات المستخدمة. عامؿ مراعاة -

اإلط ع عمػى المراجػع قامػت الباحثػة بػالبرنامج الترويحػى الرياضػى المقتػرح  محتوىولمتوصؿ إلى 
طػ ع إلاوكػذلؾ ( ، :7(،)58(،)56(،)7(،)6والبرامج الترويحيػة )المتخصصة فى مجاؿ الترويح  العممية

إسػػتط ع باإلضػػافة إلػػى  ،(74(،)77(،)5)بموضػػوع البحػػث الماثػػؿ  المرجعيػػةعمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات 
ختيػػػار مجموعػػػة األنشػػػطة الرياضػػػية الترويحيػػػة رأى عينػػػة التػػػى يفضػػػمونيا  البحػػػث األساسػػػية فػػػى تحديػػػد وا 
وعمػـ وبعد التوصؿ لمحتوى البرنامج تـ عرضو عمى مجموعة مػف الخبػراء فػى مجػاؿ التػرويح (، 4)ممحؽ 

،  ينػةوطبيعػة العوتبسيطيا بشكؿ يتناسػب نات ( ، وقد تـ تعديؿ بعض التمري5)ممحؽ الرياضى اإلجتماع 
 كما تـ حذؼ بعض األنشطة والتمرينات لصعوبتيا.

مػدتيا حػدة المبرنػامج مػف الناحيػة الزمنيػة لموحػدة الو المناسػبة زمنيػة لىذا وقد رأى الخبػراء أف الفتػرة ا
 أسابيع متصمة. (8وذلؾ لمدة ) دقيقة ، (:5)
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 : اليوميةالترويحية وحدة ال
 :  أجزاء ىى إلى ث ث اليوميةالترويحية وحدة تقسيـ ال تـ

 ( دقائؽ:5) (:: الجزء التمهيدي )اإلحماء أوالً 

والمتنوعػة مثػؿ )المشػى والجػري والوثػب(  البسػيطة تمرينػاتالعمػى مجموعػة مػف  الجزء ويحتوى ىذا 
الجػزء  لممارسػةالجسػـ أجيػزة إلػي تييئػو  الجزء ىذايدؼ وي ،الصغيرة  األلعابو وتمرينات اإلطالة والمرونة 

 ( دقائؽ.:5)ىذا الجزء ؽ تنفيذ أستغر و  ،الرئيسى

 .( دقيقة65): الجزء الرئيسي : ثانياً 

نشػػػطة الرياضػػػية األ، وكػػػذلؾ  البسػػػيطةالتمرينػػػات البدنيػػػة موعػػػة مػػػف جم ىػػػذا الجػػػزء عمػػػى تضػػػمفيو 
ذات دوات األكمػػػا تػػػـ إسػػتخداـ مجموعػػػة مػػػف ، الصػػغيرة و األلعػػػاب التمييديػػػة الفرديػػة والجماعيػػػة ، وبعػػض 

وفتػػرة  ، دقيقػػة (75ىػػذا الجػػزء )أسػػتغرؽ تنفيػػذ و  ، عينػػة البحػػثلمناسػػبة اف متعػػددة( وال)ألػػو  الجػػذابالشػػكؿ 
( دقائؽ لسماع آراء ومناقشة أفراد عينػة البحػث لزيػادة التواصػؿ اإلجتمػاعي بػيف أفػراد العينػة وبعضػيـ :5)

 .البعض والباحثة

 ( دقائؽ5): الجزء الختامي :  ثالثاً 

 ؽ(.5)ىذا الجزء أستغرؽ تنفيذ و  ، ات التيدئةتمرينبعض عمى  الجزءىذا  حتوىيو  

 االستطالعية: الدراسة

مػف مجتمػع البحػث  أفػراد( 8) وعػددىاعمى أفراد العينػة اإلسػتط عية ستط عية اإلدراسة الإجراء تـ 
 لتعػرؼ عمػى مػابيػدؼ اوذلػؾ  ،74/9/7:57وحتى  75/9/7:57فى الفترة مف  ،وخارج العينة األساسية

 يمى:

 .فراد عينة البحثألة محتوى البرنامج المقترح مدى م ئم -

 مناسبة األدوات المستخدمة وسيولة إستخداميا أثناء تطبيؽ البرنامج. -

 أثناء التطبيؽ. ةالصعوبات التى يمكف أف ت قى الباحث -

 ، طبيػػؽصػػالح لمتالرياضػى الترويحػػى وقػد أظيػػرت نتػائج الدراسػػة اإلسػػتط عية أف محتػوى البرنػػامج 
 .(6)ممحؽ في شكمو النيائى البرنامج الترويحى الرياضى المقترح صبح وبذلؾ أ



 
 دى كبار السنلبرنامج ترويحـي ريـاضي علي المسـاندة اإلجتمـاعيـت والشعور بالسعادة والتوجه نحو الحياة ر يــأحتـ

 م8102 -للنصف األول لألبحاث العلميت  –المجلد األول  –جامعت السقازيق  –كليت التربيت الرياضيت للبناث  –مجلت بحوث التربيت الشاملت 

- 244 - 

 القبمية: القياسات

المسػػػاندة اإلجتماعيػػػة فػػػى  عينػػػة البحػػػث األساسػػػية إجراء القياسػػػات القبميػػػة ألفػػػرادبػػػ قامػػػت الباحثػػػة         
 .76/9/7:57 افؽيوـ الث ثاء المو وذلؾ فى  ،كبار السف دى لوالشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة 

 :قيد البحثالرياضى البرنامج الترويحى  تطبيق

( 8لمػدة ) عينة البحػث األساسػيةعمى أفراد  المقترحالرياضى البرنامج الترويحى محتوى تطبيؽ  تـ 
 79/9/7:57فػى الفتػرة مػف ( دقيقػة :5عممًا بأف زمف الوحدة اليوميػة )أسبوعيًا  تاوحد( 6)بواقع أسابيع 
 .دار الشوبؾ لرعاية المسنيف بمحافظة الشرقيةوذلؾ ب ، 76/55/7:57وحتى 

 :البعدية القياسات
المسانذة اإلجخماعُت والشعىر بالسععادة فً  عُنت البحث األساسُتإجراء القُاساث البعذَت ألفراد حم  

بععن ا الشععرو  ، 42/11/4414المىافعع   الجمعععتورلععف فععً َععى  ،  ذي كبععار السعع لععوالخىجععن نحععى الحُععاة 

 الخً حم حطبُقها فً القُاساث القبلُت. راءاث واإلج

 :قيد البحج األساليب اإلحصائيت

وأسخعانج باألسالُب  ، لُمعالجت البُاناث إحصائًُا( SPSSأسخخذمج الباحثت البرنامج االحصائً ) 
 اإلحصائُت الخالُت :

 ُط. الىس -              اإلنحراف المعُارٌ.     -  .       المخىسط الحسابٍ -

 ".   إخخبار "ث -  البسُط.             معامل اإلرحبا  -ل اإللخىاء.            معام -

 نسب التحسف %. -
 عرض ومناقشة النتائج:

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف " :لمىرض األول لمبحث والذى ينص عمى  النتائجومناقشة أواًل: عرض 
والشعور  المسػاندة اإلجتمػاعيػة نة البحث األساسية فىمتوسطى القياسيف القبمى والبعدى ألفراد عي

 لصالح القياس البعدى".  بالسعادة والتوجو نحو الحياة
 (02) جدول

  البحث األساسية ألفراد عينةالقياسين القبمى والبعدى الىروق بين  داللة
  02 = نالحياة          والشعور بالسعادة والتوجه نحو  اإلجتماعية المساندةفى                       

وحدة  اتالمتغير 
 القياس

 ع م ع م قيمة ت القياس البعدى القياس القبمى 
 *3.90 5.06 024.72 5.73 96.02 درجة المساندة اإلجتماعية

 *0.58 4.80 42.52 5.06 35.22 درجة الشعور بالسعادة
 *0.70 4.23 40.22 4.50 36.32 درجة التوجه نحو الحياة

 2.25* دال عند مستوى                                                0.060 = 2.25)ت( الجدولية عند مستوى  قيمة            
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 بيف القياسػيف القبمػى والبعػدى 5:.:وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ( :5يتضح مف جدوؿ )
لصالح القياس  بالسعادة والتوجو نحو الحياة والشعور فى المساندة اإلجتماعيةألفراد عينة البحث األساسية 

 . البعدى

كبػػار لػػدى  والشػػعور بالسػػعادة والتوجػػو نحػػو الحيػػاة فػػى المسػػاندة اإلجتماعيػػةالتحسػػف  ةالباحثػػ ترجػػعو 
 البرنػامج الترويحػى الرياضػى ،إسػتخداـ فاعميػة  إلػى عينة البحث األساسيةأفراد  ( سنة:7-65السف مف )

نشػطة الرياضػية الفرديػة والجماعيػة األ، وكػذلؾ  البسػيطةالتمرينات البدنيػة مف مجموعة عمي  شتمؿوالذى أ
)ألػواف  الجػذابذات الشػكؿ دوات األكما تـ إسػتخداـ مجموعػة مػف ، الصغيرة و األلعاب التمييدية ، وبعض 
 ىػػذا كػػؿ باإلضػػافة إلػػى جمسػػات الحػػوار واإلسػػتماع لقخػػر والمناقشػػات بػػيف أفػػراد العينػػة والباحثػػة متعػػددة( ،

وجمسػات الحػوار ، حيث توفر األنشطة الترويحية الرياضية أضفى جوًا مف البيجة والسرور عمى الوحدة ، 
سػواء لمػزم ء أو  الطاقػات المكبوتػة والضػغوط النفسػية واإلجتماعيػةمجااًل خصػبًا لمتنفػيس عػف والمناقشات 

قػع تى تػالالنفسػية واإلجتماعيػة  الضػغوطفر الفػرص لمػتخمص مػف و المنافسيف فالنشاط الترويحى الرياضى ي
أف  مسفأف ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية تعطى الفرصة لكؿ ، باإلضافة إلى  المسنيفعمى كاىؿ 

، وتشعره أيضًا وتظير مواىبو وتنمى معموماتو  ، وأحاسيسو وتنمى قدراتو وثقتو بنفسو، يعبر عف مشاعره 
تػػزداد حالػػة ومػػف ثػػـ مػػف خػػ ؿ جماعيػػة الممارسػػة والمناقشػػات ، بالمسػػاندة اإلجتماعيػػة والػػدعـ اإلجتمػػاعى 

حممى إبـراهيم وليمـى  : وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشار إليو كؿ مف،  الشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة
 أفػػراد المجتمػػعالرياضػػية تسػػاعد ترويحيػػة ال نشػػطةاألأف  (0220) تهــانى عبــد الســالم ،(0998) فرحــات

ب مػػػع سػػػوتػػػوجييـ إلػػػى كيفيػػػة حػػػؿ المشػػػك ت بطريقػػػة تتنا دات اإلجتماعيػػػة المقبولػػػة ،عمػػػى إكتسػػػاب العػػػا
كسػاب إ تػؤدىكمػا أنيػا  ،قدراتيـ ، ممػا يكسػبيـ كثيػر مػف القػيـ المقبولػة لػدى مجػتمعيـ الػذى يعيشػوف فيػو 

كثيػر  الطاقة الزائدة لدييـ ، والتى تسػببكما تعمؿ عمى التخمص مف  ، السموؾ االجتماعى المطموب الفرد
 .، وبالتالى تتحسف حالة الشعور بالسعادة وجودة الحياة واإلقباؿ عمييا اإلكتئاب والقمؽمف حاالت 

(7 :777)،(6  :5:4)  

السعيد  رفعت إيمانو  عباس أمين وليد: تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مفكما    
أشرف  ،(56) (0200)ل الرسو عطية صالح عبد،Brener (0227( )77) برينر ،(74) (0226)

 ،(9) (0206رقية محمد مهدى ) ،(75()0200محمد مصطىى صالح )،(5()0200)محمود مرسى 
هيثم فتحى عبد السالم  ،(77()0207ميادة محمد فهمى ) ،(57()0206عبير عبد الباسط متولى )

والتواصؿ  تماعيةاإلجعمى أىمية البرامج الترويحية الرياضية فى تنمية العديد مف القيـ  (76()0207)
 .بيف ممارسى األنشطة الترويحية الرياضية والتفاعؿ اإلجتماعى
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واألنشطة  ، ةيالرياض األنشطة الترويحية ممارسة أف (0202يمان )مسسناء ضيؼ تو 
 ، واقعية بطريقة التفكير عمى والقدرة ،الصحة البدنية والنفسية واإلجتماعية الفرد اإلجتماعية تنمى لدى 

 يكونوف أنيـ إلى باإلضافة أفضؿ، بحياة ستمتعواأ كمما حاال، وأفضؿ أصحاء بأنيـ األفراد شعر فكمما
  (576:55ة.)الحيا نحو ايجابي مفيـو

 وبذلك يتحقق صحة الىرض األول لمبحث

مقياس ل نسب تحسفتوجد ثانيًا : عرض ومناقشة النتائج لمىرض الثانى لمبحث والذى ينص عمى :" 
والشعور بالسعادة والتوجو نحو  المسػاندة اإلجتمػاعيػة فى فراد عينة البحث األساسيةألالقبمى البعدى عف 

 ." الحياة
 (00جدول )                                          

 ألفراد عينة البحث األساسية القياس البعدى عن القبمى  نتحس نسب
                 لحياةوالشعور بالسعادة والتوجه نحو ا المساندة اإلجتماعيةفى 

 المتغيرات
  02= ن            المجموعة الواحدة     

التحسن نسب  بعدى قبمى  

 %8.95 024.72 96.02 المساندة اإلجتماعية

 %05.70 42.52 35.22 الشعور بالسعادة

 %00.95 40.22 36.32 التوجه نحو الحياة

ألفراد عينة البحث األساسية عف القبمي  مقياس البعديلتحسف  نسب توجد (55جدوؿ ) مف يتضح
 .قيد البحثوالشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة  المساندة اإلجتماعيةفى 

لدى  والشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة المساندة اإلجتماعية وترجع الباحثة ىذا التحسف فى
ضى والذى تضمف األنشطة الرياضية أفراد عينة البحث األساسية إلى فاعمية البرنامج الترويحى الريا

والترويحية واإلجتماعية والتواصؿ اإلجتماعى بيف األفراد فجعؿ كبار السف يشعروف بالدعـ اإلجتماعى 
تفريم كؿ ضغوطو ومشاكمو النفسية  يستطيع مف خ لومف الزم ء واآلخريف فخمؽ جو مريح لممسف 

ومف ثـ تغيرت وجية نظر المسف  ،األلفة والتعاوف فكاف المردود الشعور بالسعادة مف جوواإلجتماعية 
   نحو الحياة.

 Gayle(، جايمى كسينج 0999) Brener برينركؿ مف : ما أشار إليو تتفؽ ىذه النتيجة مع 

Kssing (0226 )القدرة عمى التفاعؿ اإلجتماعى  الفردتنمى لدى  أف األنشطة الترويحية الرياضية ،
اإليجابى والتوجو ، كما أنيا تخمؽ جو مف السعادة والسرور  ، لمحيطيف بووميارات اإلتصاؿ الجيد مع ا

 ( 96:79(،)466:76نحو الحياة.)
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 Betton ألينا بيتون Natvig, et al (0223()66،) وآخرون نيتىجويتفؽ كؿ مف : 

Alena (0224) (75 أف ىناؾ ع قة وطيدة بيف الشعور بالمساندة اإلجتماعية ) ، ةالسعادالشعور بو 
لدى األفراد ، ومف أوجو المساندة اإلجتماعية مزاولة األنشطة  الذات وتقدير ، والتوجو نحو الحياة

 الترويحية واإلجتماعية. 

 وبذلك يتحقق صحة الىرض الثانى لمبحث

 اإلستخالصات:
 تـ إستخ ص ما يمى: ةإلييا الباحث تالبحث والنتائج التى توصموفروض ؼ اىدأفى حدود 

عمى ( 5:.:عند مستوى )داؿ إحصائيًا  ياً إيجاب اً تأثير  المقترحالرياضى الترويحى رنامج البيؤثر  -5
 .( سنة بدور الرعاية بمحافظة الشرقية:7- 65لدى كبار السف مف ) المسػاندة اإلجتمػاعيػة

ى ( عم5:.:يؤثر البرنامج الترويحى الرياضى المقترح تأثيرًا إيجابيًا داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -7
( سنة بدور الرعاية بمحافظة :7- 65لدى كبار السف مف ) الشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة

 الشرقية.
بمم  المساندة اإلجتماعيةفى ألفراد عينة البحث األساسية مقياس البعدي عف القبمي لتحسف  نسبة توجد -6

 .%(8.95قدرىا )
بمم الشعور بالسعادة فى عينة البحث األساسية  ألفرادمقياس البعدي عف القبمي لتحسف  نسبة توجد -4

 .%(55.75قدرىا )
بمم  التوجو نحو الحياةفى ألفراد عينة البحث األساسية مقياس البعدي عف القبمي لتحسف  نسبة توجد -5

 .%(57.95قدرىا )
  التوصيات:
 بما يمى : ةوصى الباحثتنتائج البحث  ضوء فى

تحسيف الشعور بالمسػاندة فى  فعاؿلما لو مف تأثير المقترح اضى الريالبرنامج الترويحى إستخداـ  -5
بدور الرعاية ( سنة :7- 65لدى كبار السف مف ) والشعور بالسعادة والتوجو نحو الحياة اإلجتمػاعيػة
 بمحافظة الشرقية. اإلجتماعية

لدى كبار  الحياة والشعور بالسعادة والتوجو نحو المسػاندة اإلجتمػاعيػةعف مستوى الكشؼ المبكر  -7
 بمحافظة الشرقية. اإلجتماعيةبدور الرعاية ( سنة :7- 65السف مف )
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حالة القمؽ والحد مف  التواصؿ اإلجتماعىقيـ  تحسيف فى البرامج الترويحية الرياضية دور تفعيؿ -6
 بمحافظة الشرقية. اإلجتماعيةبدور الرعاية ( سنة :7- 65لدى كبار السف مف ) واإلكتئاب

 البرامج الترويحية كيفية وضع وتنفيذ لمتدريب عمى لألخصائييف اإلجتماعييف تدريبيةد دورات عق -4
 .اإلجتماعية كبار السف بدور الرعايةلدى  الرياضية

والشعور بالسعادة والتوجو نحو  إستخداـ المقاييس قيد البحث لموقوؼ عمى حالة المسػاندة اإلجتمػاعيػة -5
 .اإلجتماعية( سنة بدور الرعاية :7- 65)لدى كبار السف مف  الحياة
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 المراجع
 : المراجع العربية: أوالً 

(:" تػأثير برنػامج تػرويحى رياضى مػائى عمى بعض المتغيرات النفسػية 0200)أشرف محمود مرسى  -0
 كميػة ( ،88العػدد ) ( ،46) المجمػد،  الرياضػيةالتربيػة  بحػوث مجمػة لػدى كبػار السػف"،

 . الزقازيؽ جامعة نيف ،ب الرياضية التربية

 مكتبػػػة ، كراسػػػة التعميمػػػات والشػػػرط –مقيػػػاس المسػػػاندة اإلجتماعيػػػة (: 0997الســـيد الســـمادونى ) -0
 .القاىرة ، المصرية األنجمو

 األبعػاد المتعػدد الحيػاة عػف الرضػا لمقيػاس والصدؽ الثبات تامؤشر  "(:0202) مطانيوس ميخائيلأ -3
 العػدد عشر، الحادي المجمد ، والنفسية التربوية لعموـا مجمة، "سورية عينات عمى لمطمبة
 .دمشؽ ، األوؿ

السػػموؾ التقبمػػى لػػدى عينػػة مػػف  (:"0999عبــد الــرحيم نجيــب عبــد الــرحيم ) ، أمــل أنــور عبــد العزيــز -4
 جامعة عيف شمس. مركز اإلرشاد النفسى، بحوث المؤتمر الدولى لممسنيف، المسنيف"،

 .القاىرة المصرية، األنجمو مكتبة ، الميني والتوافؽ االجتماعية اندةالمس (:0204) بشرى إسماعيل -5

 (: الترويح والتربية الترويحية ، دار الفكر العربى ، القاىرة.0220) تهانى عبد السالم محمد -6

 ، دار الفكػػر العربػػى ، التربيػػة الرياضػػية والتػػرويح لممعػػاقيف (:0998ليمــى فرحــات ) ، حممــى إبــراهيم -7
 .القاىرة

 والنشػر، لمطباعػة الحديثػة الفػاروؽ ، المعاصػر النفسػية الصػحة معجػـ (:0220) عمـى موسـى رشـاد -8
 القاىرة.

عمػى تنميػة الميػارات اإلجتماعيػة لمصػـ والػبكـ  ترويحػي برنػامجتػأثير  (:"0206رقيـة محمـد مهـدى ) -9
 . ة الساداتمدين جامعة ، الرياضية التربية كمية بمحافظة المنوفية" ، رسالة دكتوراه ،

 مػف عينػة لػدى واالكتئػاب النفسػية بالوحػدة والشػعور النػوـ اضػطرابات" (:0226) كـردي سـميرة -02
 .األوؿ الجزء ، الث ثوف العدد ، التربية كمية مجمة"، الطائؼ مدينة في المسنات

 ، لمنشػر، الكتػب عػالـ ، راقيػة وصػناعة غاليػة أمنيػة والرضػا السػعادة (:0202) سـناء سـميمان -00
 القاىرة.
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باستخداـ األلعػاب الصػغيرة والتمييديػة  ترويحي برنامج(:" فاعمية 0206عبير عبد الباسط متولى ) -00
رسػالة  "،عمى تنمية بعض الميارات األساسية والتفاعؿ اإلجتماعى لمناشئيف فى كرة السػمة

 . الزقازيؽ جامعة بنات ، الرياضية التربية كمية دكتوراه ،

برنػػامج ترويحػػي رياضػػي مقتػػرح عمػػى تنميػػة بعػػض  :" تػػأثير (0200)بــد الرســول عطيــة صــالح ع -03
عناصر المياقة البدنية والخصائص اإلجتماعية لمت ميذ المعػاقيف سػمعيًا بشػعبية بنغػازى"، 

 رسالة ماجستير ، كمية عمـو التربية البدنية والرياضة ، جامعة الفاتح ، ليبيا.

 لػدى السػوية الشخصػية سػمات بػبعض وع قتو الحياة نحو يجابياإل التوجو "(:0202) عمي فهمي -04
 رابطػة الػنفس، لعمػـ الثػاني اإلقميمػي المػؤتمر ،" الجنسػيف مػف الجامعػة طػ ب مػف عينػة

 القاىرة. ، المصرية النفسييف األخصائييف

،  المسػنيف مرحمػة إلػى الجنػيف مرحمػة مػف اإلنسػاف نمػو ( :0228) آمـال صـادق ، حطـب أبـو فؤاد -05
 .القاىرة ، المصرية االنجمو مكتبة،  6ط

رؤيػة عصػرية لمتػرويح وأوقػات الفػراغ، مركػز الكتػاب  :(0997) مال درويـش ، محمـد الحمـاحمىك -06
 لمنشر ، القاىرة. 

 والشخصػية النفسػية المتغيػرات بػبعض وع قتيػا السػعادة (:"0995) عمـى ماجـدة ، النيـال مايسـة -07
 العامة المصرية الييئة ، (66العدد) النفس، عمـ مجمة ،والمسنات المسنيف مف عينة لدى

 .القاىرة لمكتاب،

 .المنصورة ،، مكتبة شجرة الدر الترويح الرياضي وأوقات الفراغ (:0223) محمد السمنودي -08

المسػػاندة االجتماعيػػة والصػػحة  :(0205) محمــد الســيد عبــد الــرحمن، محمــد محــروس الشــناوى  -09
 القاىرة. ، األنجمو المصرية، 7ط، ية ودراسات تطبيقية مراجعة نظر  -النفسية 

مركػػػز ال، 7، ط أصػػػوؿ المعػػػب والتربيػػػة الرياضػػػية والرياضػػػة (:0996) الحمـــاحمىمحمـــد محمـــد  -02
 القاىرة. ، والتوزيع لمنشر العربى

رياضػػى عمػػى مسػػتوى ميػػارات التفاعػػؿ  ترويحػػي برنػػامجتػػأثير  (:"0200محمــد مصــطىى صــالح ) -00
رسػػالة ماجسػػتير ، كميػػة التربيػػة الرياضػػية ، جامعػػة  لػػدى األطفػػاؿ التوحػػدييف"، اإلجتمػػاعى
 بورسعيد.
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جػودة الحيػاة لمسػيدات كبػار  عمػى رياضػي ترويحػي برنػامج" فاعميػة (:0207ميـادة محمـد فهمـى ) -00
 . المنصورة جامعة ، الرياضية التربية كمية السف"، رسالة ماجستير،

مػائى لخفػض السػموؾ النمطػى وتنميػة التفاعػؿ  ترويحػي برنػامج "(:0207هيـثم فتحـى عبدالسـالم ) -03
 اإلجتماعى لدى أطفاؿ التوحد"، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بنيا.

 عمػى مقتػرح رياضػي ترويحػي برنػامج تػأثير (:"0226السـعيد ) رفعـت إيمـان ، عبـاس أمـين وليـد -04
 البدنيػة العمػوـ مجمػة"، سػنة 65 سػف فػوؽ السػف لكبػار واالجتماعيػة النفسػية الحالػة

 . المنوفية جامعة ، الرياضية التربية كمية( ، 9، العدد ) والرياضية
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