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 مستخلص :  

إن الاهتمام باملسنين بعد وصولهم لهذه املرحلة تعد مسؤولية وطنية ومع وجود مشكالت قد  

فرض على املهتمين من  تواجههم في حياتهم وما صاحب هذه الفئة من مشكالت قد يتعرضون لها ،

العلماء والباحث تناول أوضاع املسنين ، والحث على الاهتمام بشؤونهم في ضوء فهم طبيعة املرحلة 

تيجة لتطور علم ألاحياء التي يعيشونها . من هنا نشأ ما يسمى بعلم الشيخوخة الذي تطور بسرعة ن

ة يشكل تحديا كبيرا لكثير من املسنين ، وإن التكيف مع آلاثار الجسدية والنفسية والاجتماعي.  والطب

ويرتبط مع التوافق الاجتماعي . ويعد التدهور العام في القدرات البدنية ، والحسية واملعرفية أبرز ما 

يميز النمو في مرحلة كبار السن ، وتشير العديد من الدراسات أن كبار السن في دور الرعاية إلايوائية ، 

بتعاد عن الحيا، ، وهذا يف  ي إ ى وضع املسن ، وإصابتب بارممراض تجمعهم سلوكيات الزلة ، والاا

وخاصة الاكتئاب ، فكبار السن بحاجة إ ى الدعم الاجتماعي ، والتحدي ، والاحترام ، وفهم الذات ، 

ا. والتقبل وصنع القرار

Extract : 

  Caring for the elderly after they reach this stage is a national responsibility, and with 

the problems they may face in their lives and the problems they may encounter with this 

category, it is obligatory for interested scholars and researchers to address the conditions of 

the elderly, and to urge attention to their affairs in the light of understanding the nature of 

the stage in which they live.  From here arose the so-called science of aging, which developed 

rapidly as a result of the development of biology and medicine. 

 Adapting to the physical, psychological and social effects constitutes a major 

challenge for many elderly people, and is associated with social adjustment.  The general 

deterioration in physical, sensory and cognitive abilities is the most prominent characteristic 

of growth in the elderly stage, and many studies indicate that the elderly in residential care 

homes, group behaviors of slippage, and distance from life, and this leads to the situation of 

the elderly, and his infection with diseases, especially depression.  Age needs social support, 

challenge, respect, self-understanding, acceptance and decision-making 
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 تأثير برنامج ترويحي رياض ي مقترح على مستوى التوافق الاجتماعي

 لدى نزالء دار املسنين بطرابلس

 الصغير املصراتي د. نور الذين             د. ميلود محمد وادي            

 مشكلة الدراسةو  مقدمة

إن تزايد أعداد املسنين وما صاحب هذه الزياد، من مشكالت خاصة ، فرض على املهتمين من 

العلماء والباحث تناول أوضاع املسنين ، والحث على الاهتمام بشؤونهم في ضوء فهم طبيعة املرحلة 

الشيخوخة الذي تطور بسرعة نتيجة لتطور علم ألاحياء التي يعيشونها . من هنا نشأ ما يسمى بعلم 

اوالطب   .

وإن التكيف مع آلاثار الجسدية والنفسية والاجتماعية يشكل تحديا كبيرا لكثير من املسنين ، 

ويرتبط مع التوافق الاجتماعي . ويعد التدهور العام في القدرات البدنية ، والحسية واملعرفية أبرز ما 

رحلة كبار السن ، وتشير العديد من الدراسات أن كبار السن في دور الرعاية إلايوائية ، يميز النمو في م

تجمعهم سلوكيات الزلة ، والابتعاد عن الحيا، ، وهذا يف  ي إ ى وضع املسن ، وإصابتب بارممراض 

ات ، وخاصة الاكتئاب ، فكبار السن بحاجة إ ى الدعم الاجتماعي ، والتحدي ، والاحترام ، وفهم الذ

ا( .65: 9 (والتقبل وصنع القرار

على أهمية ما تقدمب دور الرعاية من خدمات للمسنين في (3002إلياس ونيفيلي ) ويؤكد

تحسين الشعور بالتوافق الاجتماعي لديهم ، فهي تيهئ لهم الانخراط في عالقات اجتماعية جديد، ، كما 

شطة أوقات الفراغ ، يسهم في التقليل من يشيرون إ ى أن ما تقدمب الرعاية في مجال املشاركة بأن

مستوى الاكتئاب ، ويرفع من مستوى التوافق الاجتماعي ، وإدراكهم لقدرتهم على التحكم في ضبط 

ا(.17:     حياتهم  ) 

ومما الشك فيب أن التغيرات التي يتعرض لها كبار السن ، وما ينتج عنها من مشكالت ، تشكل 

دى شعورهم وإحساسهم ، ويعزي ذلك إ ى عد، متغيرات منها الصالبة ضغوطا عليهم ، يختلفون في م

النفسية والتي تعد من أهم متغيرات الوقاية النفسية لآلثار السلبية للضغوط وألازمات والتي ترتبط 

ا(.6:    إيجابيا بالتوافق الاجتماعي .)

لتي تطور وتنمي وتعد املناشط الترويحية أساس العملية التربوية للفرد ، فهي العملية ا

التفاعل بين الفرد والبيئة ،وعن طريق هذا التفاعل يتدرب الفرد ويستفيد من تجاربب وخبراتب ، 

ويمكنب أن يكيف سلوكب ويغير من اتجاهاتب حتى يتالءم مع املجتمع الذي يعيش فيب ، ويتمتع بنضج 

ا(33:     اجتماعي سليم ملواجهة مشاكل الحيا، اليومية)
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رويحية الرياضية من الوسائل الهامة والضرورية التي تساعد الفرد من فهم وألانشطة الت

طبيعة حالتب والتفاعل ، والتأقلم مع أفراد املجتمع وبذلك يصل الفرد إ ي درجة كبير، من التكييف 

ا( . 66:   النفس ي والاجتماعي    ) 

أو الكبير، ، واملعاق او السوء ، وألانشطة الترويحية ال تستثنى أحدا من طبقات املجتمع سواء الصغير 

لذا يجب ان تعمل التربية البدنية والرياضية والترويج علي تشجيع ألافراد والاعتراف بحقهم في 

ا( .17:   ممارستها ملا لهذه ألانشطة من فوائد تنعكس علي كافة ألوان حياتهم ) 

لفرد علي التوافق السليم ويرى الباحثان أن ألانشطة الترويجية الرياضية تهدف إ ي مساعد، ا

مع ذاتب ومع املجتمع الذي يعيش فيب ، ذلك عن طريق إمداده باإلمكانيات الالزمة لتحقيق هذا 

 في تحقيق 
ً
التوافق كما أن املؤسسات التعليمية علي اختالف أنواعها ومراحلها حيث تلعب دورا هاما

لقية واجتماعية والتي تعتبر حجر التوافق لدي ألافراد مما تكسبهم من عادات وقيم واتجاهات خ

االزاوية في عملية التوافق .

أن رعاية املسن تعد مسئولية وطنية تدل علي مدى حرص الدولة علي مستقبلها وإدراكها 

لصور هذا املستقبل في شتى نواحي الحيا، لذا يجب أن يتم إعدادهم نفسيا وتربــويا للمستــقبل إعدادا 

ا( .47:   4أفرادا أسوياء دون وجود أي نوع من السلوك الغير سوي )  سليما وتأهيلهم لكي يصيروا

وقد تم حصر العديد من املجاالت التي تسهم في تعزيز الشعور بالتوافق الاجتماعي في اثني عشر 

مجاال ، وهي : الحالة الاقتصادية ، والصحة ، والعالقات ألاسرية ، والصداقات ، والعمل املجزي ، 

شطة الترفيهية ، وشريك الحيا، ، والتدين ، ووسائل املوصالت ، وتقدير الذات ، واملسكن ، ألان

ا( 41: 2واملستوى التعليمي. )

وأن للعوامل الاجتماعية أهمية كبير، في مقابل العوامل الطبية كمتطلبات أساسية للرضا عن 

اتوافق الاجتماعي  الحيا، لدى كبار السن ، وأن للسعاد، ونوعية الحيا، دورا كبيرا في وجود ال

وقد الحظ الباحثان من خالل زيار، قام بها الباحثان والتعامل مع هذه الفئة والتحاور معهم 

أن عدد من املسنين يبدو عليهم عدم التوافق الاجتماعي وتختلف شد، هذا الرضا حسب  الجنس 

دقيقة وكافية عنب ، والعمر ، وحيث أن هذا املوضوع لم يدرس دراسة علمية سابقة وال توجد إجابة 

 فرأ الباحثان العمل والقيام بهذه البحت .

يهدف هذا البحت إ ى التعرف على تأثير برنامج ترويحي رياض ي مقترح لرضا عن  ـ أهداف البحت:ـ2

االحيا، لدى نزالء دار املسنين بطرابلس . 
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  -ـ فروض البحث :4

توجد فروق ذات داللة إحصائية ايجابية بين أبعاد التوافق الاجتماعي في القياس البعدي  -

اللمجموعة التجريبية. 

توجد فروق دالة إحصائية في القياس البعدي بين املجموعة التجريبية والضابطة لنزالء دار  -

 املسنين لصالح املجموعة التجريبية في أبعاد التوافق الاجتماعي  .

 ملصطلحات املستخدمة في البحت :ــ أهم ا5

 النشاط الترويحي الرياض ي:ــ 

هو مجــموعة ألالعاب والخبـرات املنظمة والغــير املنـظمة ، التي يمـارسها العضـو املشترك ،ويتـم  

فـيها التفـاعل بيـن العضـو والرائد ،بحيث تنتقل هذه الخبرات من الرائد ا ى العضو ، ويكون هناك أثر 

لخبرات في نفوس املشتركين ، تساعد على تعــديل وتغيير أنماط سلوكهم إ ى سلوك إيجابي لهذه ا

ا( 233:  5مرغوب فيب . )  

  -التوافق الاجتماعي : -

هو القدر، على إقامة عالقات اجتماعية مع آلاخرين مثمر، وممتعة ، وتتسم بقدر، الفرد ، على الحب 

القدر، على العمل املنتج الذي يجعل من الفرد شخصا  والعطاء هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرىا

 نافعا في محيطب الاجتماعي

ا -كبر السن  :

هي املرحلة العمرية ألاخير، لإلنسان التي تحدد بدايتها بإحالة الفرد على التقاعد ، كما أنها التراجع 

ا(769:  3التدريجي للقدر، الحيوية في الجسم الذي ينتهي باملوت.) 

 -الدراسات السابقة : - - 

 ( 6( )1991دراسة آمال محمد فوزي )-1

ا" تأثير برنامج ترويحي رياض ي مقترح على بعض النواحي البدنية للصم والبكم " موضوع الدراسة :

االتعرف على اثر البرنامج الترويحي الرياض ي على بعض النواحي البدنية للصم والبكم . هدف الدراسة :

اج التجريبي .املنه منهج الدراسة :

اطالبة من الصم والبكم . 747عينة قوامها عينة الدراسة : 

ا.البرنامج يؤثر إيجابيا في تحسين اللياقة البدنية نتائج الدراسة :
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 (11( )1995دراسة محمد فتحي ) -3

التواصل عند ذوي إلاعاقة السمعية " مدى فاعلية برنامج مقترح لتحسين مهارات ا موضوع الدراسة :

اإعداد برنامج مقترح يعمل على تحسين مهارات تواصل الطفل ألاصم . الدراسة :هدف 

ااملنهج التجريبي . منهج الدراسة :

 و 44تكونت العينة من عينة الدراسة : 
ً
 أصما

ً
 وتتراوح أعمار العينة بين ) 44طفال

ً
 وأما

ً
عام (  72:9أبا

اديسبل . 94ودرجة السمع ال تقل عن 

ا نتائج الدراسة :

وجود فروق في تواصل ألاطفال في أبعاد مقياس التواصل لألطفال الصم في املجموعة التجريبية -7

الصالح القياس البعدي .

اتوجد فروق بين ذكور وإنات ألاطفال وبين آلاباء وألامهات قبل وبعد البرنامج .-2

 (   ( ) 1991جمال الجسمي )دراسة  -2

ي رياض ي مقترح على بعض املتغيرات البدنية واملهارية لدى " تأثير برنامج ترويح موضوع الدراسة :

اللصم والبكم "

التعرف على اثر البرنامج الرياض ي على بعض املتغيرات البدنية واملهارية لدى للصم  هدف الدراسة :

اوالبكم .

ااملنهج التجريبي . منهج الدراسة :

اتلميذا من معهد ألامل للصم والبكم . 44عينة الدراسة : 

ا ائج الدراسة :نت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي اليومي لصالح القياس البعدي بعد -7

اتطبيق البرنامج الرياض ي في بعض املتغيرات البدنية واملهارية .

وجود فروق دالة إحصائية بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة -2

اة بعد تطبيق البرنامج .التجريبي

ا

ا
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 (   ( )1991دراسة عمر رفعت ) -4

" فاعلية برنامج إرشادي في تحسين بعض جوانب الصحة النفسية لدى طالب  موضوع الدراسة :

االصم في املرحلة الثانوية " 

بناء برنامج تعليمي وتجريبي والتحقق من جدواه في تحسين بعض جوانب الصحة  هدف الدراسة :

االنفسية .

ااملنهج التجريبي . منهج الدراسة :

 أصم في املرحلة الثانوية . 54عينة الدراسة : 
ً
اطالبا

ا نتائج الدراسة :

الح املجموعة يوجد فروق بين متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لص-7

االتجريبية .

 بعديتوجد فروق بين متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية من حيث التطبيق البعدي وال ال-2

ارمبعاد الاختبار .

 (   ( )1991) نبيلة محمد أبو رواش دراسة  -5

"تأثير برنامج مقترح لأللعاب على سمة الانطواء وتنمية بعض املهارات الحركية  موضوع الدراسة :

األاساسية لتلميذات املرحلة الثانوية " 

التعرف على تأثير البرنامج على سمة الانطواء وبعض املهارات الحركية لدى تلميذات تهدف الدراسة :

ااملرحلة الثانوية .

ااملنهج التجريبي . منهج الدراسة :

اتلميذ، من تلميذات الصف ألاول الثانوي  . 54ينة الدراسة : ع

ا نتائج الدراسة :

اــــ برنامج ألالعاب الصغير، املقترح لب تأثير إيجابي في تخفيف الانطواء لدى تلميذات املرحلة الثانوية .7

اــــ البرنامج لب تأثير إيجابي على تنمية املهارات الحركية .2

ا

ا
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 اجراءات البحث

 منهج البحت  -1-

 إحدى        
ً
استخدم الباحثان املنهج التجريبي ، وذلك ملناسبتب لطبيعة هذه الدراسة ، مستخدما

 تصميماتب وهو القياس القبلي والبعدى لعينة الدراسة .

 مجتمع البحت -2-3

ـــــ     اشتمل مجتمع البحث على نزالء دار الوفاء للمسنين بطرابلس والذي يتراوح أعمارهم مابين )       

انزيل (    ( سنة والبالغ عددهم )16

 عينة البحت  -2-2

( عشر، 74( ثالثين نزيل تم اختبارهم بالطريقة العمدية ، وقد تم استبعاد )34بلغ حجم العينة )        

اسباب آلاتية :  نزالء لألا

ا(2نزالء مصابون بإعاقات أخرى وعددهم )-

ا(  3نزالء غير منتظمين في الحضور وعددهم )-

ا( 6نزالء تم إجراء تبات الاستبيان عليهم وعددهم )-

( ثالثين نزيل تم تقسيمهم ا ى مجموعتين مجموعة ضابطة   يذلك أصبحت عينة الدراسة )\

اومجموعة تجريبية.

 حجم العينة ونسبتها في املجتمع ألاصلي(يبين 1جدول )

 النسبة املئوية عدد النزالء البيان

 %744    إجما ي املجتمع

 %26 74 املستبعدونا

 %16 34 العينة ألاساسية

 أدوات البحت -2-4

اثم استخدام ألادوات التالية :     

بالبرنامج الترويحي الرياض ي ، نماذج للصور التوضيحية لبعض ألادوات الصغير، والتمهيدية الخاصة  -

اوذلك لعرضها على النزالء أثناء تنفيذ الباحثان .
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بعض ألادوات املساعد، لتنفيذ محتوى البرنامج الترويحي مثل ) كرات قدم ، كرات يد ، كرات سلة ،  -

ا( . كرات طائر، ، كرات طبية ، مقاعد سويدية ، حواجز ، بالونات ، أحبال ، أعالم ، قوائم .... الخ

ااستمار، قياس التوافق الاجتماعي -

     /    /   قام الباحثان بإجراء دراسة استطالعية أو ي في الفتر، من  :الدراسة الاستطالعية  -5- 

 بهدف .    /    /   إ ي   

امعرفة ألادوات املوجود، في الدار . -

االترويحي عليهم .تحديد العدد املناسب من النزالء والتي يمكن تطبيق البرنامج  -

امدى مناسبة محتوى البرنامج لعينة البحث . -

االتعرف على الصعوبات املحتمل مقابلتها خالل الدراسة ألاساسية لوضع الحلول لها . -

  قام الباحثان بتطبيق البرنامج املقترح للمناشط الترويحية الرياضية ملد، : الدراسة ألاساسية  - 

بواقع ثالث وحدات في ألاسبوع وقد بلغ عدد  2422/  5/ 26إ ي 2422/   7/6أسابيع في الفتر، من   

 ( وحد، .24الوحدات الترويحية للمجموعة التجريبية )

( لتحليل SPSSاستعان الباحثان بالحقيبة إلاحصائية للعلوم الاجتماعية )إلاجراءات إلاحصائية :  ـــــ 

 ة التالية:بيانات الدراسة، واستخدم منها ألاساليب إلاحصائي

 الوسط الحسابي . -7

االانحراف املعياري .  -2

االوسيط -3

 معامل الالتواء .  -4

 للفروق . Tاختبار  -6

 عرض النتائج :-    

اســـــتهدف البحـــــث إجـــــراء القياســـــات القبليـــــة والبعديـــــة للمجمـــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة فـــــي التوافـــــق 

 الاجتماعي لعينة البحث . 

ا

ا

ا
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(يوضح املتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة ) ت ( الفروق في القياسين القبلي    جدول )  

ا76والبعدي في التوافق الاجتماعي للمجموعة الضابطة      ن

ا

( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائية فــي القياســين القبلــي والبعــدي فــي جميــع  يتضــح مــن نتــائج جــدول )  

اأبعاد التوافق الاجتماعي للمجموعة الضابطة . 

(يوضح املتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة ) ت ( الفروق في القياسين القبلي   جدول )  

ا76والبعدي في التوافق الاجتماعي للمجموعة التجريبية      ن

ا

( وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائية فــــي القياســــين القبلــــي والبعــــدي فــــي التوافــــق    يتضــــح مــــن نتــــائج جــــدول ) 

االاجتماعي للمجموعة التجريبية .

ا

 

 مستوى الداللة قيمة ت القياس البعدي القياس القبلي ألابعاد

 ع س ع س

 غير دال 7.754 4.143 4.255 4.197 3.339 املعايير الاجتماعية

 غير دال 7.436 4.144 3.933 4.641 3.544 املهارات الاجتماعية

 غير دال 4.457 4.143 4.255 4.634 4.444 امليول الاجتماعية

 غير دال 7.745 4.639 4.133 4.539 4.633 العالقات املدرسية

 غير دال 7.444 4.539 4.455 4.515 4.244 العالقات بالبيئة املحلية

 1.101=  0.05الجدولية عند مستوى قيمة )ت( 

مستوى       قيمة ت القياس البعدي القياس القبلي ألابعاد

 الداللة
 ع س ع س

 دال 7.256 7.643 7.333 4.571 4.555 املعايير الاجتماعية  

 دال 1.712 4.975 1.544 4.166 6.444 املهارات الاجتماعية 

 دال 76.473 4.947 7.744 4.733 4.455 امليول الاجتماعية  

 دال 9.127 4.143 1.755 4.976 4.755 العالقات املدرسية  

 دال 73.299 7.222 9.933 4.571 4.555 العالقات بالبيئة املحلية

 1.101=  0.05الجدولية عند مستوى قيمة )ت( 
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(يوضح املتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة ) ت ( الفروق في القياس البعدي في التوافق    جدول )   

ا34الاجتماعي للمجموعتين التجريبية والضابطة      ن

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

    ( وجــود فــروق دالــة  إحصــائية  فــي القيــاس البعــدي فــي جميــع أبعــاد   يتضــح مــن نتــائج جــدول )           

االتوافق الاجتماعي بين املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبي

 ــــ مناقشة النتائج :

( الخاص باملتوسط الحسابي ، والانحراف املعياري وقيمة )ت(الفروق في   يتضح من جدول ) 

االقياس البعدي في التوافق الاجتماعي للمجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية . 

فقد أما بالنسبة لتأثير برنامج ألانشطة الترويحية الرياضية على أبعاد التوافق الاجتماعي ، 

( إ ى وجود فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي في متغير املعايير الاجتماعية   أشارت نتائج جدول ) 

بين املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية ، وهذا يعني اعتراف الفرد باملعايير 

برضا ، وهذه النتائج تتفق مع الاجتماعية حيث يتفهم الفرد لحقوق آلاخرين ويتقبل أحكام الجماعة 

ا( بوجود عالقة إيجابية بين توافق الطلبة وإدراكب للمكانة الاجتماعية. 7991دراسة فرج أحمد  )

ـــــ ويتضح من نفس الجدول وجود فروق دالة إحصائية في القياس البعدي في متغير املهارات 

موعة التجريبية ، وهذا يعني أن يظهر الرد الاجتماعية بين املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املج

إبراهيم رحومة تعاطفب مع ألافراد آلاخرين كذلك بلباقتب في تعاملب مع آلاخرين ، وهذا ما أشار إليب 

( أن الفرد لكي يحقق وجوده اجتماعيا البد أن يصبح قادرا على إنشاء عالقات متبادلة مع 7974) زايد

ا(    تماعية السليمة تحقق للفرد ذاتب.)  آلاخرين ، حيث إن العالقات الاج

ــــــ كما يتضح أيضا من هذا الجدول وجود فروق دالة إحصائية في القياس البعدي في متغير 

اامليول الاجتماعية بين املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية .

مستوى       قيمة ت املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية ألابعاد

 الداللة
 ع س ع س

 دال 7.994 4.143 4.255 7.643 7.333 املعايير الاجتماعية  

 دال 72.474 4.144 3.933 4.975 1.544 املهارات الاجتماعية 

 دال 74.179 4.143 4.255 4.947 7.744 امليول الاجتماعية  

 دال 77.441 4.639 4.133 4.143 1.755 العالقات املدرسية  

العالقــــــــــــــــــــــــــات بالبيئــــــــــــــــــــــــــة 

 املحلية

 دال 74.417 4.539 4.455 7.222 9.933

 1.101=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 



 

962 
 جامعة الزاوية   د. نور الذين  الصغير املصراتيجامعة طرابلس            د. ميلود محمد وادي         

ين القبلي والبعدي لصالح الجدول وجود فروق دالة احصائيا بين القياسنفس ويتضح من 

القياس البعدي حيث تعني العالقات املدرسية شعور الطالب بحب معلميب لب وأن العمل مناسب 

( التي توصلت إ ى  7971ملستوى نضجب وميولب ورغباتب ، وهذه النتائج تتفق مع دراسة نبيلة مكاري )

ا( 64والزمالء وألاساتذ،)  وجود عالقة إيجابية بين التوافق الاجتماعي والرضا عن الدراسة

كما يتضح وجود فروق دالة إحصائية في القياس البعدي في متغير العالقات بالبيئة املحلية 

بين املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية ، حيث تعني شعور الفرد بالسعاد، 

تحددها العالقة بينب وبين من حولب من في البيئة التي يعيش فيها وكذلك احترام الفرد للقواعد التي 

األافراد . 

واستنادا إ ى ماسبق ذكره ترى الباحثان أن التوافق الاجتماعي بأبعاده املختلفة قد تأثر بما 

تضمنب البرنامج املقترح لألنشطة الترويحية الرياضية وهذا ما يحقق الفرض الذي ينص على )توجد 

التوافق الاجتماعي في القياس البعدي(فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد ا

 الاستنتاجات:  -

في ضوء املعالجات إلاحصائية ومناقشة النتائج ، وفي نطاق طبيعة البحث تمكن الباحثان من 

 الخروج باالستنتاجات التالية : 

للبرنامج الترويحي الرياض ي أثر ايجابي على التوافق الاجتماعي  لدى املسنين بطرابلس بأبعاده ــ  7

ااملختلفة ) املعايير الاجتماعية ، املهارات الاجتماعية ، امليول الاجتماعية ، العالقات املدرسية ( . 

الاجتماعية ، املهارات ـــ هناك تحسن ملحوظ في التوافق الاجتماعي بأبعاده املختلفة) املعايير  2

االاجتماعية ، امليول الاجتماعية ، العالقات املدرسية (  .

اـــ وجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي  .  3

اـــ احتلت املعايير الاجتماعية املرتبة ألاو ى من حيث ألاهمية.4

سة النشاط الترويحي في كل مر، نجد غالبية عينة البحث ـــ أما بالنسبة للوقت املستغرق فممارا6

اتمارس النشاط الترويحي برغبة عالية وهو وقت كافي لتلبية أو إشباع رغبات افراد العينة.

اـــ عدم وجود فروق وفقا ملتغير العمر أتناء ممارسة النشاط الترويحي الرياض ي . 5

ا

ا

ا
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 التوصيات:   -

افي ضوء ما أسفرت عنب نتائج البحت الحا ي يوص ي الباحثان باآلتي : 

ـــــ يوص ي الباحثان بتطبيق البرنامج الترويحي الرياض ي على نزالء دار املسنين ، ملا لب من دور فعال في 7

ارفع مستوى توافقهم الاجتماعي.

ويحية من خالل إقامة التوسع في ـــــ العمل على نشر الوعي الترويحي وأهميتب وأهداف ألانشطة التر 2

االندوات التثقيفية والحث على ممارستها. 

اــــ العمل على توفير ألاجهز، وألادوات الخاصة بارمنشطة الترويحية املختلفة . 3

ــــ تشجيع نزالء دار املسنين على ممارسة ألانشطة الترويحية مما يعمل على إكساب سمات شخصية 4

اإيجابية.

الاهتمام باملناشط الترويحية الرياضية لدى نزالء دار املسنين على املستوى املحلي والعربي  ــــ زياد، 6

اوألافريقي.

ـــ  ضرور، التأكيد على عقد دورات تأهيلية للمعلمين واملدربين في مجال تطبيق البرامج الترويحية 5

االرياضية . وكيفية تطبيق الاختبارات الرياضية والنفسية .

 راء أبحاث مشابهة لفئة مختلفة عن الفئة التي تناولتها هذه الدراسة.ـــــ إج  

ااملراجع : 

 (           : أسس الترويح والتربية ، الطبعة ألاو ى ، دار 7993ـ تهاني عبد السالم محمد )7

ااملعارف،القاهر، .                                                     

ا(           :مشكالت املسنين )الشيخوخة (وعالقتها بالصالبة النفسية ، 2474ـ حجازي أبو غا ي        )2

اجامعة النجاح ، غز،    .                                                     

اجامعة (        :إلارشاد والتوجيب في مراحل العمر . منشورات7997ـ حمدي صابر             )3

االقدس املفتوحة ، عمان ، ألاردن.                                                  

(        : القلق والاكتئاب لدى املسنين الذين يعيشون بمفردهم 2445ـ عبد الرحمن تماضر     )4

اويرتادون 

الك الذين يعيشون في دور املسنين ،دراسة نوادي املسنين وكذ                                                   
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اميدانية ، جامعة عين شمس ،القاهر،.                                                      

ا(         :  الترويح لشعب التربية الرياضية بمعاهد املعلمين 7973ـ علي الفاندي وآخرون )6

اواملعلمات ، املنشأ، العامة للنشر والتوزيع وإلاعالن ،                                                

اطرابلس ، ليبيا .                                                

ا(          : املساند، الاجتماعية املدركة وعالقتها بالشعور بالوحد، 2442ـ غانم محمد           )5

اوالاكتئاب لدى املسنين واملسنات املقيمين في مؤسسات النفسية                                               

اواسر طبيعية .دراسات عربية في علم النفس ،عمان . يواء                                                 

اويح بين النظرية والتطبيق ،دار الفكر للنشر ،  ( :  التر7997ـ محمد الحماحمي ، عايد، عبد العزيز )1

االقاهر،.                                                              
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ا


