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   :ص البحث لخستم

دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية لكبار السن من يهدف البحث  الي التعرف علي  

مجتمع البحث من كبار السن وتم استخدام  املنهج ألوصفي باألسلوب املسحي وتمثل ( سنة ، 55-55)

( سنة والذين يمارسون النشاط الرياض ي 55-55( فرد والدين تقع أعمارهم من )55د ) فئة الذكور عد

( فرد من كبار السن تم  55تكونت عينة البحث من )، كما  في ميدان الفروسية بمدنية طرابلس

واستخدام الباحثون ، أداة جمع البيانات  ،  0202 -0202اختيارهم بطريقة العشوائية  للعام  

اندة الاجتماعية اعداد السمادوني  وتم استخدام الاستبيان بما يتناسب املرحلة السنية مقياس املس

املحور ألاول : وتضمنت ثالث  محاور  ( عبارة.  53من قبل الباحثون وقد تضمنت  الاستبانة على )

واملحور ( عبارة ، 22يتعلق بدور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية  باستخدام )

( عبارة ، و 21الثاني : يتعلق بدور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية باستخدام )

وقد اشارت اهم نتائج البحث  ( عبارات ، 1املحور الثالث: يتعلق بالنشاط الرياض ي  باستخدام )

تشير إلى  نحو املمارسة الرياضية دور ألاسرة في املساندة الاجتماعيةإلجابات عينة البحث حول عبارات 

(  يحتل املرتبة ألاولى مهما كانت الظروف فإنني أعلم أنني سأجد العون من أسرتي عندما أحتاج إليهم)

 تشير  دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضيةوحول عبارات   % ،25.20بنسبة 

(  يحتل املرتبة ألاولى بنسبة لنشاط الرياض ي مع آلاخرينأشعر بالراحة النفسية عند ممارستي اإلى )

ممارستي إلى ) تشير دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية ،  وحول عبارات % ،22.20

 %.222(  يحتل املرتبة ألاولى بنسبة النشاط الرياض ي يقوي عالقتي مع آلاخرين
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Research Title 

The role of social support towards sports practice for the elderly (55-65) years 

Dr. Faiza Juma Al-Akhdar 

Dr. Kamila Abu Al-Qasim Al-Amouri 

Mr. Youssef Ali Al-Sayeh 

Research Summary 

 The research aims to identify the role of social support towards sports practice for the elderly 

(55-65) years old, and the descriptive approach was used in the survey method. Those who 

practice sports activities in the equestrian field in the city of Tripoli, and the research sample 

consisted of (36) elderly individuals who were randomly selected for the year 2020-2021, 

and the researchers used the data collection tool, the Social Support Scale, prepared by 

Samadoni. The researchers accepted, and the questionnaire included (37) phrases. It 

included three axes: the first axis: related to the role of the family in social support towards 

sports practice using (11) phrases, and the second axis: related to the role of friends in social 

support towards sports practice using (18) phrases, and the third axis: related to sports 

activity using (8) Phrases, and the most important results of the research indicated to the 

answers of the research sample about the phrases the role of the family in social support 

towards sports practice indicating (whatever the circumstances, I know that I will find help 

from my family when I need them) ranks first with a percentage of 95.12%, and about 

phrases the role of friends in support Social towards sports practice indicates (I feel 

psychological comfort when practicing sports activity with others) ranks first with a 

percentage of 99.12%, and about the phrases of the role of social support towards sports 

practice, it indicates (practicing sports activity strengthens my relationship with others) ranks 

first at 100% . 
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 املقدمة ومشكلة البحث : 

تحمل املساندة  في طياتها معنى املؤازرة واملساعدة على مواجهة املواقف ويعتبر بداية ظهور 

ة وقد تناول علماء الاجتماع هذا املفهوم في مصطلح املساندة الاجتماعية حديثا في العلوم إلانساني

(( Social Networkإطار تناولهم للعالقات الاجتماعية حيث صاغوا مصطلح الشبكة الاجتماعية) 

         دة الاجتماعية )نوالذي يعتبر البداية الحقيقية لظهور مصطلح املسا

واثق من نفسة وقادر على تقديم فان الفرد الذي يتمتع بمساندة اجتماعية من آلاخرين يصبح شخص 

املساندة الاجتماعية لآلخرين ويكون اقل عرضه لالضطرابات النفسية واكثر قدرة على املقاومة والتغلب 

 ( 52: 4على الاحباطات ويكون قادر على حل مشكالته بطريقة ايجابية سليمة .) 

 

لتنشئة الاجتماعية كاألسرة واملساندة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل مؤسسات ا    

وألاصدقاء والزمالء في العمل أو النادي الرياض ي  تقوم بدور كبير في خفض الاثار السلبية لألحداث 

 واملواقف السيئة التي يتعرض لها  . 

   

( بان غياب او انخفاض  مستوى املساندة الاجتماعية خاصة من قبل 2221و يدكر حسين قائد )     

دقاء  يمكن أن يؤدي إلى كثير من املشكالت منها الاستجابات السلبية في مواجهة ألاسرة و ألاص

 ( 254: 2الضغوط واملواقف السيئة التي يتعرض لها الفرد )

 

وحيث أن النشاط الرياض ي يمثل أحد ألانشطة إلانسانية الهامة فان ممارسيه يحتاجون أيضا إلى     

ة الرفاق )الاصدقاء( و لكي يوصف هذا الدعم في اتجاهه املساندة وعلى وجه الخصوص ألاسرة وجماع

ألاول هو الاستمرار على املمارسة الرياضية ، واملساندة قد تكون بالكلمات الطيبة أو بالتشجيع أو 

 ( 453:  22بتقديم املشورة والنصح . )

 

الفرد على تحمل  وتساعد ممارسة ألانشطة الرياضية لكبار السن على تقوية العضالت وزيادة قدرة     

التعب وبذل املجهود البدني و التي تعتبر وسيلة فعالة لحماية صحة إلانسان نظرا ملا لها من تأثيرات 

إيجابية تؤدي إلى تحسن وزيادة كفاءة ألاجهزة الحيوية بالجسم، وأيضا املساعدة على تحسن الناحية 



 

382 

                 أ /  يوسف علي  السائح               د /  كميلة ابوالقاسم العموري     د / فائزة جمعة ألاخضر

 جامعة طرابلس                     جامعة الزاوية                                                    جامعة طرابلس

سن وال يستطيع إلانسان أن ينكر قيمة النفسية، والنشاط الرياض ي املنظم يؤخر ظاهرة التقدم في ال

هذا النشاط في الاحتفاظ باللياقة البدنية والصحة العامة والحيوية، ألن ممارسة النشاط الرياض ي 

البسيط لكبار السن ملدة ساعة يوميا على ألاقل هام كمقياس وقائي للمرض وتخلصه من الضغط 

 (  24-25: 2( )  34:  5جيا ونفسيا. ) ) العصبي والقلق وتجدد النشاط الجسدي والعقلي فسيولو 

  

فممارسة كبار السن لنشاط الرياض ي وخاصة املش ي الرياض ي لها أهمية كبيرة حيت ان ممارسة       

 ( 252: 0النشاط الرياض ي والحركة املستمرة تساعد في رفع مستوي  اللياقة البدنية  ) 

 

ثل تنظيمات أو هيئات اجتماعية أو وسائط تلعب وبالتالي فان مؤسسات التنشئة الاجتماعية تم     

دور رئيس ي في التنشئة الاجتماعية للفرد ومن بين أهم تلك املؤسسات الاجتماعية التي لها دور مؤثر في 

عملية املساندة نحو املمارسة الرياضية في ألاسرة وهي أقدم النظم إلانسانية وأكثرها تأثيرا وأهمية 

ا يشبع الفرد حاجاته ألاساسية ويحقق مطالبه ولجماعة الرفاق ألاصدقاء بالنسبة للفرد. ومن خالله

 (   404: 3دور حيوي في عملية التنشئة الاجتماعية. ) 

 

فهي تؤثر في املعايير الاجتماعية للفرد، وتحدد أدوارها املختلفة ومن خاللها يشبع القرد حاجاته     

 (.  53:  5السليم لجماعة الرفاق، )ورغباته، لدى يجب معاونة الفرد على الاختيار 

  

أن املساندة الاجتماعية تعتبر مصدرا هاما من مصادر الدعم النفس ي الاجتماعي الفعال الذي       

يحتاجه إلانسان، حيث يؤثر حجم املساندة ومستوى الرضا عنها في كيفية إدراك الفرد ألحداث الحياة 

 وانعكاساتهما على صحته .  املمارسة الرياضيةوأساليب التعامل معها 

 

حياة إلانسان املعاصر مليئة بالضغوط النفسية الناجمة عن العديد من املشاكل منها الثقافية        

والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وملواجهة تلك الضغوط فان املساندة الاجتماعية التي يتلفاها 

سرة و جماعة الرفاق )ألاصدقاء( تمثل عوامل الفرد من قبل بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية كاأل 

أساسية في مواجهة تلك الضغوط والتغلب عليها من أجل املحافظة على لياقتهم وحيويتهم ، وقدرة 

 املسن على التوافق مع املجتمع الذي يعيش فيه. 
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ن تحظ با ويري الباحثون ان الاهتمام بهدة املرحلة السنية ) كبار السن (  مهم جدا فيجب ا      

الاهتمام الكافي من جانب املجتمع فهم الدين قدموا خدماتهم طوال حياتهم فبجب املحافظة علي 

 صحتهم ، ألامر الذي دعا الباحثون إلى إجراء دراستهم هذا .

 

من هنا تأتي أهمية البحث بالنسبة لكبار السن ليس لغرض املنافسة وانما من اجل املحافظة        

 يويتهم وقدرة املسن علي التوافق مع املجتمع الذي يعش فيه .  علي لياقتهم وح

يهدف البحث الي التعرف علي دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية    لكبار   اهداف البحث :

 ( سنة من خالل :  55 – 55السن من ) 

 دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية.    -

 صدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية. دور ألا  -

 دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية . -

 تساؤالت البحث :  

 ؟ما هو دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية -1

 ما هو دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية؟ -3

 ر املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية؟ ما هو دو  -2

 مصطلحات البحث :  

املساندة الاجتماعية :" وجود او توافر ألاشخاص الدين يمكن للفرد ان يتق فيهم وهم اوليك   

 (  202: 22الذين يتركون لدية انطباع بانهم في وسعهم ان يعتنوا به وانهم يقدرونهم ويجبونهم ") 

ية : " هي بمتابه نشاط حركي ارادي وحر يهدف الي الانشراح في شخصية الفرد وهي املمارسة الرياض

 من حق كل فئات املجتمع بدون تميز في العمر او الجنس " 

املسن : "هو الشخص الذي يصل إلى مرحلة الشيخوخة والتي تبدأ عادة بعد الخمسين أو الستين 

 (205:  0سنة ." ) 

 الدراسات السابقة :  

( بدراسة هدفت الي التعرف علي تأثير البرنامج 0( ) 0224الح احمد مسعود واخرون ) قام  ص -1

املقترح علي بعض املتغيرات البدنية والفسيولوجية للمسنين واستخدام املنهج التجريبي وتم اختيار 

سنة  51-55( فرد من كبار السن تراوحت أعمارهم بين 52العينة بالطريقة العمدية وكان عددهم )
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اومون علي ممارسة الرياضة وكانت من اهم النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين القياس مد

 القبلي والبعدي في جميع املتغيرات البدنية والفسيولوجية . 

 

( بدراسة هدفت الي التعرف علي نوع العالقة 5( ) 0225قامت عبير بنت محمد حسن الصبان ) -3

ية لدي عينة من النساء السعوديات املتزوجة العامالت بين املساندة الاجتماعية والضغوط النفس

( امرأة واستخدام  422في مدينتي مكة وجدة ، واستخدمت املنهج الوصفي وتكونت العينة من )

أداة الدراسة مقياس املساندة الاجتماعية ، وكانت من اهم النتائج ان زيادة حجم املساندة 

ضطرابات التي تتعرض لها وانخفاض املساندة الاجتماعية الاجتماعية يعمل علي حماية املرأة من الا 

 يساعد في تعرضها بمثل هذه الاضطرابات .

 

 إجراءات البحث :

ا من طبيعة البحث وأهدافه والتساؤالت التي تسعى إليها، استخدم الباحثون   منهج البحث: -
ً
انطالق

 ملالئمة ألهداف البحث.
ً
 املنهج الوصفي املسحي نظرا

( والدين تقع أعمارهم من 55تكون مجتمع البحث من كبار السن فئة الذكور عدد )   مجتمع البحث: -

 .( سنة والذين يمارسون النشاط الرياض ي في ميدان الفروسية بمدنية طرابلس55-55)

( فرد من كبار السن تم اختيارهم بطريقة العشوائية   55تكونت عينة البحث من ): عينة البحث  -

 . 0202 -0202للعام  

 أداة جمع البيانات :   -

قام الباحثون باالستعانة بمقياس املساندة الاجتماعية اعداد السمادوني  وتم  الاستبيان :

استخدام  الاستبيان بما يتناسب املرحلة السنية من قبل الباحثون وقد تضمنت  الاستبانة 

 ( عبارة.  53على )

 

ى مجموعة من الخبراء في املجال الرياض ي  ثم ُعرض الاستبانة عل:  الدراسة الاستطالعية الاولي -

عد وتمت الصياغة النهائية الستمارة الاستبيان ، بحيث 5وعددهم )
ُ
( خبراء وألخذ أرائهم في املقياس امل

 تكونت من مجموعة محاور  وهي كما يلي وفقا لترتيبها :

( عبارة 22لرياضية، باستخدام )املحور ألاول : يتعلق بدور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة ا

 ، وتتم إلاجابة علي هذه العبارات علي مقياس تدريجي.

( 21املحور الثاني : يتعلق بدور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية باستخدام )

 عبارة ، وتتم إلاجابة علي هذه العبارات علي مقياس تدريجي.
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( عبارات ، وتتم إلاجابة علي هذه العبارات علي 1اط الرياض ي  باستخدام )املحور الثالث: يتعلق بالنش

 مقياس تدريجي.

 املعامالت العلمية  لالستبيان : -

 صدق أداة البحث  : -

لتحقيق صدق أداة البحث  والتأكد من دقة فقراتها وتناسقها وتوافقها ومالءمتها للبيئة البحثية،    

 قام الباحثون بإجراء ما يلي:وقدرتها على قياس املتغيرات، 

على مجموعة من املحكمين استمارة الاستبيان عرض الباحثون تقدير صدق املحتوى:  -1

املتخصصين في املجاالت املتصلة بموضوع البحث ، وقد استجاب الباحثون آلراء السادة املحكمين 

  وقاموا بإجراء ما يلزم حتى خرجت استمارة الاستبيان في صورتها النهائية.

قام الباحثون بحساب الاتساق الداخلي إلستمارة إلاستبيان على  صدق إلاتساق الداخلي: -3

مفردات العينة، وذلك بحساب معامالت إلارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

ذي إليه وكانت نتائج معامالت إلارتباط بين كل فقرة من فقرات املحور والدرجة الكلية لفقراته ال

( ، وبذلك تعتبر فقرات إلاستبيان صادقة ملا وضعت 2.22تنتمي إليه كانت دالة عند مستوى معنوية )

 لقياسه، وهذا يؤكد أن إستمارة إلاستبيان تتمتع بدرجة عالية من إلاتساق الداخلي.

 : الدراسة الاستطالعية الثانية -

من اجل اختبار ثبات الاستبيان  :اتاختبار ألفا للثب) إلاستبيان( باستخدام ثبات أداة البحث :  -

وللتأكد من مصداقية املبحوثين  في إلاجابة عن الاسئلة ، ولكل متغير علي حدة ، فقد تم حساب معامل 

 .الثبات من خالل استخدام طريقة ألـفا 

  

 ية " مقياس دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياض ألفا كرونباخ(( قيم معامل الثبات)1جدول )

ـــال م ــ ـــ ـــ  املجــ
 متوسط درجات

 املقياس

تباين 

 املقياس

مؤشر 

 الثبات

 معامالت

 آلفا

2 
دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة 

 الرياضية
                        

0 
دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة 

 الرياضية
                        

                         دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية 5

       الدرجة الكلية
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علي إلاجابات املتعلقة بمقياس دور   من خالل استخدام طريقة ألـفا الاستبانةتم حساب معامل ثبات 

أفراد العينة ، نجد أن املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية واملكون من ثالث أبعاد موزعة على 

 ومقبول إحصائيا 2( جدول )2.302قيمة ألفا بلغت )
ً
( وهذا يبين أن الارتباط بين إلاجابات قوي جدا

وفيما يتعلق بثبات الاستبانة فيالحظ من الجدول أن كل معامالت آلفا الفردية واملتعلقة  باملفردات 

ا ما يدل علي أن كل املفردات املوجودة في كل على حدة كانت اقل من قيمة اختبار آلفا العام، وهذ

هذه املجموعة مهمة، إما فما يتعلق بمقياس الصدق والذي يتعلق بقياس درجة ارتباط املفردة 

باملقياس العام فان نتائجة تعتبر مقبولة إحصائيا كما يعتبر تباين املقياس بالنسبة للمفردات ليس 

 ( 5.433 -5.223قاربة )كبير كما أن متوسط درجات املقياس تعتبر مت

( فرد  55وعددهم  ) الدراسة ألاساسية : تم تطبيق الاستبانة في صورته النهائية علي افراد عينة البحث

 . 0202  فبراير للعام 25الى    5من كبار السن في الفترة من  

 إلاجراءات إلاحصائية :  

 الانحراف املعياري .  -

 املتوسط املرجح .    -

 .معامل الاختالف  -

 النسبة املئوية .    -

 عرض ومناقشة نتائج البحث :

 (؟ 55 – 55: دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية لكبار السن من )  التساؤل الرئيس

 والذي تتفرع منه التساؤالت التالية : 

 ؟ما هو دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية -1

 حسابي والانحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة في محور املتوسط ال(2جدول )

 دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية

 العبارات ت
 املتوسط

 املرجح

الانحراف 

 املعياري 
 الرأي السائد املئوية النسبة معامل الاختالف

2 
عون من أسرتي مهما كانت الظروف فإنني أعلم أنني سأجد ال

 عندما أحتاج إليهم .
                        

يًسهم بدرجة 

 عالية

0 
أعرف أن أفراد أسرتي يناصرونني ويساعدونني دائما في ممارسة 

 النشاط الرياض ي .
                        

 يًسهم بدرجة

 عالية

                         تقدم لي أسرتي املساندة الالزمة في ممارسة النشاط الرياض ي. 5
 يًسهم بدرجة

 عالية

بدرجة  يًسهم                         مساندة ألاسرة  تؤثر بصورة مباشرة على سعادتك . 4
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 عالية

5 
يساعدني أفراد أسرتي على إيجاد حلول ملشكالتي في ممارسة 

 النشاط الرياض ي .
                        

 يًسهم بدرجة

 عالية

                         تساعدني أسرتي علي ممارسة النشاط الرياض ي بشكل أفضل . 5
 يًسهم بدرجة

 عالية

3 
ال أشعر بأن حريتي مقيدة عندما أكون مع أفراد أسرتي في ممارسة 

 النشاط الرياض ي .
                        

 يًسهم بدرجة

 عالية

1 
اء ممارستي للنشاط أشعر باالرتباط قوي مع أفراد أسرتي أتن

 الرياض ي
                        

 يًسهم بدرجة

 عالية

                         تشجعني أسرتي على ممارسة الرياضة حتى في املنزل  2
 يًسهم بدرجة

 عالية

                         يساعدني أبنائي في املشاركة  في ألاندية الرياضية 22
 يًسهم بدرجة

 عالية

22 
تقدم لي أسرتي الدعم ملشاركتي في املسابقات التي تقام في 

 الساحات الرياضية
                        

يًسهم بدرجة 

 عالية

                         دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية
 يًسهم بدرجة

 عالية

املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة حول  ( يبين املتوسط الحسابي والانحراف0الجدول )

، ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط الحسابي أن إجابات املبحوثين كانت 
ً
املحور مرتبة تنازليا

(  يحتل مهما كانت الظروف فإنني أعلم أنني سأجد العون من أسرتي عندما أحتاج إليهمتشير إلى )

أعرف أن أفراد أسرتي يناصرونني ويساعدونني دائما في % ، تأتي بعد ذلك )25.20املرتبة ألاولى بنسبة 

تقدم لي أسرتي %، يليها باملرتبة الثالثة )25.22( في املرتبة الثانية وبنسبة ممارسة النشاط الرياض ي

ي تقدم لي أسرت%، وقد جاءت العبارة  ( 24.20( بنسبة املساندة الالزمة في ممارسة النشاط الرياض ي

(  في املرتبة ألاخيرة  وبنسبة مئوية بلغت الدعم ملشاركتي في املسابقات التي تقام في الساحات الرياضية

دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة % ، وان الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد 12.52

 ث بالكامل.( وبحسب إجابات عينة البحيًسهم بدرجة كبيرة)كان يشير إلى الرياضية 

 ما هو دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية؟. -3
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 (يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة في محور 3جدول )

 دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية

 العبارات ت
 املتوسط

 رجحامل

الانحراف 

 املعياري 
 الرأي السائد النسبة املئوية معامل الاختالف

 كبيرة يًسهم بدرجة                        أشعر بالراحة النفسية عند ممارستي النشاط الرياض ي مع آلاخرين . 2

0 
ممارستي النشاط الرياض ي مع أصدقائي تزيدني من التعارف والعالقات 

 الاجتماعية
 كبيرة يًسهم بدرجة                       

 كبيرة يًسهم بدرجة                        أكتسب أصدقاء جدد أتناء ممارستي النشاط الرياض ي 5

4 
عندما ألتقي مع أصدقائي في ممارسة النشاط الرياض ي أشعر بالراحة النفسية 

 و السعادة .
 كبيرة يًسهم بدرجة                       

5 
ي النشاط الرياض ي مع أصدقائي تساعدني في تخفيف  من الضغط ممارست

 النفس ي .
 كبيرة يًسهم بدرجة                       

                         أشعر بالراحة من وجود أصدقائي معي عند مزاولتي  النشاط الرياض ي 5
  يًسهم بدرجة

 كبيرة

 كبيرة يًسهم بدرجة                         دني من الثقة بالنفس .مشاركتي في التنافس الرياض ي مع أصدقائي يزي 3

1 
يزيل عني أصدقائي حالة الهم و إلانقباض الناشئة عن ممارستي النشاط 

 الرياض ي .
 كبيرة يًسهم بدرجة                        

 كبيرة يًسهم بدرجة                         أشعر بارتباط قوي مع بعض أصدقائي أتناء ممارسة النشاط الرياض ي . 2

 كبيرة يًسهم بدرجة                         عندما أكون مع أصدقائي في النادي الرياض ي ال أشعر بالوحدة 22

22 
أعتمد على نصائح ومقترحات أصدقائي لتجنب بعض ألاخطاء أتناء ممارستي 

 النشاط الرياض ي .
 كبيرة ةيًسهم بدرج                        

 كبيرة يًسهم بدرجة                         أشعر بالثقة أمام من أقابلهم ألول مرة أتناء ممارستي للنشاط الرياض ي. 20

25 
أجد من ألاصدقاء من أعتمد عليه عندما أتعرض ملواقف صعبة في ممارسة 

 أي نشاط رياض ي .
 كبيرة يًسهم بدرجة                        

 كبيرة يًسهم بدرجة                         ة ألاصدقاء لك تخفف من آلاثار السلبية التي تتعرض لها .مساند 24

 يًسهم بدرجة كبيرة                         أشعر باإلكتاب عندما ال أشارك في النشاط الرياض ي مع ألاصدقاء . 25

25 
ريق الحوافز التي يشجعني أصدقائي في ممارسة النشاط الرياض ي ودلك عن ط

 تقام في املسابقات .
 كبيرة يًسهم بدرجة                        

23 
اعتمد كثيرا علي أصدقائي بعد الاعتماد على هللا في اهتمامهم لي  بممارسة 

 النشاط الرياض ي
 كبيرة يًسهم بدرجة                        

21 
صعبة تعبر عن العجز الشخص ي أرى أن مساعدة ألاصدقاء للفرد في املواقف ال

. 
                        

 يًسهم بدرجة

 محدودة

 كبيرة يًسهم بدرجة                        دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية

اسة حول ( يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدر 5الجدول )

، ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط
ً
الحسابي أن إجابات املبحوثين كانت  املحور مرتبة تنازليا

(  يحتل املرتبة ألاولى أشعر بالراحة النفسية عند ممارستي النشاط الرياض ي مع آلاخرينتشير إلى )

تزيدني من التعارف  ممارستي النشاط الرياض ي مع أصدقائي% ، تأتي بعد ذلك )22.20بنسبة 

أكتسب أصدقاء جدد %، يليها باملرتبة الثالثة )22.22( في املرتبة الثانية وبنسبة والعالقات إلاجتماعية

أرى أن مساعدة ألاصدقاء %، وقد جاءت العبارة( 22.20( بنسبة أتناء ممارستي النشاط الرياض ي

% 55.53بة ألاخيرة  وبنسبة مئوية بلغت (  في املرتللفرد في املواقف الصعبة تعبر عن العجز الشخص ي
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، وان الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية 

 ( وبحسب إجابات عينة البحث بالكامل.يًسهم بدرجة كبيرةكان يشير إلى )

 ما هو دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية؟. -2

 (يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة في محور 4ل )جدو 

 دور املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية

 العبارات ت
 املتوسط

 املرجح

 الانحراف

 املعياري 
 الرأي السائد النسبة املئوية معامل الاختالف

 يًسهم بدرجة كبيرة                      قتي مع آلاخرينممارستي النشاط الرياض ي يقوي عال 2

 يًسهم بدرجة كبيرة                        أفضل ممارسة النشاط الرياض ي باالستمرار . 0

 يًسهم بدرجة كبيرة                         أقدم املساندة الاجتماعية أتناء ممارسة النشاط الرياض ي 5

 يًسهم بدرجة كبيرة                         لنشاط الرياض ي  القدرة علي ضبط النفستساعدني ممارسة ا 4

 يًسهم بدرجة كبيرة                         تمكنني ممارسة ألانشطة الرياضية على مواجهة ظروف الحياة . 5

                         ضعفي في عدم ممارسة النشاط الرياض ي  يصيبني باإلحباط . 5
يًسهم بدرجة 

 محدودة

 يًسهم بدرجة كبيرة                         أكتفي بممارسة النشاط الرياض ي املش ي فقط . 3

 ال يًسهم                        أفضل أن أبقى في املنزل وال أمارس أي نشاط رياض ي . 1

 يًسهم بدرجة كبيرة                        النشاط الرياض ي

( يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة حول 4) الجدول 

، ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط الحسابي أن إجابات املبحوثين كانت 
ً
املحور مرتبة تنازليا

% ، 222لى بنسبة (  يحتل املرتبة ألاو ممارستي النشاط الرياض ي يقوي عالقتي مع آلاخرينتشير إلى )

%، يليها 25.25( في املرتبة الثانية وبنسبة أفضل ممارسة النشاط الرياض ي باالستمرارتأتي بعد ذلك )

%، وقد 25.21( بنسبة أقدم املساندة إلاجتماعية أتناء ممارسة النشاط الرياض يباملرتبة الثالثة )

(  في املرتبة ألاخيرة  وبنسبة مئوية اض يأفضل أن أبقى في املنزل وال أمارس أي نشاط ريجاءت العبارة( 

% ، وان الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية 53.42بلغت 

   إجابات عينة البحث بالكامل . وبحسب (يًسهم بدرجة كبيرة)كان يشير إلى 

 

لي عبارة ) مهما كانت الظروف فإنني اعلم ( ان إجابات املبحوثين كانت تشير ا0يتضح من الجدول )     

% وهي اعلي نسبة وتحتل املرتبة الاولي 25.20انني ساجد العون من اسرتي عندما احتاج اليهم ( بنسبة 

، تليها ) تقدم لي اسرتي املساندة الالزمة في ممارسة النشاط الرياض ي ( ، تليها عبارة ) تقدم لي اسرتي 
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ت التي تقام في الساحات الرياضية ( ، ورجح الباحثون ان الاسرة تلعب دور الدعم ملشاركتي في املسابقا

 كبير ومهم في املساندة الاجتماعية وخاصة كبار السن نحو املمارسة الرياضية 

( بان غياب او انخفاض مستوي املساندة الاجتماعية خاصة من 2221وهذا ما أشار الية حسين قائد )

من املشكالت التي تؤدي الي استجابات سلبية ومساندة الاسرة تودي بدرجة قبل الاسرة يودى الي الكثير 

 كبيرة الي خفض الاثار السلبية ألي مواقف .

( من خالل النسب املئوية واملتوسط الحساب ان عبارة )اشعر بالراحة 5كما تضح من الجدول )

% وبعدها تأتي 22.20ولي  بنبة النفسية عند ممارستي النشاط الرياض ي مع الاخرين ( تأتي في املرتبة الا 

عبارة ) ممارستي النشاط الرياض ي مع اصدقائي تزيدني من التعارف والعالقات الاجتماعية ( وتليها 

عبارة ) اكتسب أصدقاء جدد أثناء ممارستي النشاط الرياض ي ( تليها  عبارة  )اري ان مساعدة 

شخص ي ( وهذا يشير الي ان لألصدقاء  دور ألاصدقاء  للفرد في املواقف الصعبة تعبر عن العجز ال

( بان 2222كبيرو فعال في املساندة نحو كبار السن  ، وبالتالي هذا ما توصل اليه عز الدين الشناوي )

ممارسة الرياضة والحركة املستمرة تساعد في رفع مستوي املساندة الاجتماعية ، ويتفق أيضا مع 

سة  النشاط الرياض ي يحتاج الي وجه الخصوص الي جماعة (  بان ممار  1987 )  Dunn susannaدراسة

 الرفاق ) ألاصدقاء. 

( ان النسب املئوية و املتوسط الحسابي تشير الي ان )ممارستي 4ويتضح من خالل عرض جدول )

% ، تأتي بعد ذلك عبارة 222لنشاط الرياض ي تقوي عالقتي مع الاخرين ( وتحتل املرتبة الاولي بنسبة 

ة النشاط الرياض ي باالستمرار (    تليها عبارة ) اقدم املساندة الاجتماعية اثناء ممارسة )افضل ممارس

النشاط الرياض ي ( ومن تم تليها عبارة )  افضل ان ابقي في املنزل وال امارس أي نشاط رياض ي ( بنسبة 

ار السن بان ممارسة كب 0224وهي اقل  نسبة ، ويتفق هذا مع نتائج صالح قوس واخرون   %53.42

ان  0225لنشاط الرياض ي وخاصة املش ي الرياض ي لها أهمية كبيرة ، وأيضا ما أشار الية محمد زكي 

املساندة الاجتماعية لها دور موثر وكبير في عملية املساندة نحو ممارسة الرياضة ، وأكثرها تأثيرا واهمية 

 بالنسبة لكبار السن .

 الاستنتاجات :      

دور ألاسرة في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية رجة الكلية لبعد ان الرأي السائد للد -1

 وبحسب إجابات عينة البحث بالكامل.   (يًسهم بدرجة كبيرةكان يشير إلى )
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مهما كانت الظروف فإنني أعلم أنني سأجد العون من أسرتي عندما أحتاج جاءت العبارة    -

 % 25.20(  يحتل املرتبة ألاولى بنسبة إليهم

جاءت العبارة  ( تقدم لي أسرتي الدعم ملشاركتي في املسابقات التي تقام في الساحات  -

 %12.52الرياضية(  في املرتبة ألاخيرة  وبنسبة مئوية بلغت 

ان الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد دور ألاصدقاء في املساندة الاجتماعية نحو املمارسة  -3

 م بدرجة كبيرة( وبحسب إجابات عينة الدراسة بالكامل. الرياضية كان يشير إلى )يًسه

جاءت عبارة )أشعر بالراحة النفسية عند ممارستي النشاط الرياض ي مع آلاخرين(  يحتل   -

 % 22.20املرتبة ألاولى بنسبة 

جاءت عبارة أرى أن مساعدة ألاصدقاء للفرد في املواقف الصعبة تعبر عن العجز 

 %55.53رة  وبنسبة مئوية بلغت (  في املرتبة ألاخيالشخص ي

ان الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد املساندة الاجتماعية نحو املمارسة الرياضية كان يشير إلى  -2

 بالكامل .    وبحسب إجابات عينة الدراسة (يًسهم بدرجة كبيرة)

تبة (  يحتل املر ممارستي النشاط الرياض ي يقوي عالقتي مع آلاخرينجاءت عبارة تشير إلى ) -

 % 222ألاولى بنسبة 

(  في املرتبة ألاخيرة  جاءت عبارة أفضل أن أبقى في املنزل وال أمارس أي نشاط رياض ي -

 %53.42وبنسبة مئوية بلغت 

 التوصيات :    

  التشجيع املستمر من بعض املؤسسات الاجتماعية وعلي وجه الخصوص الاسرة و جماعة الرفاق  -1

 اضية .  ) ألاصدقاء ( نحو املمارسة الري

 ضرورة توافر القادة املؤهلين للعمل مع هذه فئة كبار السن بواضع برامج تدريبات بدنية  . -3

 تشجيع الباحثين في املجال الرياض ي بتناول بحوث ودراسات خاصة لفئة كبار السن   -2

اهتمام الدولة بتوفير أماكن للممارسة الرياضية لهذه الفئة من املسنين حتي تتحقق لهم حياة  -2

 ضل وصحة جيدة .  اف
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