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 ملخص البحث
رصد التحديات التي تحول دون أن يشارك العديد من كبار السن في النشاط البدني،  استهدف البحث

وكذا التعرف على المحفزات التي تدفع البعض اآلخر نحو المشاركة في النشاط البدني في ضوء بعض 
 لتعليممستوى ا –الحالة االجتماعية  –السن  –نوع الجنس المتغيرات الديموغرافية لكبار السن ومنها )

التحديات المرتبطة بممارسة النشاط  ، التعرف على( وذلك من خاللطبيعة المنطقة –منطقة اإلقامة  –
لتعرف على امارسة النشاط البدني لكبار السن، المحفزات المرتبطة بم ، التعرف علىالبدني لكبار السن

حفزات التعرف على عالقة مللبحث، رافية غالديمو  والمتغيرات النشاط البدني كبار السن عالقة تحديات
عينة على  يالوصفالمنهج  احث، واستخدم البرافية للبحثدني كبار السن والمتغيرات الديموغالنشاط الب

سنة(،  66:  70راوح أعمارهم بين )تت ات( سيد447ل، )ا( رج070( من كبار السن، بواقع )001) قوامها
هم تحديات أ أنوتمثلت أداة جمع البيانات في استمارتي استبيان من إعداد الباحث، ومن هم نتائج البحث 

، ال يوجد التشجيع األسري، ال يوجد التشجيع اإلجهاد، ضعف البصرالنشاط البدني لكبار السن في )
ابة ترتبط بالممارسة، عدم توافر عيادات مجهزة بأماكن اإلصاالعتقاد بأن  لممارسة النشاط البدني،

ي محفزات النشاط البدنوأن أهم  ،الممارسة، الزحام المروري، ضعف المقدرة على شراء األجهزة الرياضية
تمتاع بجو ، االستحسين التوازن والتخلص من خطر السقوط، النوم بشكل أفضلالدخول في لكبار السن 

 .تحسين الصحة العامة لسعادةتحقيق الشعور باالمرح، 

 مقدمة ومشكلة البحث
وذلك من خالل أنشطة رياضية وثقافية سن المعاش  وصلتهتم الدول المتقدمة بفئة كبار السن ممن 

واجتماعية وفنية على نطاقات واسعة تسمح للجميع بالمشاركة، وذلك الستمرار بقاءهم في حالة صحية 
من و جيدة والعمل على تأخير أعراض الشيخوخة وتقليل فرص اإلصابة باألمراض وعقلية ونفسية وبدنية 

 .ثم تحقيق شيخوخة ناجحة وحياة أكثر رفاهية 
مرتبطة بالتوعية المستمرة لكبار السن عن فوائد النشاط  المرحلة األولىويتم ذلك من خالل مرحلتين، 

البدني وتأثيراته اإليجابية على الصحة العامة عن طريق إصدار المطبوعات والمواقع المرتبطة بالنشاط 
ية بالصور نشطة البدنلبدني وفوائدة المتعددة وكذلك األوالتي توضح أهمية النشاط ا ،البدني وكبار السن

 لرياضيةاتتم من خالل توفير فرص الممارسة  والمرحلة الثانية، لتي تصلح لفئة كبار السنوالفيديوهات ا

 



 
-  2 - 

 

 
 

لرياضية تنظيم المسابقات اتوفير أماكن مخصصة لممارسة أشكال النشاط البدني، باإلضافة إلى عن طريق 
ها المنظمة تنفذو ، تقام كل عامينو  نطاق واسع تحت مسمى األلعاب األولمبية لكبار السنواالجتماعية على 

الوطنية أللعاب كبار السن وهي منظمة غير ربحية مقرها في الواليات المتحدة األمريكية وتقوم بتنظيم 
بدأت أولى تلك األولمبياد و ، سنة 00كبار السن من الرجال والسيدات ابتداء من عمر للعبة رياضية  (46)

 (40004)م وشارك فيها نحو 0040من كبار السن، وآخرها في عام  (0000)م وشارك فيها 4606عام 
 (01) .من كبار السن

وفي حال نظرنا إلى الوضع في مجتمعنا المصري نجد أن الغالبية من كبار السن إما أنهم يجلسون 
يادة ز  ،في منازلهم أو في دور رعاية ينتظرون نهاية الحياة، ويرجع الباحث ذلك للعديد من العوامل ومنها

لسن فر استراتيجية مجتمعية لرعاية كبار ااعدم تو ،و وعدم استثمار ذلك الوقتوقت الفراغ لدى كبار السن 
يعوق  األمر الذي ،في مصر، إضافة إلى تردي الوضع االقتصادي لكبار السن بعد خروجهم على المعاش

 إمكانية إنفاقهم على الرعاية الصحية وتحقيق الحد األدنى من رفاهية الحياة .
الشيخوخة عن  المعتقداتلتغيير ومعلومات  فاهيممالعلمية بمثابة  النتائج المستخلصة من الدراساتوتعد 

بما في  دنيأنواع النشاط البكة في مختلف تحفيز كبار السن على المشار و  ،النشاط البدنيزيادة االهتمام بو 
 . التوازنأنشطة القوة، والمرونة، والتحمل، و  اتذلك تدريب

مقارنة سنويا  اتهم الوظيفية والبدنيةمن قدر  (٪4.0) ونيفقد السن األبحاث أن كبارنتائج أظهرت و 
 في( ٪10)، وسنة( 70) في مرحلة( ٪00) فقدان حواليوبالتالي  بالقوة القصوى في مرحلة الشباب،

هو أن كبار السن الجانب المضيئ ومع ذلك فإن ، سنة( 00) مرحلةفي ( ٪70)، وسنة( 60) مرحلة
الة الفقدان التي بعيدًا عن ح يةسنمرحلة  ةفي أيفي تنمية قدراتهم البدنية والوظيفية تحقيق مكاسب  هميمكن

 (000:  0النشاط البدني . ) ممارسة يتعرض لها البعض، وذلك من خالل االنتظام في
ويرى الباحث أن النشاط البدني أحد أهم الوسائل اإليجابية الستثمار وقت فراغ كبار السن وتحسين 

 بعض األمراض . اإلصابة بالصحة العامة وتأخير أعراض الشيخوخة والحد من 
ي ف الهتمام بها وزادمن جدول أعمال الصحة العامة  اً أساسي اً النشاط البدني عنصر حيث أصبح 
 (060:  40. ) السنوات األخيرة

د أصبحت ، وقبدنيةوالعلى الصحة العقلية منذ فترة طويلة فوائد النشاط البدني وأصبح من المؤكد 
مستويات  تتمثل، و لكبار السن صحيالحياة المن نمط  المشاركة المنتظمة في النشاط البدني عنصرا هاماً 

 "دقيقة على خمسة أيام على األقل في األسبوع (00)ممارسة "  في ةذات الشدة العاليالنشاط البدني 
 ،"دقيقة على األقل ثالث مرات في األسبوع (00)ممارسة " من النشاط البدني الشدة  معتدلةمستويات الو 

 شكالتممنع أو تأخير تطور ارتفاع ضغط الدم و و  ،للمساهمة في تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلبوذلك 
م لحد من مخاطر هشاشة العظاوافي السيطرة على مرض السكري، والسمنة،  ةساعدوالمالتمثيل الغذائي، 

 (41:  04( )6 – 0:  46. ) وبعض أنواع السرطان
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ع في الحد من جميع أسباب الوفاة ومنلما له من دور  ،شيخوخة صحيةلتحقيق  أهميةنشاط البدني ولل
طان والقولون وسر وعية الدموية واألض القلب امر أالمزمنة بما في ذلك عديد من الحاالت المرضية حدوث ال

 (44:  46( )07:  0. ) الثدي، ومرض السكري من النوع الثاني
 (06:  6. ) جسمدهون التوزيع ونسب  والصحة العقلية ةالبدني القدرةالنشاط البدني يحسن و 

بعض أمراض العصر الحديث وخاصة العقلية والوقاية من صحة الساعد في الحفاظ على كما أنهي
 (00الجلوس المستمر لكبار السن . )

ير من زيادة النشاط البدني في كثخاصة باستنادا إلى نتائج العديد من الدراسات، فقد أدرجت توصية و 
، واهتمت المنظمة من أجل صحة أفضل( WHOالصادرة من منظمة الصحة العالمية )المبادئ التوجيهية 

للرجال والسيدات من جميع األعمار وعلى مختلف الظروف وفي كافة المستويات سواء في  بالنشاط البدني
وعلى الرغم من هذه المبادئ التوجيهية ، وقت الفراغ( –األماكن العامة  –المدرسة  –المنزل  –)العمل 
 ال بار السنكأن أعدادا كبيرة من إال لنشاط البدني، والمرتبطة بالممارسة المنتظمة لمعترف بها الوالفوائد 

 (060:  04) .النشاط البدني  ممارسة تزال بعيدة عن
 Annaة "دراسومن الدراسات العلمية التي تناولت طبيعة تحديات ممارسة كبار السن للنشاط البدني، 

Moschny( "0044)من عينة البحث أشاروا إلى وجود تحديات تتعلق  (%60)أن  ،ومن أهم نتائجها م
بالحالة الصحية، وعدم توافر مؤسسات رياضية كافية، وأنهم غير مهتمون بالنشاط البدني، عدم وجود 

سنة أكدو أن  00فرص لممارسة النشاط البدني، نقص وسائل النقل، إضافة إلى أن كبار السن فوق 
 (0النشاط البدني . ) ضعف قدراتهم المادية تقف حائل لممارسة

تحديات ترتبط أهم  ،م( ومن أهم نتائجها0044" )Ana Carina Naldino Cassou & elودراسة "
اإلحراج والرغبة في عدم الخروج من المنزل والخوف من اإلصابة في  مشاركة كبار السن بالنشاط البدني

لعالية مكانات الرياضية والتكلفة اوضيق الوقت، وأخرى ترتبط بطبيعة البيئة المحيطة وعدم توافر اإل
 (4للممارسة وصعوبة الوصول إلى أماكن الممارسة . )

عدم ،( والتي أشارت نتائجها أنه من أهم تحديات النشاط البدني46) Reichert FF( "0006)ودراسة "
 . وجود المال لشراء التجهيزات الرياضية وللذهاب إلى المرافق الرياضية

وسائل نقل عام مناسبة لديهم فر االذين يتو  كبار السنأن  (44) (0006وآخرون ) "Huttonكما أشار"
 . ألماكن ممارسة النشاط البدني لوصول لديهم فرص أفضل ل

ومن أهم نتائجها، تمثلت تحديات النشاط البدني لكبار السن  Minhat HS( "0040 )(40)ودراسة "
في بعض العوامل الفردية مثل مستوى التعليم المنخفض والحالة الصحية المتدهورة واإلصابة بمرض مزمن، 

 وعوامل أسرية مثل غياب أفراد األسرة أو األصدقاء ألداء األنشطة معهم . 
أن تحديات مشاركة كبار السن في  ،من أهم نتائجهاو  (00) مSuraya Ibrahim( "0040)ودراسة "

إيجاد وقت  صعوبة، نتظام في الممارسةاالالمقدرة على ، عدم السيئالطقس  النشاط البدني تمثلت في حالة
الممارسين للنشاط البدني، باإلضافة إلى زيادة الوزن  ، عدم وجود األصدقاءالدخل المادينقص  مناسب،

 صابات . لدى البعض وخوفهم من اإل
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وتعد مشكلة الخوف من اإلصابة عائقًا كبيرًا يرتبط بابتعاد كبار السن عن المشاركة اإليجابية في 
 (11:  01النشاط البدني . )

ومن أهم نتائجها، أن حواجز المشاركة تتمثل  (40)مHilary J. Bethancourt( "0040 )ودراسة "
في الظروف الصحية وأعراض الشيخوخة ونقص التوجية والمعلومات حول برامج النشاط البدني المتاحة 

 والمناسبة .  

ثارة دوافعهم  وبالتالي فإنة لمن األهمية بمكان دعم ثقافة كبار السن بطرق استثمار أوقات فراغهم، وا 
 من أجل تحقيق حياة أكثر استقاللية ونشاطًا . ،ابية أللوان النشاط البدنينحو الممارسة اإليج
ن على تحفيز كبار السوالمرتبطة بفي المؤلفات أشير إليها التي  المحفزاتنماذج ويوجدالعديد من 

 (00:  6نشاط البدني . )ممارسة ال
عن راتهم لمعالجة تصو  أكثر نشاطا، نحتاجصبحوا تحفيز كبار السن ليويرى الباحث أنه لكي يتم 

في  قونثكبار السن الذين يوحتى  أو يسبب اإلصابات، عمل شاق أو ضاروالمرتبطة بأنه النشاط البدني 
دنية عليهم المشاركة في تلك األنشطة البالصعب  أنه منعتقد منهم من يلنشاط البدني لة تعددالفوائد الم

 .مراض األ الضعف البدني والعقلي واإلصابة ببعض ألنهم يعانون
كما أن العديد من الدراسات أكدت على أن انهيار كفاءة الوظائف الحيوية ليست بالضرورة الحتمية في 
مرحلة كبار السن، حيث ظهر أن كبار السن الذين يتبنون أساليب حياة أكثر نشاطًا يحافظون على 

 .أكثر لياقة بدنية من أقرانهم  ويصبحوناستقاللهم 
 والتشكيك في قدرات كبار السن بأنه من الممكن أنرسائل سلبية واسعة النطاق حول الشيخوخة  وتوجد

كفاءة  لتدهور شديد فيهذا صحيح ال سيما بين أولئك الذين تعرضوا يصبحوا أكثر نشاطًا،وقد يكون 
الكفاءة ستوى متقلص الثقة بالنفس و إلى  ثير من األحياناألمر الذي يؤدي في ك، األجهزية الحيوية للجسم

 (66:  7. )الذاتية 
حترام " يكون لها تأثير سلبي على االشيخوخة الناجحةن "ةعمحدوداللتصورات السلبية واآلراء ليمكن و 

 (46:  0. ) صورة الجسمو  لذاتلكبار السن 
 ،عنهم اآلخرين اتتصور و الذاتية،  بتصورات كبار السنلتغيير السلوكيات يتأثر بشكل كبير  والمحفز

لنشاط البدني، عن ا هحيث المواقف تجاة النشاط البدني بمفاهيممن تتأثر  كبير السنأن محفزات  لوحظوقد 
 (010:  00" . )األبناء ،الصديق ،الزوج ،"الطبيب مواقف المحيطين به

ا في وقت متأخر من الحياة تعتمد غالب لنشاط البدنيل النظرةاإلضافة إلى ذلك تظهر األبحاث أن وب
من حيث هل النشاط البدني يتناسب مع حالته أم ال، وبالتالي تزداد الفرص  كبير السن ذاته، اتور على تص

التي و ، وداخل أنفسهم ية، ومجتمعيةرسائل إعالمما يسمعون من صياغة  يعاودونكبار السن  التي تجعل
 (006:  1. ) من شأنها أن تساعد على تحفيز المشاركة في النشاط البدني

م، المشي، وتسلق الساللوانتظامهم في ممارسة أنشطة بدنية مثل  السن في حالة نشطة وبقاء كبار
ثل م ويحيةالتمرينات الرياضية واألنشطة التر وممارسة الحدائق العامة ومراكز التسوق، الذهاب إلى و 

زيادة مرونة المفاصل و  من خالل تنميةمن خطر السقوط يساعد في الوقاية  ،شي تايالولف و جالسباحة وال



 
-  5 - 

 

 
 

الحد ين النوم و التعب، وتحسب يل الشعورقلتالقلب والرئة، و  ائفوظوتحسين العضالت تقوية العظام و كثافة 
 (07. ) القلق واالكتئابمن 

 ,Martín"لنشاط البدني، دراسةلمحفزات كبار السن من  أنواعومن الدراسات العلمية التي أشارت إلى 

M"  (0040)تحسين بة لالرغ فيوالرجال  لسيداتاومن أهم نتائجها، تمثلت الدوافع المشتركة بين  (41) م
كة البدني، وجاءت مشورة الطبيب بالممارسة سبب في المشار النشاط بتمتع ال ،والحفاظ على اللياقة البدنية

ضراء احات الخبالنشاط البدني لدى السيدات أكثر من الرجال، كما أن نظافة أماكن الممارسة وتوافر المس
 أحد العوامل المساعدة على زيادة نشاط كبار السن للمشي . 

ومن أهم نتائجها، ال يوجد فروق دالة بين ( 40) مHilary J. Bethancourt( "0040)ودراسة "
المشاركة في برامج النشاط البدني، وتمثلت ميسرات المشاركة في توافر  ياتالرجال والسيدات في مستو 

أن البرامج  إضافة إلى ،بأسعار معقولة ومريحةتقدم البرامج  ،الدافع للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية
 محفزة للممارسة . 

ضع استراتيجية و في له أهمية  ،نشاط البدني لكبار السنمحفزات الو تحديات على تعرف الن وبالتالي فإ
 دعم محفزات النشاطو لتغلب على بعض التحديات أو خطة عمل مستقبلية تهدف من خالل إجراءاتها ا

 . البدني لكبار السن
رصد التحديات التي تحول دون أن يشارك العديد من كبار السن في إلى لبحث يهدف ا:  هدف البحث

النشاط البدني، وكذا التعرف على المحفزات التي تدفع البعض اآلخر نحو المشاركة في النشاط البدني في 
 –الحالة االجتماعية  –السن  –نوع الجنس )لكبار السن ومنها ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية 

 وذلك من خالل :( ة المنطقةطبيع –منطقة اإلقامة  –مستوى التعليم 
 . المرتبطة بممارسة النشاط البدني لكبار السنالتحديات  التعرف على (4
 المرتبطة بممارسة النشاط البدني لكبار السن . المحفزات التعرف على (0
 .ث للبحرافية غالديمو  متغيراتالو  كبار السن النشاط البدني تحدياتعالقة التعرف على  (0
 . رافية للبحثدني كبار السن والمتغيرات الديموغالتعرف على عالقة محفزات النشاط الب (1

 حثفي الب المستخدمةبعض المفاهيم والمصطلحات لتعريف با
 . : كل ما يعوق الشخص عن أداء سلوك معين سواء كان هذا العائق مادي أو معنوي التحديات -

 )تعريف إجرائي(  

 ()تعريف إجرائي .للبدء في اتخاذ سلوك معين الفردأو داخل  : القوة التي تعمل على محفزاتال -
 إجراءات البحث

 . لمالئمته لهدف البحث وطبيعة إجراءاته  الوصفيالمنهج  ستخدم الباحثإ: منهج البحث
ي عام فالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تقرير تعداد السكان في مصر حسب : مجتمع البحث 

نون وتسعمائة واثنين وثماألف  وستمائة وثمانية وعشرونوثمانون مليون  أربعة (01.700.600)م، 0040
من إجمالي السكان،  (%0)عام وصلت  (70)، وأشار تقرير الجهاز أن نسبة كبار السن فوق نسمة

ائتان وواحد ومأربعة ماليين  (1.004.116)نحو  (سنة 70)كبار السن فوق وبالتالي يصبح تعداد 
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 (6.064.046)وفقًا للتقرير  الجيزة محافظةوتعداد سكان ، وأربعمائة وتسعة وأربعون نسمة ألف وثالثون
منهم يمثلون كبار ( %0)سبعة مليون ومائتان وواحد وتسعون ألف وسبعة عشرة نسمة، وبالتالي فإن نسبة 

 .ثالثمائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة وخمسون (071.000)عام أي ما يقرب من  (70)السن فوق 
 (7مرفق )( 06)

 : عينة البحث
تم عرض استمارة الستطالع رأي السادة الخبراء لتحديد  (،00) وفقًا لخريطة أحياء محافظة الجيزة -

 (0األحياء الممثلة لمجتمع البحث . مرفق )

راقية، ( ممثلة للمناطق الالهرمالعجوزة، الدقي، وفقًا آلراء السادة الخبراء تم التطبيق في األحياء )و  -
 (0مرفق ) (0جدول ) .والشعبية  لمناطق المتوسطةل( ممثلة )بوالق الدكرور، العمرانية

( من كبار 001بلغ تعداد عينة البحث )و " جيجر ريتشارد"تبعًا لقانون تحديد حجم عينة البحث  تم -
الجدول التالي سنة(، و  66:  70تتراوح أعمارهم بين ) ات( سيد447ل، )ا( رج070السن، بواقع )

 . أماكن التطبيقتوصيف عينة البحث و يوضح 
 (4جدول )

 (001)ن =  أماكن التطبيقلألحياء و توصيف عينة البحث وفقًا 

أحياء محافظة  م
 % ك % ك % اإلجمالي السيدات الرجال أماكن التطبيق على العينة الجيزة

 العجوزة 1
مركز ميت   -بعض مقاهي الحي

نادي  –نادي الزمالك  –عقبة 
 الترسانة الرياضي

33 11.16 25 6.51 64 16.61 

 الدقي 2

مركز  -بعض مقاهي الحي 
نادي الصيد  –شباب أوالد عالم 

مركز كبار السن بجامعة  -
المدينة الرياضية  -القاهرة 

 بجامعة القاهرة

34 ...5 12 3.13 46 11.3. 

 الهرم 3

سعود مول  -حي البعض مقاهي 
  –هايبر وان  -كارفور الهرم  -

أكتوبر  7نادي   –نادي الربوة 
 –مركز شباب الوفاء  -الرياضي 

 نادي أبو الهول

133 64.34  00 40.0 407 44.4.  

 بوالق الدكرور 4
مركز  -بعض مقاهي الحي 

نادي بوالق  –شباب مبارك 
 الدكرور

23 1.55 46 1.60 10 12.5 

 العمرانية 5
مركز  -بعض مقاهي الحي 

الخدمة بكلية التربية الرياضية 
 بنين جامعة حلوان

33 ..53 6 4.00 10 11.42 

 122 324 32.21 116 66.96 262 اإلجمالي



 
-  1 - 

 

 
 

وكذلك أماكن التطبيق على العينة  ،( أحياء محافظة الجيزة التي تم التطبيق بها4يتضح من جدول )
 .وأماكن التطبيق بها وتعداد الرجال والسيدات من كبار السن حسب أحياء المحافظة 
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 (0جدول )
 (001)ن =  الديموغرافية وصيف عينة البحث وفقًا للمتغيراتت

 االلتواء % العدد المتغيرات م

 00.0 447 أنثى 0.070 76.0 070 ذكر الجنس 1

 السن 2
 00.4 001 70ألقل من  – 70

 01.0 60 60ألقل من  – 70 0.741
 00.6 06 60فوق 

 الحالة االجتماعية 3
 60.0 006 متزوج

 1.6 46 مطلق 4.007
 46.0 67 أرمل
 0 0 أعزب

 مستوى التعليم 4
 40 17 أقل من المتوسط

 10 470 متوسط 0.010
 06.0 411 مؤهل عالي
 6.7 06 دراسات عليا

 منطقة اإلقامة 5

 47.6 71 العجوزة

2.262 

 40 17 الدقي
 00.4 00 الهرم

 6 06 الشيخ زايد
 46.0 61 أكتوبر 7

 40.0 10 بوالق الدكرور
 40.1 10 العمرانية

 طبيعة منطقة اإلقامة 6
 00.0 66 راقية

 16 400 متوسطة 2.222
 00.0 66 شعبية

( وبالتالي فإن العينة تمثل 0)±( أن قيم االلتواء لمتغيرات البحث انحصرت بين 0يتضح من جدول )
 مجتمعًا اعتداليًا طبيعيًا متجانسًا فى هذه المتغيرات .

  أدوات جمع البيانات
للكتب والدراسات والبحوث في مجال رياضة كبار السن، شبكة المعلومات :  المسح المرجعي -

 . االستبيان عباراتالدولية، لتحديد المحاور الرئيسية و 
 بالمراحل التالية :  امرتو (، من إعداد الباحث: ) االستبيان استمارتي -

o  استطالع رأي على السادة الخبراء من المتخصصين في الترويح الرياضي ورياضة عرض تم
وهي  متغيرات ديموغرافية( 6) تضمن على خبراء( 0وعددهم )واالجتماع الرياضي كبار السن 

عة ي"نوع الجنس، السن، الدخل الشهري، الحالة االجتماعية، مستوى التعليم، منطقة اإلقامة، طب
"األسباب الصحية، األسباب البدنية، األسباب االجتماعية، األسباب ( محاور12)المنطقة" و

طة، األسباب بالبيئة المحيالنفسية، األسباب الثقافية، أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب تتعلق 
ل راء إلى حذف متغير "الدخاآل، وأشارت مادية، أسباب تتعلق باالمان والسالمة، أسباب مجتمعية"

( وجدول 0جدول ) مان والسالمة، أسباب مجتمعية"حذف محورين "أسباب تتعلق باألو الشهري"، 
 .(4مرفق )( 1)
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o   تعديل أو يات ال، إلجراء عملالسادة الخبراءشكلها األولي على في  االستبيان تياستمار رضت ع
نة يعبر عنها في استجابات أفراد العي (ال – نعمي )، وكان ميزان التقدير ثنائالحذف أو اإلضافة

( عبارة 60" على عدد )تحديات النشاط البدنياألولى "االستبيان ستمارة اشتملت او  ،(4 – 0بـ )
" محفزات النشاط البدنيالثانية "االستبيان ( محاور، في حين اشتملت استمارة 0موزعة على )
 .( 0مرفق )( محاور 0( عبارة موزعة على )66على عدد )

o  عبارة  (76)األولى إلى االستبيان استمارة في  العباراتالخبراء وصل عدد السادة بعد تعديالت
( 60الثانية إلى )االستبيان استمارة وصل عدد العبارات في  ، في حينورامح( 0)موزعة على 

، كما أشارت آراء السادة الخبراء أن يكون ميزان التقدير ثنائي ( محاور0عبارة موزعة على )
األسباب الصحية، األسباب البدنية، األسباب في محاور "( 4 – 0يعبر عنها بـ )ال(  –)نعم 

ثي في حين يتم استخدام ميزان التقدير الثالاالجتماعية، األسباب النفسية، األسباب الثقافية" 
أسباب تتعلق باإلمكانات، في محاور "( 4 – 0 – 0يعبر عنها بـ )ال(  –إلى حد ما  –)نعم 

  .( 0فق )"مر أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب مادية
  : الستمارتي االستبيانالمعامالت اإلحصائية 

المقابالت الشخصية، تم إيجاد االتساق الداخلي من خالل  المحكمينصدق : إضافة إلى  صدقال -
ي وخارج من المجتمع األصل استطالعيةعلى عينة تطبيق الباالستبيان  تيلمحاور وعبارات استمار 

في ( 00، )"تحديات النشاط البدنيفي االستمارة األولى " (00العينة األساسية للبحث وعددهم )
قيم ألولى ااالستبيان استمارة في  العباراتوقد حققت  ،"محفزات النشاط البدنياالستمارة الثانية "

وقد ، لم تحقق قيم االرتباط عبارة(04(، وتم استبعاد عدد )0.706 – 0.061ارتباط تراوحت بين )
( وتم 0.700 – 0.070قيم ارتباط تراوحت بين )الثانية االستبيان استمارة في حققت العبارات 

 . (1مرفق ) لم تحقق قيم االرتباط( عبارة 00عدد )استبعاد 
 تياستمار " للتحقق من ثبات Alpha Cronbach's: تم استخدام معامل "ألفا كرونباخ  ثباتال -

باط تراوحت قيم ارت" النشاط البدنيتحديات األولى "االستبيان استمارة محاور وقد حققت  االستبيان
 "محفزات النشاط البدنيالثانية "االستبيان استمارة ، كما حققت محاور (0.614 – 0.100بين )

 (1مرفق ) (0.700 – 0.000قيم ارتباط تراوحت بين )
بعد إجراء معامالت الصدق على استمارتي االستبيان وصل عدد العبارات النهائية لالستمارة األولى  -

 ( .0( عبارة مرفق )00( عبارة، وعدد العبارات النهائية لالستمارة الثانية )10)
 :  الدراسة الميدانية

، م0040مايو  00إلى  0الفترة من  خاللستطالعية اعلى عينة  االستبيان تياستمار تم تطبيق  -
مسن(  070)بواقع ( من كبار السن 001العينة األساسية للبحث وعددهم )أفراد على وتم التطبيق 

، بمساعدة مجموعة من م0040أغسطس  00يونية إلى  7من الفترة من  خاللمسنة(  447و )
بهم على جامعة حلوان بعد تدري –طالب تخصص رياضة كبار السن بكلية التربية الرياضية بنين 

 .كيفية إجراء التطبيق على تلك الفئة العمرية 
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، تبيان األولى خاصة بتحديات النشاط البدنيفي ضوء طبيعة البحث الذي يتضمن استمارتي اس -
تم فصل  ،بعد انتهاء التطبيق على العينة األساسية للبحثو الثانية خاصة بمحفزات النشاط البدني، 

ن عدد أسفر ذلك عو ، استبيان استجابات أفراد عينة البحث من كبار السن والخاصة بكل استمارة
سيدات" أجابوا على استمارة االستبيان األولى  (60)رجال و  (470)من كبار السن ( 010)
 (14) رجال و (400)( من كبار السن  411" في حين أجاب نحو )تحديات النشاط البدني"

 ".محفزات النشاط البدنيسيدات" على استمارة االستبيان الثانية "
 المعالجات اإلحصائية للبحث

وارتضى الباحث  ،(LSDاختبار )، تحليل التباين، "ت"، اختبار (0كا)اختبار استخدم الباحث  -
 .لقبول نتائج البحث ( 0.00)مستوى معنوية 

 لكبار السن الستمارة استبيان "تحديات النشاط البدني نتائجعرض وتفسير ال" 
 (0جدول )

 لعبارات المحور األول والترتيب( 2كا) و والوزن لنسبيالتكرار والمجموع التقديري 
 (010ن=)"  الصحيةاألسباب " 

 العبارات م
المجموع  ال نعم

 التقديري
الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 7 * 01.076 76.000 000 70.0 400 01.0 00 تحذيرات الطبيب من بذل مجهود بدني 4
 0 * 6.00 60.700 006 00.0 414 14.0 66 المفاصلفي التهابات أعاني من  0
 0 *46.076  00.000 000 06.7 60 70.1 410 أمراض القلبأعاني من  0
 1 * 7.046 64.010 014 06.6 406 10.4 404 الصحية تيضعف حال 1
 0 * 7.776 66.476 000 14.6 400 00.0 410 أعاني هشاشة العظام 0
 4 * 64.076 00.146 007 00.0 461 46.0 17 ضعف البصر 7

 5.66=  (2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 (1جدول )
 الثانيوالترتيب لعبارات المحور ( 2كا) والتكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 

 (010" )ن =  البدنيةاألسباب " 
 العبارات م

المجموع  ال نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 4 * 00.076 01.060 100 00.0 61 76.0 477 في حال بذل مجهود بدنيأشعر باإلجهاد  4
 1 * 40.40 70.400 006 70.0 400 07.0 06 أعاني من تشوهات قوامية 0
 0 * 6.00 60.700 006 00.0 411 14.0 66 ضعف مهاراتي الرياضية 0
 0 * 40.146 76.660 000 70.1 410 06.7 60 ضعف لياقتي البدنية 1
 0 * 46.076 76.646 007 71.0 401 00.0 07 زيادة وزني 0

 5.66= ( 2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 (0جدول )
 والترتيب لعبارات المحور الثالث( 2كا) والتكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 

 (010" )ن =  األسباب االجتماعية" 
 العبارات م

المجموع  ال نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
لم أصادف جماعة رياضية لكبار  4

 0 * 7.776 66.476 000 14.6 400 00.0 410 السن
 0 * 14.776 71.000 040 60.0 460 06.0 60 ال أرغب في االختالط باآلخرين 0
 0 * 7.046 64.016 014 06.6 406 10.4 404 أصدقائي ال يمارسون الرياضة 0
 4 * 00.046 00.600 100 00.4 66 76.6 470 لم أجد التشجيع األسري 1
 1 * 40 70.60 000 70.0 400 06.0 60 األعباء األسرية 0

 5.66= ( 2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 (7جدول )
 والترتيب لعبارات المحور الرابع( 2كا) والتكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 

 (010" )ن =  األسباب النفسية" 
 العبارات م

المجموع  ال نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 4 * 01.40 07.060 146 07.0 70 60.0 466 التشجيع لممارسة النشاط البدني ال أجد 4
 0 * 04.776 70.146 060 66.0 460 00.0 00 عدم توفر المتعة في الممارسة 0
 1 * 0.046 60.000 006 06.7 410 10.1 66 أفضل الجلوس في المنزل 0
 0 * 41.046 04.010 006 06.6 64 70.4 416 أحب البقاء بمفردي 1
 0 * 10.00 00.700 144 00.0 76 64.0 464 شعوري بالخجل 0

 5.66= ( 2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 (6جدول )
 والترتيب لعبارات المحور الخامس( 2كا) والتكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 

 (010" )ن =  األسباب الثقافية" 
 العبارات م

المجموع  ال نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 0 * 40.076 00.000 000 00.0 60 74.6 410 فوائد ممارسة النشاط البدنيال أعرف  4
 0 * 10.00 00.700 144 00.0 76 64.0 464 النشاط البدني ال يصلح لكبار السن 0
 7 * 44.076 76.000 001 70.0 417 06.0 61 أفضل المشاهدة عن الممارسة 0
 1 * 00.60 01.060 100 04.0 60 70.0 470 الخجل من نظرة المجتمع 1
 4 * 60.60 60.700 100 40.0 10 04.0 460 اإلصابة ترتبط بالممارسة 0
 0 * 70.076 00.000 101 00.0 07 67.6 401 ال أهتم بالنشاط البدني 7

 5.66= ( 2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 (0جدول )
 والترتيب لعبارات المحور السادس( 2كا) والتكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 

 (010" )ن =  أسباب تتعلق باإلمكانات" 
 العبارات م

المجموع  ال إلى حد ما نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك   % ك الترتيب 2كا
 4 * 444.460 00.660 067 70.1 406 46.0 10 46.4 14 عيادات مجهزة في أماكن الممارسة البدنية 4
 0 * 77.000 60.461 070 06.6 406 40.0 10 00.0 07 أرصفة وممرات تصلح للمشي والجري 0
 1 * 10.460 66.706 006 00.0 407 06.6 76 46.7 16 أندية رياضية أو مـــراكز شباب 0
 7 * 10.000 66.074 006 00.0 406 01.7 06 04.6 00 واجهزة رياضية مناسبة أدوات 1
 0 * 40.000 60.160 006 10.0 400 00.6 66 00.0 07 برامج رياضية مناسبة 0
 0 * 77.660 00.660 000 00.0 406 00.1 00 40.0 07 مقاعد مناسبة للراحة 7
 1 * 67.660 66.706 006 06.0 410 41.7 00 07.0 70 دورات مياة نظيفة 6
 7 * 06.060 61.000 006 16.0 440 00.1 74 00.1 74 حدائق ومتنزهات 0

 5.66= ( 2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 (6جدول )

 والترتيب لعبارات المحور السابع( 2كا) والتكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي  
 (010" )ن =  أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة" 

 العبارات م
المجموع  ال إلى حد ما نعم

 التقديري
الوزن 
 النسبي

 % ك   % ك الترتيب 2كا
 0 * 17.0 60.744 077 00.0 400 01.0 00 40 07 النظافة المستمرة ألماكن الممارسة 4
 7 * 04.760 60.60 004 16.0 441 07.0 70 07.0 70 سهولة الوصول ألماكن الممارسة 0
 1 * 10.7 67.444 010 00.0 400 04.6 00 00 70 انتشار صناديق جمع القمامة 0
 0 * 00.000 60.066 010 16.6 440 00 60 00.4 00 بعدها عن مصادر التلوث 1
 6 * 46.000 60.706 000 17.6 440 01.7 06 00.0 76 توافر مساحات خضراء 0
 0 * 10.0 67.611 001 00.0 400 01.0 00 00.0 01 النظافة الجيدة للطرق 7
 4 * 60.060 66.000 060 06.0 410 00.1 16 00.1 16 سيولة حركة المرور 6
 0 * 7.0 60.000 040 00.0 60 00.0 07 00.0 70 الهدوء طوال اليوم 0
 6 * 00.100 77.007 104 10.1 66 46.7 16 10 67 نقاء جوها 6

 5.66= ( 2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 ( 40جدول )
 والترتيب لعبارات المحور الثامن( 2كا) والتكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 

 (010" )ن =  األسباب المادية" 
 العبارات م

المجموع  ال إلى حد ما نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك   % ك الترتيب 2كا
 1 *01.000 61.007 000 10.0 447 07.0 70 00.1 74 أدفع قيمة اشتراك عضوية األندية الرياضية 4
 0 *10.000 66.706 006 00.6 406 06.4 70 00 10 أشترك في مراكز رياضية خاصة )جيم( 0
 0 *00.000 61.000 006 00.1 404 00.6 00 07.6 71 أشتري المالبس الرياضية 0
 4 * 04.4 60.007 070 00 400 01.0 00 00.0 00 أشتري األجهزة الرياضية 1

 5.66= ( 2.25)الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 " تحديات النشاط البدني بين محاور استمارة استبيان"داللة الفروق  (44جدول )
 (010)ن =  وفقا لمتغير نوع الجنس

  استبيان محاور استمارة
 "تحديات النشاط البدني"

 ع م ع م الداللة قيمة ت 95ن =  السيدات 165ن =  الرجال

 غير دال 0.107 4.000 0.060 4.000 0.064 األسباب الصحية

 غير دال 4.070 4.4 6.060 4.460 6.400 األسباب البدنية

 غير دال 0.660 4.401 6.100 4.06 6.000 األسباب االجتماعية

 غير دال 0.644 4.006 6.740 0.666 6.640 األسباب النفسية

 غير دال 0.000 4.400 40.000 4.004 6.600 األسباب الثقافية
 دال * 0.406 0.600 40.076 0.006 40.600 أسباب تتعلق باإلمكانات

 دال * 0.004 0.604 46.060 0.6 00.164 أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة
 غير دال 0.006 0.404 0.00 0.004 0.661 األسباب المادية

 1.662( = 2.25قيمة ت عند مستوي )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين محوري أسباب تتعلق باإلمكانات واسباب تتعلق ( 44يتضح من جدول )

 .بالبيئة المحيطة وفقًا لمتغير نوع الجنس لصالح الرجال 
وحساب  ،نالس وفقا لمتغير" تحديات النشاط البدني استبيان "محاور استمارة تحليل التباين بين  (40جدول )

 (010" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار 
 استبيانمحاور استمارة 

 "تحديات النشاط البدني"
المتوسط 
 المجموعات الحسابي

 السن
ألقل  – 70 الداللة قيمة ف

 70من 
ألقل من – 70

 60فوق  60

 األسباب الصحية
 *0.007 0.006  70ألقل من – 70 0.460

 *0.740   60ألقل من  – 70 0.410 دال *0.076
    60فوق  0.600

 األسباب البدنية
 *0.010 *0.14  70ألقل من  – 70 7.066

 * 1.00   60ألقل من  – 70 6.006 دال *44.040
    60فوق  6.610

 األسباب االجتماعية
 0.047 0.071  70ألقل من  – 70 6.064

 0.010   60ألقل من  – 70 6.006 غير دال 0.070
    60فوق  6.000

 األسباب النفسية
 0.046 0.014  70ألقل من  – 70 6.700

 0.000   60ألقل من  – 70 6.066 غير دال 4.004
    60فوق  6.000

 األسباب الثقافية
 0.041 *0.104  70ألقل من  – 70 40.060

 0.006   60ألقل من  – 70 6.761 غير دال 0.704
    60فوق  40.004

 باإلمكاناتأسباب تتعلق 
 0.046 *4.406  70ألقل من  – 70 40.404

 0.06   60ألقل من  – 70 46.06 دال *0.007
    60فوق  46

أسباب تتعلق بالبيئة 
 المحيطة

 *4.060 0.700  70ألقل من  – 70 46.740
 0.066   60ألقل من  – 70 00.06 غير دال 0.000

    60فوق  00.006

 الماديةاألسباب 
 0.010 0.000  70ألقل من  – 70 0.676

 0.600   60ألقل من  – 70 6.000 غير دال 4.601
    60فوق  0.146

 3.24( = 2.25( ومستوي معنوية )239،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
وفقًا  ةالبدني محوري األسباب الصحية واألسبابوجود فروق دالة إحصائيًا بين ( 40يتضح من جدول )

 .سنة ( 60)لمتغير السن لصالح كبار السن فوق 
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ة االجتماعية، الحال وفقا لمتغير" تحديات النشاط البدنيتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (40جدول )
 (010" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار وحساب 

 استبيان محاور استمارة
 "محفزات النشاط البدني"

المتوسط 
 أرمل مطلق متزوج الداللة قيمة ف السن المجموعات الحسابي

 األسباب الصحية
 0.41 0.0  متزوج 0.0

 0.11   مطلق 0 غير دال 0.010
    أرمل 0.11

 األسباب البدنية
 0.010 0.760  متزوج 6.40

 * 4.00   مطلق 7.0 دال *0.67
    أرمل 6.00

 االجتماعيةاألسباب 
 0.006 0.444  متزوج 6.06

 0.00   مطلق 6.0 غير دال 0.607
    أرمل 6.40

 األسباب النفسية
 0.060 0.000  متزوج 6.70

 0.0   مطلق 6.7 غير دال 4.140
    أرمل 6.6

 األسباب الثقافية
 0.01 0.4  متزوج 40

 0.07   مطلق 6.6 غير دال 0.004
    أرمل 6.67

 أسباب تتعلق باإلمكانات
 0.16 0.70  متزوج 40.00

 0.47   مطلق 46.0 غير دال 0.771
    أرمل 46.01

 أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة
 0.60 4.0  متزوج 46.6

 0.00   مطلق 04.0 غير دال 4.016
    أرمل 00.70

 األسباب المادية
 0.004 0.106  متزوج 0.64

 4.00   مطلق 6.1 غير دال 4.064
    أرمل 0.00

 3.24( = 2.25( ومستوي معنوية )239،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين محور األسباب البدنية وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية لصالح ( 40يتضح من جدول )
 .األرامل من كبار السن 

داللة ، وحساب مستوى التعليموفقا لمتغير " تحديات النشاط البدنيتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (41جدول )
 (010" )ن = LSD"الفروق باستخدام اختبار 

 استبيانمحاور استمارة 
 "تحديات النشاط البدني"

المتوسط 
 دراسات عليا عاليمؤهل  متوسطتعليم  المتوسطأقل من  الداللة قيمة ف مستوي التعليم المجموعات الحسابي

 األسباب الصحية
 0.407 0.000 0.016  أقل من المتوسط 0.076

 غير دال 0.000
 0.006 0.000   تعليم متوسط 0.047
 0.001    مؤهل عالي 0.004
     دراسات عليا 0.060

 األسباب البدنية
 4.010 0.114 0.166  أقل من المتوسط 7.676

 دالغير  0.600
 0.070 0.070   تعليم متوسط 6.010
 0.700    مؤهل عالي 6.04
     دراسات عليا 6.040

 األسباب االجتماعية
 0.116 0.400 0.000  أقل من المتوسط 6.000

 غير دال 4.110
 0.000 0.000   تعليم متوسط 6.16
 0.006    مؤهل عالي 6.016
     دراسات عليا 7.600

 األسباب النفسية
 0.000 0.470 0.066  أقل من المتوسط 6.170

 غير دال 0.60
 0.044 0.404   تعليم متوسط 6.674
 0.40    مؤهل عالي 6.706
     دراسات عليا 6.60

 األسباب الثقافية
 0.076 0.066 0.060  أقل من المتوسط 6.000

 غير دال 4.467
 0.004 0.066   تعليم متوسط 6.607
 0.04    مؤهل عالي 40.400
     دراسات عليا 6.060

أسباب تتعلق 
 باإلمكانات

 * 0.116 * 4.60 0.0001  أقل من المتوسط 46.000

 دال *0.601
 * 0.000 * 4.047   تعليم متوسط 46.16
 0.646    مؤهل عالي 46.701
     دراسات عليا 47.600

 أسباب تتعلق بالبيئة
 المحيطة

 * 0.106 * 0.016 0.00  أقل من المتوسط 04.676
 دال *44.000

 * 1.067 * 4.776   تعليم متوسط 00.006
 * 0.64    مؤهل عالي 46.000
     دراسات عليا 47.040

 األسباب المادية
 * 4.770 * 4.006 0.000  أقل من المتوسط 6.006

 دال *0.071
 4.006 * 4.001   تعليم متوسط 6.041
 0.000    مؤهل عالي 0.04
     دراسات عليا 6.060

 3.24( = 2.25( ومستوي معنوية )239،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين محاور أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب تتعلق بالبيئة ( 41يتضح من جدول )

 .مستوى التعليم لصالح أصحاب التعليم األقل من المتوسط المحيطة، األسباب المادية وفقًا لمتغير 
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 " تحديات النشاط البدنياور استمارة استبيان "تحليل التباين بين مح (40جدول )
 (010" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار منطقة اإلقامة، وحساب  وفقا لمتغير

 استبيانمحاور استمارة 
 "تحديات النشاط البدني"

المتوسط 
 العمرانية الدكرور بوالق أكتوبر 7 زايدالشيخ  الهرم الدقي العجوزة الداللة قيمة ف منطقة اإلقامة المجموعات الحسابي

 األسباب الصحية

 * 4.014 * 0.610 0.004 0.006 0.100 * 0.706  العجوزة 0.010

 دال 1.606

 0.001 0.006 0.000 * 4.041 0.000   الدقي 0.474
 * 0.607 0.66 0.061 * 0.600    الهرم 0.060
 * 4.670 * 4.160 0.600     الشيخ زايد 6.060
 0.006 0.071      أكتوبر 7 0.176
 0.060       الدكرور بوالق 6.600
        العمرانية 6.706

 األسباب البدنية

 0.440 * 0.001 0.107 0.606 0.044 * 0.747  العجوزة 6.074

 دال 0.060

 0.160 0.070 * 4.000 * 4.000 * 0.607   الدقي 7.710
 0.106 * 0.071 0.060 0.106    الهرم 6.064
 0.006 * 4.060 0.000     الشيخ زايد 0

 0.001 * 0.606      أكتوبر 7 6.776
 0.107       الدكرور بوالق 7.606
        العمرانية 6.410

 األسباب االجتماعية

 0.44 0.001 * 4.004 * 4.176 0.100 0.406  العجوزة 6.646

 دال 0.400

 0.006 0.446 * 0.641 * 4.004 0.016   الدقي 6.004
 0.060 0.004 * 0.070 * 0.600    الهرم 6.000
 * 4.006 * 4.040 0.146     الشيخ زايد 7.00
 * 0.61 * 0.666      أكتوبر 7 7.776
 0.410       الدكرور بوالق 6.170
        العمرانية 6.706

 األسباب النفسية

 0.160 0.00 0.000 0.000 0.017 0.070  العجوزة 6.011

 غير دال 4.066

 0.006 0.010 0.07 0.076 0.046   الدقي 6.006
 0.117 0.407 0.060 0.007    الهرم 6.006
 0.474 0.144 0.000     الشيخ زايد 6.060
 0.476 0.100      أكتوبر 7 6.076
 0.060       الدكرور بوالق 6.170
        العمرانية 0.007
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 " تحديات النشاط البدنيتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (40جدول )تابع 
 (010" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار منطقة اإلقامة، وحساب  وفقا لمتغير

 استبيانمحاور استمارة 
 "تحديات النشاط البدني"

المتوسط 
 العمرانية بوالق أكتوبر زايد الهرم الدقي العجوزة الداللة قيمة ف منطقة اإلقامة المجموعات الحسابي

 األسباب الثقافية

 0.010 0.110 0.400 0.40 0.070 0.004  العجوزة 40.40

 غير دال 4.001

 0.046 0.160 0.060 0.474 0.060   الدقي 40.474
 0.144 0.000 0.170 0.000    الهرم 6.670
 0.466 0.046 0.000     الشيخ زايد 40

 0.000 0.00      أكتوبر 7 40.000
 0.167       الدكرور بوالق 6.700
        العمرانية 40.466

 أسباب تتعلق باإلمكانات

 * 0.766 * 4.106 * 1.760 4.101 0.706 0.400  العجوزة 40.706

 دال 04.000

 * 0.004 * 4.741 * 1.004 4.006 0.601   الدقي 40.101
 * 0.040 0.00 * 0.004 * 0.410    الهرم 46.070
 * 1.474 * 0.660 * 0.460     الشيخ زايد 46.400
 * 6.000 * 7.471      أكتوبر 7 40.600
 * 4.400       الدكرور بوالق 00.060
        العمرانية 04.007

أسباب تتعلق بالبيئة 
 المحيطة

 * 0.106 * 0.000 * 7.776 4.060 0.006 0.000  العجوزة 00.0

 دال 00.041

 * 0.004 * 0.406 * 0.711 4.000 0.170   الدقي 46.766
 * 0.607 * 0.770 * 7.44 4.040    الهرم 00.410
 * 1.001 * 1.40 * 1.060     الشيخ زايد 40.700
 * 0.060 * 0.660      أكتوبر 7 41.000
 0.401       الدكرور بوالق 00.000
        العمرانية 00.606

 األسباب المادية

 * 4.107 0.610 0.060 * 0.600 * 4.700 0.016  العجوزة 6.160

 دال 04.40

 * 4.000 * 4.06 * 0.006 * 0.066 * 4.006   الدقي 6.406
 * 0.006 * 0.010 * 4.660 4.400    الهرم 6.060
 * 1.041 * 0.16 0.00     الشيخ زايد 7.60
 * 0.071 * 1.00      أكتوبر 7 0.6
 0.610       الدكرور بوالق 40.00
        العمرانية 40.671

 3.24( = 2.25( ومستوي معنوية )239،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
األسباب ر وفي محو  ،واألسباب البدنية وفقًا لمتغير منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في مدينة الشيخ زايداألسباب الصحية يوجود فروق دالة إحصائيًا بين محور ( 40يتضح من جدول )

 .حي العمرانيةبلصالح المقيمين أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية وفي محاور ، حي العجوزةباالجتماعية لصالح المقيمين 



 
-  11 - 

 

 
 

ة اإلقامة، طبيعة منطق وفقا لمتغير" تحديات النشاط البدنيتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (47جدول )
 (010" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار وحساب 

 محاور استمارة 
 "تحديات النشاط البدني"

المتوسط 
 راقية متوسطة شعبية الداللة قيمة ف السن المجموعات الحسابي

 األسباب الصحية
 0.001 0.006  شعبية 0.060

 0.061   متوسطة 0.046 غير دال 4.760
    راقية 0.740

 األسباب البدنية
 0.476 0.067  شعبية 6.41

 0.064   متوسطة 6.000 غير دال 0.047
    راقية 6.007

 األسباب االجتماعية
 0.001 0.000  شعبية 6.000

 0.060   متوسطة 6.000 غير دال 4.174
    راقية 6.001

 األسباب النفسية
 0.404 0.047  شعبية 6.600

 0.401   متوسطة 6.607 غير دال 0.076
    راقية 6.064

 األسباب الثقافية
 0.006 0.060  شعبية 6.604

 0.040   متوسطة 40.000 لغير دا 0.404
    راقية 40.00

 أسباب تتعلق باإلمكانات
 * 0.104 * 0.641  شعبية 46.700

 * 4.04   متوسطة 40.641 لدا 40.007
    راقية 46.001

أسباب تتعلق بالبيئة 
 المحيطة

 * 0.067 * 0.007  شعبية 04.646
 * 4.06   متوسطة 46.064 دال 46.616

    راقية 40.00

 األسباب المادية
 * 4.704 0.707  شعبية 6.100

 * 0.660   متوسطة 0.000 دال 0.600
    راقية 6.006

 3.24( = 2.25( ومستوي معنوية )239،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، ( 47يتضح من جدول )

 .المناطق الشعبيةاألسباب المادية وفقًا لمتغير طبيعة منطقة اإلقامة لصالح 
 تحديات النشاط البدني" مناقشة نتائج استمارة استبيان" 

ي تحديات النشاط البدن "استبيان ( استجابات عينة البحث على استمارة 40:  0جداول ) يتضح من
ا مقد أظهرت نتائج تلك االستجابات و  ،لتفسير العبارات %60"، وارتضى الباحث نسبة  لكبار السن

 يلي :
( تمثلت أهم تحديات النشاط البدني لكبار السن فيما يتعلق باألسباب 0جدول ) األسباب الصحية
( أعاني من أمراض القلب 0تليها العبارة ) (%00.146)( ضعف البصر بنسبة 7الصحية في العبارة )

 (2كا)، وجاءت قيمة (%66.476)( أعاني هشاشة العظام بنسبة 0، ثم العبارة )(%00.000)بنسبة 
 (2كا) ( في العباراتين السابقتين، في حين جاءت قيمنعمأكبر من الجدولية وفي اتجاة )المحسوبة 

في باقي عبارات المحور، وجاءت تحديات مشاركة كبار السن في النشاط  (المحسوبة دالة وفي اتجاة )ال
" Anna Moschnyالبدني والمرتبطة باألسباب الصحية وفقًا لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة "

من عينة البحث أشاروا إلى وجود تحديات تتعلق بالحالة الصحية، ودراسة  (%60)أن ( 0)م( 0044)
"Minhat HS( "0040 )(40 ) من تحديات النشاط البدني لكبار السن الحالة الصحية المتدهورة
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ومن أهم نتائجها، أن ( 40)مHilary J.Bethancourt( "0040 )واإلصابة بمرض مزمن، ودراسة "
 واجز المشاركة تتمثل في الظروف الصحية وأعراض الشيخوخة .ح

( أشعر باإلجهاد في حال بذل مجهود 4( وكانت أهم تحدياتها في العبارة )1جدول ) األسباب البدنية
(، في حين جاءت قيم نعملهذة العبارة دالة في اتجاة ) (2كا)وجاءت قيمة  (%01.060)بدني بنسبة 

 Suraya( في باقي عبارات المحور، وأشارت نتائج دراسة "الاتجاة ) المحسوبة دالة وفي (2كا)

Ibrahim( "0040)أن زيادة الوزن أحد تحديات المشاركة في النشاط البدني .  (00) م 
( لم أجد التشجيع األسري بنسبة 1( وجاءت أهم تحدياتها في العبارة )0جدول ) األسباب االجتماعية

، وجاءت (%66.476)لم أصادف جماعة رياضية لكبار السن بنسبة  (4تلتها العبارة ) (00.600%)
المحسوبة دالة وفي اتجاة  (2كا)( للعبارتين السابقتين، في حين جاءت قيم نعمدالة في اتجاة ) (2كا)قيمة 

( في باقي عبارات المحور، وجاءت تحديات مشاركة كبار السن في النشاط البدني والمرتبطة باألسباب ال)
غياب أفراد األسرة Minhat HS( "0040 )(40 )االجتماعية وفقًا لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة "

عدم وجود األصدقاء الممارسين للنشاط ( 00)مSuraya Ibrahim( "0040 )ألداء األنشطة، دراسة "
 عدم وجود فرص لممارسة النشاط البدني .  ( 0)مAnna Moschny( "0044 )البدني، ودراسة "

( ال أجد التشجييع لممارسة النشاط 4( وكانت أهم تحدياتها في العبارة )7جدول ) األسباب النفسية
( 1، ثم العبارة )(%00.700)( شعوري بالخجل بنسبة 0، تلتها العبارة )(%07.060)البدني بنسبة 

( لتلك نعمدالة في اتجاة ) (2كا)، وجاءت قيم (%04.010)أحب البقاء بمفردي وحصلت على نسبة 
في باقي عبارات المحور،  ال(المحسوبة دالة وفي اتجاة ) (2كا)العبارات السابقة، في حين جاءت قيم 

أن اإلحراج والرغبة  (4) مAna Carina Naldino Cassou & el( "0044)وأشارت نتائج دراسة "
 في عدم الخروج من المنزل من أهم تحديات المشاركة في النشاط البدني لكبار السن . 

( اإلصابة ترتبط بالممارسة بنسبة 0( وتمثلت أهم تحدياتها في العبارة )6جدول ) األسباب الثقافية
( النشاط البدني 0العبارة )، تلتها %00.000( ال أهتم بالنشاط البدني بنسبة 7، ثم العبارة )60.60%

( الخجل من نظرة المجتمع بنسبة 1، ثم العبارة )(%00.700)ال يصلح لكبار السن بنسبة 
، (%00.000)( ال أعرف فوائد ممارسة النشاط البدني بنسبة 4وأخيرًا العبارة رقم ) (،01.060%)

دالة وفي اتجاة  (2كا)( لتلك العبارات السابقة، في حين جاءت قيمة نعمدالة في اتجاة ) (2كا)وجاءت قيم 
(، وجاءت تحديات مشاركة كبار السن في النشاط البدني والمرتبطة باألسباب 0( في العبارة رقم )ال)

مستوى التعليم المنخفض، Minhat HS( "0040 )(40 )الثقافية وفقاً لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة " 
نقص التوجية والمعلومات حول برامج النشاط ( 40)مHilary J. Bethancourt" (0040 )ودراسة "

 Ana Carina،"(0) مAnna Moschny( "0044)البدني المتاحة والمناسبة، ودراسة كل من "

Naldino Cassou & el ،"(0044)(، 4) م"Suraya Ibrahim( "0040 )الخوف من ( 00)م
 اإلصابة .   

( توفر عيادات مجهزة في أماكن 4( وكانت أهم تحدياتها العبارة )0جدول ) باإلمكاناتأسباب تتعلق 
، ثم (%00.660)( مقاعد مناسبة للراحة بنسبة 7، تلتها العبارة )(%00.660)الممارسة البدنية بنسبة 

( وهما 6، 0، ثم العباراتان )(%60.461)( أرصفة وممرات تصلح للمشي والجري بنسبة 0العبارة )
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دالة وفي  (2كا)، وجاءت قيمة (%66.706)أندية رياضية أو مراكز شباب، دورات مياة نظيفة بنسبة 
( في جميع عبارات المحور، وجاءت تحديات مشاركة كبار السن في النشاط البدني والمرتبطة الاتجاة )

عدم توافر ( 0)مAnna Moschny( "0044 )باإلمكانات وفقًا لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة "
" Ana Carina Naldino Cassou & elمؤسسات رياضية كافية ونقص وسائل النقل، ودراسة "

 كبار السن (44)( 0006وآخرون ) "Hutton"دراسة، عدم توافر اإلمكانات الرياضية( 4)م( 0044)
نشاط أماكن ممارسة الالوصول إلى وسائل نقل عام مناسبة توفر لهم سبل لديهم الذين يتوفر الذين 

 ممارسة . كثر البدنيهم األ
( سيولة حركة المرور 6( وتمثلت أهم تحدياتها العبارة )6جدول ) أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة

، ثم العبارة (%60.744)( النظافة المستمرة ألماكن الممارسة بنسبة 4، تلتها العبارة )%66.000بنسبة 
( انتشار صناديق جمع القمامة بنسبة 0، ثم العبارة )(%67.611)( النظافة الجيدة للطرق بنسبة 7)
 (2كا)، وجاءت قيم (%60.066)( بعدها عن مصادر التلوث بنسبة 1، وأخيرًا العبارة )(67.444%)

ة كبار السن في النشاط البدني ( في جميع عبارات المحور، وجاءت تحديات مشاركالدالة في اتجاة )
 Ana Carina Naldino Cassouوالمرتبطة بالبيئة المحيطة وفقًا لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة "

& el( "0044)صعوبة الوصول إلى أماكن الممارسة، ودراسة " (4) مSuraya Ibrahim( "0040 )م
 حالة الطقس السيئ .( 00)

( أشتري األجهزة الرياضية بنسبة 6( وتمثلت أهم تحدياتها العبارة )40جدول ) أسباب مادية
، وجاءت قيم (%66.706)( أشترك في مراكز رياضية خاصة )جيم( بنسبة 0، ثم العبارة )60.007%

( في جميع عبارات المحور، وجاءت تحديات مشاركة كبار السن في النشاط الدالة في اتجاة ) (2كا)
مAnna Moschny( "0044 )والمرتبطة باألسباب المادية وفقاً لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة "البدني 

سنة أكدو أن ضعف قدراتهم المادية تقف حائل لممارسة النشاط البدني، دراسة  00كبار السن فوق ( 0)
"Ana Carina Naldino Cassou & el( "0044 )التكلفة العالية، ودراسة "( 4)مSuraya 

Ibrahim( "0040 )دراسة "نقص الدخل المادي( 00)م ،Reichert FF( "0006( )46 من أهم )
 . ،عدم وجود المال لشراء التجهيزات الرياضية وللذهاب إلى المرافق الرياضيةتحديات النشاط البدني

محوري أسباب تتعلق باإلمكانات وأسباب  في( وجود فروق دالة إحصائيًا 44يتضح من جدول )كما 
في أن قد يرجع  السببأن الباحث ى ، وير تتعلق بالبيئة المحيطة وفقًا لمتغير نوع الجنس لصالح الرجال

الرجال أكثر ميول لممارسة النشاط البدني باستخدام األجهزة الرياضية بعكس السيدات الالتي يفضلن 
أكثر دراية بمدى توافر اإلمكانات والتجهيزات الرياضية في أماكن  فإن الرجالوبالتالي  المشي أو الجري

أن سوء عوامل البيئية المحيطة Monash university" (0006 )"، وأكدت نتائج دراسة الممارسة
 (6:  47) .تؤثر على مشاركة كبار السنفي النشاط البدني 

محوري األسباب الصحية واألسباب البدنية  في( وجود فروق دالة إحصائيًا 40يتضح من جدول )
، ويرجع الباحث السبب في أنه كلما تقدم اإلنسان سنة (60)وفقًا لمتغير السن لصالح كبار السن فوق 

 السن ن كباراألبحاث أنتائج قد أظهرت و في العمر كما زاد انخفاض مستويات اللياقة البدنية والوظيفية، 
 مقارنة بالقوة القصوى في مرحلة الشباب،سنويا  م الوظيفية والبدنيةاتهمن قدر  (٪4.0)حوالي  ونيفقد
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في  (٪70)، وسنة (60) مرحلة في (٪10) ، وسنة (70) في مرحلة (٪00)فقدان حوالي وبالتالي 
 (000:  0) . سنة (00)مرحلة 
لحالة امحور األسباب البدنية وفقًا لمتغير في ( وجود فروق دالة إحصائيًا 40يتضح من جدول )و 

،وقد يرجع السبب في رغبة كبار السن الذين فقدوا أزواجهم االجتماعية لصالح األرامل من كبار السن
 .في عدم الجلوس منفردين واهتمامهم بالمشاركة في النشاط البدني الستثمار وقت فراغهم 

محاور أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب  في( وجود فروق دالة إحصائيًا 41يتضح من جدول )و 
تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية وفقًا لمتغير مستوى التعليم لصالح أصحاب التعليم األقل من 

في أن مستوى التعليم عادة ما يرتبط بالمستوى االقتصادي وبالتالي فإن نسبة ويرجع السبب ، المتوسط
يصعب عليهم االشتراك في األندية أو الصرف على  المتوسطكبيرة من أصحاب التعليم األقل من 

ممارسة النشاط البدني إضافة إلى أنهم يقيمون في مناطق سكنية إما شعبية أو متوسطة وبالتالي تقل 
مستوى في أن Minhat HS( "0040) (40 )دراسة "فرص ممارسة النشاط البدني، وهذا ما أشارت إليه 

 .يعد أحد تحديات مشاركة كبار السن في النشاط البدني  التعليم المنخفض
محوري األسباب الصحية واألسباب البدنية  في( وجود فروق دالة إحصائيًا 40يتضح من جدول )و 

وفقاً لمتغير منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في مدينة الشيخ زايد، وفي محور األسباب االجتماعية لصالح 
في محاور أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المقيمين بحي العجوزة، و 

ويرجع الباحث أسباب هذة العالقات إلى أن كبار السن الغير ، المادية لصالح المقيمين بحي العمرانية
ممارسين للنشاط البدني والمقيمين في المناطق الراقية مثل مدينة الشيخ زايد تقل لديهم فرص النشاط 
البدني البسيط كالمشي حيث يعتمدون على السيارة في الحركة وبالتالي يتعرض االغلبية منهم لإلصابة 

، كما أن ارتباط تحديات اإلمكانات والبيئة المحيطة بكبار السن المقيمين في حي بالعديد من األمراض
كاني الزدحام السالعمرانية يعد أمر طبيعي حيث يتميز هذا الحي بشعبية بعض مناطقة وبالتالي ا

 .ندية ومراكز الشبابوالمروري ووعورة الطرق ونقص المساحات الخضراء واأل
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، 47يتضح من جدول )و 

 يوجد ، يرى الباحث أنه الاألسباب المادية وفقًا لمتغير طبيعة منطقة اإلقامة لصالح المناطق الشعبية
عدالة في توزيع اإلمكانات الرياضية في مناطق محافظة الجيزة، حيث نجد األندية والمراكز الصحية 

لمناطق الشعبية في ا للبيئة السيئة، إضافة تتركز في المناطق الراقيةوالمساحات الخضراء والطرق الجيدة 
شاط نيؤثر على استعدادات كبار السن لممارسة ال حيث نرى أطنان القمامة في الشوارع، األمر الذي

قف عائقًا أمام ممارسة النشاط البدني لكبار السن المقيمين في ي ضعف الدخل الماديالبدني، كما أن 
 Monash university( ."47  :0)المناطق الشعبية، وهذا ما أكدة تقرير "

ة لدى كبار السن في المناطق الريفيوالذي أوضح انخفاض مستويات المشاركة في النشاط البدني 
 Annaدراسة " (،00م( )0040" )Suraya Ibrahim، ودراسة "عنه في المناطق الحضرية

Moschny( "0044 )سنة أكدو أن ضعف قدراتهم  (00)وقد أشارت إلى أن كبار السن فوق ( 0)م
 .المادية تقف حائل لممارسة النشاط البدني 
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  لكبار السن النشاط البدني محفزاتالستمارة استبيان "عرض وتفسير النتائج" 
 والترتيب لعبارات المحور األول (0كا)( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي و46جدول )

 (411" )ن =  األسباب الصحية" 
 العبارات م

المجموع  ال نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 0 *40.00 00.06 006 00.1 04 71.7 60 التعايش مع المرض المساعدة على 4
 1 4 66.00 000 10.0 77 01.0 60 تحسين مستوى الحالة الصحية 0
 0 1 60.00 001 00.0 01 14.6 70 تقليل نفقات الرعاية الصحية 0
 6 0 60 047 00 60 00 60 تأخير أعراض الشيخوخةل 1
 0 0.00 67.01 046 16.6 76 00.4 60 على صحتي المحافظة 0
 7 0.00 60.00 046 16.0 64 00.6 60 الوقاية من األمراض 7
 4 *40.60 01.00 010 04.6 17 70.4 60 النوم بشكل أفضل 6
 0 0.00 60.40 000 10.0 70 07.0 04 نصائح الطبيب 0

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 والترتيب لعبارات المحور الثاني (0كاو )( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 40جدول )

 (411" )ن =  األسباب البدنية" 
 العبارات م

المجموع  ال نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 4 *00.00 07.17 016 06.4 06 60.6 400 التوازن والتخلص من خطر السقوطتحسين  4
 0 *6 70.60 460 70.0 60 06.0 01 الحفاظ على مظهر الجسم 0
 0 *00.07 00.06 010 06.6 10 60.4 404 ألكون نشيطًا باستمرار 0
 1 *40.60 01.00 010 04.6 17 70.4 60 لتنمية لياقتي البدنية 1
 0 *00 00.10 017 06.0 10 60.0 400 الوزنإلنقاص  0

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 والترتيب لعبارات المحور الثالث (0كاو )( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 46جدول )

 (411" )ن =  األسباب االجتماعية" 

 العبارات م
المجموع  ال نعم

 التقديري
الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 0 *4.60 66.60 001 11.1 71 00.7 00 أصدقائي يمارسون النشاط البدني 4
 1 1 66.46 000 14.6 70 00.0 01 داخل جماعةالتواجد في رغبتي  0
 7 0.111 67.06 000 16.0 70 00.0 67 األسرةالتشجيع من قبل أفراد  0
 0 *17.76 06.01 006 04.0 04 60.0 440 اآلخرينبتكوين صداقات  1
 0 *40.00 04.7 000 07.0 00 70.0 64 التشجيع من األصدقاء 0
 4 *04.60 01.60 011 00.7 11 76.1 400 االستمتاع بجو المرح 7

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 والترتيب لعبارات المحور الرابع (0كاو )( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 00جدول )

 (411" استمارة " )ن =  األسباب النفسية" 

 العبارات م
المجموع  ال نعم

 التقديري
الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 0 *07 06.0 000 00 07 60 400 الحد من الجلوس كثيرًا في المنزل 4
 0 *44.44 04.61 007 07.4 00 70.6 60 التخلص من روتين الحياة اليومية 0
 4 *10.00 00.01 000 00.6 00 66.4 444 الشعور بالسعادةتحقيق  0
 6 *04.60 70.00 400 76.1 400 00.7 11 تخفيف الضغط والتوتر 1
 7 *00.00 70.70 406 70.0 66 04.0 10 إشباع رغبة المنافسة 0
 1 0.00 64.00 006 07.0 04 10.0 70 الثقة بالنفس اكتساب 7
 0 *40.00 76.64 460 71.7 60 00.1 04 ذاتالتحدي ل 6

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 والترتيب لعبارات المحور الخامس (0كاو )( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 04جدول )
 (411" )ن =  األسباب الثقافية" 

 العبارات م
المجموع  ال نعم

 التقديري
الوزن 
 النسبي

 % ك % ك الترتيب 2كا
 4 *07 06.0 000 00 07 60 400 ثقتي في فوائد النشاط البدني على الصحة العامة 4
 1 *41.76 76.04 460 77 60 01 16 استخدام األدوات واألجهزة الرياضيةرغبتي في  0
 0 *00 00.10 017 06.0 10 60.0 400 االستثمار األمثل لوقت فراغي 0
 0 0.60 64.00 007 07.6 00 10.4 70 من أجل نمط حياة صحي 1
 0 *00.00 70.40 466 60.6 406 01.0 00 تعلم مهارات رياضية 0

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 والترتيب لعبارات المحور السادس (0كاو )( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 00جدول )

 (411" )ن =  أسباب تتعلق باإلمكانات" 
 العبارات م

المجموع  ال إلى حد ما نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك % ك الترتيب 2كا
 1 *6.010 70.70 070 10.1 74 00.0 10 01.0 00 عيادات مجهزة في أماكن الممارسة البدنية 4
 4 *06.70 60.60 040 01.6 00 44.0 46 00.0 66 أرصفة وممرات تصلح للمشي والجري 0
 0 *40.66 06.07 007 16.6 76 07.1 00 00.6 06 أندية رياضية أو مراكز شباب 0
 7 *40.46 06.06 000 10.4 70 10.0 00 47.6 01 أدوات وأجهزة رياضية مناسبة 1
 6 *06.46 00.6 000 70.0 60 40.6 00 00.7 01 مدربين متخصصين 0
 0 *40.46 60.06 001 01.6 00 46.1 00 10.0 77 دورات مياة نظيفة 7
 0 0.66 70.00 004 01.6 00 00.1 04 06.6 10 حدائق ومتنزهات 6
 0 *74.46 00.17 040 70.6 60 00.0 00 40.0 00 كافية إضاءة 0

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 والترتيب لعبارات المحور السابع (0كاو )( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 00جدول ) 

 (411" )ن =  أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة" 
 العبارات م

المجموع  ال إلى حد ما نعم
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك   % ك الترتيب 2كا
 4 1.01 76.64 000 00.6 06 00.6 07 00.1 04 النظافة المستمرة ألماكن الممارسة 4
 0 0.01 76.70 004 00 07 14 06 01 16 سهولة الوصول ألماكن الممارسة 0
 0 0.01 70.60 064 06.7 06 00.7 16 06.0 10 انتشار صناديق جمع القمامة 0
 1 0.40 70.46 060 10.0 00 06.6 10 06.6 10 نباتات خضراء في الطرق 1
 0 *00.00 06.71 016 00.4 60 00.6 00 00 07 توافر مساحات خضراء 0
 7 *40.07 06.60 000 16.6 76 00 07 06.4 06 النظافة الجيدة للطرق 7
 6 *40.76 06.07 007 16.0 70 06.0 10 00 07 سيولة حركة المرور 6
 0 *01.00 70.00 000 10.4 70 40.6 00 14 06 نقاء جوها 0

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 والترتيب لعبارات المحور الثامن (0كاو )( التكرار والمجموع التقديري والوزن لنسبي 01جدول )
 (411" )ن =  األسباب المادية" 

 العبارات م
المجموع  ال إلى حد ما نعم

 التقديري

الوزن 
 النسبي

 % ك   % ك الترتيب 2كا

أشتري نماذج مصورة لتمرينات  4
 7 *406.06 11.70 460 04.6 440 0.4 0 47 00 تمارس في المنزل

أدفع قيمة اشتراك عضوية األندية  0
 1 *40.46 00.0 001 00 60 00.7 01 07.1 00 الرياضية

أشترك في مراكز رياضية خاصة  0
 4 *00.06 70.61 001 10.4 70 40.0 40 10.1 74 )جيم(

 0 *06.01 06.06 000 07.0 04 40.6 00 06.6 10 أمارس رياضات بتكلفة عالية 1
 0 *0.06 71.40 066 10.1 74 00.6 00 01.6 00 المالبس الرياضية أشتري 0
 0 *7.06 70.06 076 10.4 70 06.4 06 06.6 10 أشتري األجهزة الرياضية 7

 5.66=  2.25الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
 "النشاط البدني محفزاتستبيان "بين محاور استمارة اداللة الفروق  (00جدول )

 (411)ن =  وفقا لمتغير نوع الجنس
 محاور استمارة 

 "النشاط البدني محفزات"

 ع م ع م الداللة قيمة ت 41السيدات ن =  123الرجال ن = 

 غير دال 0.74 4.76 40.01 4.74 40.10 األسباب الصحية

 غير دال 0.40 4.04 0.00 4.01 0.40 األسباب البدنية

 غير دال 0.06 4.46 6.00 4.01 6.66 األسباب االجتماعية

 غير دال 0.06 4.41 40.74 4.00 40.00 األسباب النفسية

 غير دال 4.60 4.00 6.60 4.00 6.06 األسباب الثقافية

 غير دال 0.06 0 41.06 0.60 41.01 باإلمكاناتأسباب تتعلق 

 غير دال 0.06 0.10 40.06 0.14 40.47 أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة

 غير دال 0.00 0.00 40.16 0.7 40.70 األسباب المادية

 1.662( = 2.25قيمة ت عند مستوي )
محفزات النشاط البدني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين محاور استمارة "( 00يتضح من جدول )

 ." وفقًا لمتغير نوع الجنس لكبار السن
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 "النشاط البدني محفزاتتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (07جدول )
 (411" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار السن، وحساب  وفقا لمتغير

 محاور استمارة 
 "النشاط البدني محفزات"

المتوسط 
 المجموعات الحسابي

 السن
ألقل من  – 70 الداللة قيمة ف

70 
ألقل من  – 70

 60فوق  60

 األسباب الصحية
 0.407 0.060  70ألقل من  – 70 40.07

 0.00   60ألقل من  – 70 40.06 غير دال 0.410
    60فوق  40.00

 األسباب البدنية
 0.004 0.470  70ألقل من  – 70 0.47

 0.470   60ألقل من  – 70 0.00 دالغير  0.000
    60فوق  0.47

 األسباب االجتماعية
 0.016 0.000  70ألقل من  – 70 0.04

 0.041   60ألقل من  – 70 6.66 غير دال 0.040
    60فوق  6.67

 األسباب النفسية
 0.004 0.0070  70ألقل من  – 70 40.70

 0.006   60ألقل من  – 70 40.10 غير دال 4.006
    60فوق  40.07

 األسباب الثقافية
 0.406 0.066  70ألقل من  – 70 6.14

 0.007   60ألقل من  – 70 6.04 غير دال 0.06
    60فوق  6.00

 أسباب تتعلق باإلمكانات
 0.046 0.006  70ألقل من  – 70 41.77

 4.64   60ألقل من  – 70 40.00 غير دال 0.060
    60فوق  40.01

 أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة
 *0.107 0.001  70ألقل من  – 70 40.16

 *0.00   60ألقل من  – 70 47.06 دال 6.116
    60فوق  40.01

 األسباب المادية
 *4.000 0.770  70ألقل من  – 70 40.76

 *4.660   60ألقل من  – 70 44.00 غير دال 1.001
    60فوق  6.07

 4.92( = 2.25( ومستوي معنوية )141،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
ن لصالح وفقًا لمتغير الس أسباب تتعلق بالبيئة المحيطةوجود فروق دالة إحصائيًا بين محور ( 07يتضح من جدول )

 .سنة 60ألقل من  70كبار السن من 
 " النشاط البدني محفزاتستبيان "بين محاور استمارة ا ليل التباينتح (06جدول )
 (411" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار الحالة االجتماعية، وحساب  وفقا لمتغير

 محاور استمارة
 "محفزات النشاط البدني"

المتوسط 
 أرمل مطلق متزوج الداللة قيمة ف السن المجموعات الحسابي

 األسباب الصحية
 0.04 0.000  متزوج 40.06

 0.061   مطلق 40.44 غير دال 0.400
    أرمل 40.00

 األسباب البدنية
 0.066 0.000  متزوج 0.46

 0.006   مطلق 0.11 غير دال 0.014
    أرمل 0.40

 األسباب االجتماعية
 0.400 0.101  متزوج 6.0

 0.706   مطلق 40.00 غير دال 0.007
    أرمل 6.70

 األسباب النفسية
 0.001 0.000  متزوج 40.74

 0.676   مطلق 44 غير دال 0.001
    أرمل 40.00

 األسباب الثقافية
 0.060 0.007  متزوج 6.11

 0.400   مطلق 6.76 غير دال 0.070
    أرمل 6.01

 أسباب تتعلق باإلمكانات
 0.066 0.100  متزوج 41.6

 0.111   مطلق 41.11 غير دال 4.000
    أرمل 41

 أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة
 *0.064 0.106  متزوج 40.70

 4.641   مطلق 40.00 دال 0.006
    أرمل 40.04

 األسباب المادية
 *4.007 0.000  متزوج 40.00

 4.744   مطلق 44.44 دالغير  0.000
    أرمل 6.0

 4.92( = 2.25( ومستوي معنوية )141،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين محور أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة وفقًا لمتغير الحالة ( 06يتضح من جدول )

 .االجتماعية لصالح المتزوجين من كبار السن 
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مستوى  روفقا لمتغي" النشاط البدني محفزاتتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (00جدول )
 (411" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار التعليم، وحساب 

 محاور استمارة 
النشاط  محفزات"

 "البدني
المتوسط 
 المجموعات الحسابي

 مستوي التعليم
أقل من  الداللة قيمة ف

 المتوسط
تعليم 
 متوسط

مؤهل 
 عالي

دراسات 
 عليا

 األسباب الصحية
 0.060 0.100 0.000  أقل من المتوسط 40.7

 غير دال 0.770
 0.000 0.000   تعليم متوسط 40.07
 0.400    مؤهل عالي 40.40
     دراسات عليا 40.04

 األسباب البدنية
 0.400 0.007 0.046  أقل من المتوسط 0.40

 غير دال 0.060
 0.414 0.006   تعليم متوسط 0.46
 0.404    مؤهل عالي 0.04
     دراسات عليا 0.04

األسباب 
 االجتماعية

 0.046 0.464 0.401  أقل من المتوسط 6.60
 غير دال 0.16

 0.400 0.060   تعليم متوسط 6.70
 0.404    مؤهل عالي 6.60
     دراسات عليا 6.66

 األسباب النفسية
 0.067 0.000 0.460  أقل من المتوسط 40.10

 غير دال 0.0
 0.004 0.446   تعليم متوسط 40.70
 0.000    مؤهل عالي 40.04
     دراسات عليا 40.00

 األسباب الثقافية
 0.667 0.106 0.100  أقل من المتوسط 6.00

 غير دال 4.040
 0.000 0.004   تعليم متوسط 6.17
 0.007    مؤهل عالي 6.01
     دراسات عليا 6.00

أسباب تتعلق 
 باإلمكانات

 4.100 0.101 4.001  أقل من المتوسط 40.4

 غير دال 1.000
 0.401 4.406   تعليم متوسط 41.00
 0.600    مؤهل عالي 40.00
     دراسات عليا 41.01

بيئة بالأسباب تتعلق 
 المحيطة

 *0.040 *0.660 *0.004  أقل من المتوسط 40.00
 دال 6.600

 *0.764 *4.060   تعليم متوسط 41.66
 4.414    مؤهل عالي 47.00
     دراسات عليا 46.17

 األسباب المادية
 *0.067 *0.007 4.047  أقل من المتوسط 0.60

 دال 0.047
 *4.766 *4.006   تعليم متوسط 40.46
 0.706    مؤهل عالي 44.04
     دراسات عليا 44.00

 4.92( = 2.25( ومستوي معنوية )141،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
 يأسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسبابوجود فروق دالة إحصائياً بين محور ( 00يتضح من جدول )

 .لصالح الحاصلين على دراسات عليا  التعليموفقًا لمتغير مستوى المادية 
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 " النشاط البدني محفزاتتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (06جدول )
 (411" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار منطقة اإلقامة، وحساب  وفقا لمتغير

 محاور استمارة 
 "النشاط البدني محفزات"

المتوسط 
 العمرانية بوالق الدكرور أكتوبر 7 الشيخ زايد الهرم الدقي العجوزة الداللة قيمة ف منطقة اإلقامة المجموعات الحسابي

 األسباب الصحية

 4.000 4.000 0.06 0.04 0.067 0.406  العجوزة 40.06

 دالغير  0.7

 *4.046 *4.041 0.106 0.704 0.106   الدقي 40.0
 *4.700 *4.604 *0.077 0.041    الهرم 44.66
 *4.000 *0.400 *4.00     الشيخ زايد 44.00
 0.600 4.000      أكتوبر 7 40.77
 0.060       الدكرور بوالق 40.64
        العمرانية 40.10

 األسباب البدنية

 4.007 0.761 0.006 0.006 0.074 0.007  العجوزة 6.74

 غير دال 0.000

 0.0 0.146 0.700 0.400 0.007   الدقي 6.06
 0.161 0.440 0.000 0.460    الهرم 0.46
 0.776 0.007 0.0     الشيخ زايد 0
 0.476 0.041      أكتوبر 7 0.0
 0.004       الدكرور بوالق 0.06
        العمرانية 0.76

 األسباب االجتماعية

 *4.761 0.706 *0.61 *4.07 0.776 0.011  العجوزة 6.07

 دالغير  0.016

 *4.00 0.041 0.060 *0.647 0.001   الدقي 6.1
 *4.07 0.04 0.064 0.060    الهرم 6.60
 0.101 0.700 0.00     الشيخ زايد 40.00
 *0.600 0.004      أكتوبر 7 6.0
 4.007       الدكرور بوالق 6.64
        العمرانية 40.60

 األسباب النفسية

 0.600 0.061 0.040 0.410 0.400 0.406  العجوزة 40.00

 غير دال 4.471

 0.000 0.400 0.006 0.017 0.006   الدقي 40.16
 0.704 0.460 0.147 0.010    الهرم 40.00
 0.066 0.40 0.061     الشيخ زايد 40.10
 0.000 0.001      أكتوبر 7 40.0
 0.106       الدكرور بوالق 40.06
        العمرانية 44
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 " النشاط البدني محفزاتتحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (06جدول )تابع 
 (411" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار منطقة اإلقامة، وحساب  وفقا لمتغير

 محاور استمارة 
 "النشاط البدني محفزات"

المتوسط 
 العمرانية بوالق أكتوبر زايد الهرم الدقي العجوزة الداللة قيمة ف منطقة اإلقامة المجموعات الحسابي

 األسباب الثقافية

 0.000 0.000 0.007 0.01 0.476 0.111  العجوزة 6.11

 غير دال 4.006

 0.146 0.410 0.60 0.701 0.067   الدقي 6
 0.414 0.400 0.161 0.100    الهرم 6.00
 0.070 0.014 0.077     الشيخ زايد 6.70
 0.000 0.706      أكتوبر 7 6.60
 0.061       الدكرور بوالق 6.41
        العمرانية 6.10

 باإلمكاناتأسباب تتعلق 

 *0.006 *1.070 0.406 *0.014 4.006 4.006  العجوزة 40.00

 دال 0.767

 4.7 *0.067 4.167 *0.00 0.000   الدقي 40.60
 4.700 *0.400 *4.111 *0.060    الهرم 40.66
 *1.60 *7.107 4.001     الشيخ زايد 46.07
 *0.067 *1.000      أكتوبر 7 40.14
 4.176       الدكرور بوالق 40.07
        العمرانية 40.00

أسباب تتعلق بالبيئة 
 المحيطة

 0.006 4.600 *1.106 *1.107 *4.00 0.406  العجوزة 40.60

 دال 00.060

 0.0 4.000 *1.710 *1.700 4.074   الدقي 40.00
 4.474 0.460 *7.006 *0.600    الهرم 40.46
 *1.000 *7.400 0.001     الشيخ زايد 40.47
 *1.010 *7.400      أكتوبر 7 40.40
 4.000       الدكرور بوالق 40

        العمرانية 40.00

 األسباب المادية

 *0.007 *0.460 *4.106 0.660 *4.600 *4.700  العجوزة 40.06

 دال 40.007

 0.700 0.000 *0.000 *0.140 0.470   الدقي 6.06
 0.00 0.006 *0.041 *0.004    الهرم 6.4
 *0.4 *0.66 0.701     الشيخ زايد 44.70
 *0.600 *0.701      أكتوبر 7 40.00
 0.404       الدكرور بوالق 0.64
        العمرانية 0.00

 4.92( = 2.25( ومستوي معنوية )141،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
أسباب تتعلق باإلمكانات وفقًا لمتغير منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في مدينة الشيخ زايد التابعة "لحي الهرم"، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا بين محور ( 06يتضح من جدول )

 .أكتوبر التابعة "لحي الهرم" 7لصالح المقيمين في مدينة  وفقًا لمتغير منطقة اإلقامة اب الماديةفروق دالة إحصائيًا بين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسب
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طبيعة  يروفقا لمتغ" النشاط البدنيمحفزات  تحليل التباين بين محاور استمارة استبيان " (00جدول )
 (411" )ن = LSD"داللة الفروق باستخدام اختبار منطقة اإلقامة، وحساب 

 محاور استمارة 
 "النشاط البدني محفزات"

المتوسط 
 راقية متوسطة شعبية الداللة قيمة ف السن المجموعات الحسابي

 األسباب الصحية
 0.714 0.01  شعبية 40.6

 0.104   متوسطة 40.17 غير دال 4.001
    راقية 40.07

 األسباب البدنية
 0.010 0.467  شعبية 0.06

 0.016   متوسطة 0.46 غير دال 0.046
    راقية 0.40

 األسباب االجتماعية
 0.046 0.074  شعبية 6.04

 0.00   متوسطة 6.60 غير دال 0.077
    راقية 6.00

 األسباب النفسية
 0.400 0.060  شعبية 40.76

 0.400   متوسطة 40.06 غير دال 0.04
    راقية 40.10

 األسباب الثقافية
 0.014 0.066  شعبية 6.07

 0.007   متوسطة 6.01 غير دال 0.601
    راقية 6.0

 أسباب تتعلق باإلمكانات
 *0.146 *4.001  شعبية 40

 0.000   متوسطة 41.00 دال 7.100
    راقية 40.10

 بالبيئةأسباب تتعلق 
 المحيطة

 *0.606 *0.061  شعبية 40.07
 0.000   متوسطة 40.00 دال 7.007

    راقية 47.46

 األسباب المادية
 *0.004 *0.441  شعبية 0.61

 0.106   متوسطة 40.07 دال 6.060
    راقية 44.06

 4.92( = 2.25( ومستوي معنوية )141،  2قيمة ف الجدولية عند درجتي حرية )
 أسباب ،ور أسباب تتعلق باإلمكاناتاوجود فروق دالة إحصائيًا بين مح( 00يتضح من جدول )

ي المناطق فمنطقة اإلقامة لصالح المقيمين طبيعة تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية وفقًا لمتغير 
 الراقية .

 النشاط البدني" مناقشة نتائج استمارة استبيان "تحديات 

محفزات النشاط  " استبيان  ( استجابات عينة البحث على استمارة01:  46جداول )يتضح من 
أظهرت نتائج تلك االستجابات و  ،لتفسير العبارات %60"، وارتضى الباحث نسبة  السن البدني لكبار

 : ما يلي
( تمثلت أهم محفزات النشاط البدني لكبار السن فيما يتعلق باألسباب 46جدول ) األسباب الصحية
( المساعدة على التعايش 4، تلتها العبارة )(%01.00)( النوم بشكل أفضل بنسبة 6الصحية في العبارة )
 ، وجاءتتينسابقال للعبارتين( نعمفي اتجاة ) دالة (0كا)، وجاءت قيمة (%00.06)مع المرض بنسبة 

محفزات مشاركة كبار السن في النشاط البدني والمرتبطة باألسباب الصحية وفقًا لنتائج الدراسات كما 
جاءت مشورة الطبيب بالممارسة سبب في المشاركة ( 41)مMartín, M"(0040 )" يلي، دراسة 

مشورة الطبيب José Emilio( "0006 )(40 )بالنشاط البدني لدى السيدات أكثر من الرجال، دراسة "
 بممارسة النشاط البدني لكبار السن زادت من طلبهم على المشاركة اإليجابية.
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تحسين التوازن والتخلص من ( 4( وكانت أهم محفزاتها في العبارة )40جدول ) األسباب البدنية
( 0، ثم العبارة )(%00.10)( إلنقاص الوزن بنسبة 0، تلتها العبارة )%07.17بنسبة  خطر السقوط

، (%01.00)( لتنمية لياقتي البدنية بنسبة 1وأخيرًا العبارة )(، %00.06)بنسبة  ألكون نشيطًا باستمرار
(، وجاءت محفزات مشاركة 0( فيما عدا العبارة )نعملجميع العبارات دالة في اتجاة ) (0كا)وجاءت قيم 

 دراسة الدراسات كما يلي،كبار السن في النشاط البدني والمرتبطة باألسباب البدنية وفقًا لنتائج 
"Martín, M" (0040 )ودراسة "تحسين والحفاظ على اللياقة البدنيةالرغبة ل( 41)م ،Hilary J. 

Bethancourt( "0040)(40) (0040" )"ريم إبراهيمالحفاظ على الصحة البدنية، دراسة  (40) م 
 الحفاظ على حسن المظهر . 

( االستمتاع بجو المرح بنسبة 7( وكانت أهم محفزاتها في العبارة )46جدول ) األسباب االجتماعية
( التشجيع من 0ثم العبارة ) (%06.01)بنسبة  اآلخرينبتكوين صداقات ( 1تلتها العبارة ) (01.60%)

، وجاءت (%66.46)داخل جماعة بنسبة التواجد في رغبتي ( 0، ثم العبارة )(%04.7)األصدقاء بنسبة 
éJos (، وتشير نتائج دراسة "0، 0( لجميع العبارات فيما عدا العبارتان )نعمدالة في اتجاة ) (0اك)قيم 

Emilio( "0006) (40)  إلى أن رغبة كبار السن في تكوين صداقات جديدة أحد أهم محفزات الممارسة
 اإليجابية .

بنسبة  الشعور بالسعادةتحقيق ( 0( وكانت أهم محفزاتها العبارة )00جدول ) األسباب النفسية
( التخلص 0، العبارة )(%06.0)( الحد من الجلوس كثيراً في المنزل بنسبة 4، تلتها العبارة )(00.01%)

( للعبارات السابقة، نعمفي اتجاة )( دالة 0كا) ، وجاءت قيم(%04.61)من روتين الحياة اليومية نسبة 
غير دالة  (2كا)(، وجاءت قيمة 6، 0، 1( في العبارات )الدالة في اتجاة ) (0كا)في حين جاءت قيم 

(، وجاءت محفزات مشاركة كبار السن في النشاط البدني والمرتبطة باألسباب النفسية وفقًا 7في العبارة )
البدني، ودراسة النشاط بتمتع ال (41) مMartín, M"(0040)" لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة 

"Hilary J. Bethancourt" (0040)للحفاظ على الصحة العقلية.  (40) م 
( ثقتي في فوائد النشاط البدني على 4( وتمثلت أهم محفزاتها العبارة )04جدول ) األسباب الثقافية

، (%00.10)( االستثمار األمثل لوقت فراغي بنسبة 0، ثم العبارة )(%06.0)الصحة العامة بنسبة 
دالة في اتجاة  (0كا)( للعباراتين السابقتين، في حين جاءت قيم نعمدالة في اتجاة )( 0كا)وجاءت قيم 

(، وجاءت محفزات مشاركة كبار 1غير دالة في العبارة ) (0كا)(، وجاءت قيمة 0، 0( في العبارتين )ال)
 Joséالسن في النشاط البدني والمرتبطة باألسباب الثقافية وفقًا لنتائج الدراسات كما يلي، دراسة "

Emilio "(0006) (40) " ريم إبراهيمزيادة وعي كبار السن بأهمية النشاط البدني، ودراسة دراسة" 
 الرغبة في تجديد الحياة .    (40) (0040)

، (%60)( أن الوزن النسب لجميع العبارات أقل من 00يتضح من جدول ) أسباب تتعلق باإلمكانات
، تلتها العبارة (%60.60)لمشي والجري بنسبة ( أرصفة وممرات تصلح ل0وكانت أهم محفزاتها العبارة )

( للعبارتين السابقتين، نعمدالة في اتجاة ) (0كا)، وجاءت قيم (%60.06)( دورات مياة نظيفة بنسبة 7)
غير دالة ( 0كا)(، وجاءة قيمة 0، 0، 1، 0، 4( للعبارات )الدالة وفي اتجاة ) (0كا)في حين جاءة قيم 
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أن برامج النشاط ( 40)مHilary J. Bethancourt( "0040 )نتائج دراسة "(، وتشير 6في العبارة )
 البدني المتوفرة محفزة للممارسة .  
( أن الوزن النسب لجميع العبارات أقل من 00يتضح من جدول ) أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة

، (%76.64)ة بنسبة ( النظافة المستمرة ألماكن الممارس4، وتمثلت أهم محفزاتها في العبارة )(60%)
( نقاء جوها بنسبة 0، ثم العبارة )(%76.70)( سهولة الوصول ألماكن الممارسة بنسبة 0تلتها العبارة )

، 4(، وغير دالة لعبارات )0، 6، 7، 0( في عبارات )الدالة في اتجاة ) (0كا)، وجاءت قيم (70.00%)
أن نظافة أماكن الممارسة وتوافر  (41) مMartín, M"(0040)" (، وتشير نتائج  دراسة 1، 0، 0

 المساحات الخضراء أحد العوامل المساعدة على زيادة نشاط كبار السن للمشي .
، وكانت (%60)من  ( أن الوزن النسب لجميع العبارات أقل01يتضح من جدول ) أسباب مادية

، تليها العبارة (%70.61)( بنسبة جيم( أشترك في مراكز رياضية خاصة )0أهم محفزاتها في العبارة )
( أشتري األجهزة الرياضية بنسبة 7، ثم العبارة )(%71.40)( أشتري المالبس الرياضية بنسبة 0)
( في جميع عبارات المحور، وتشير نتائج ودراسة الدالة في اتجاة ) (0كا)، وجاءت قيم (70.06%)
"Hilary J. Bethancourt( "0040 )بأسعار معقولة ومريحة يزيد  أن المشاركة في البرامج( 40)م

 من طلب كبار السن على ممارسة النشاط البدني .
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين محاور استمارة "محفزات النشاط البدني ( 00يتضح من جدول )

 .لكبار السن" وفقًا لمتغير نوع الجنس 
 المادية وفقًا لمتغير السن وجود فروق دالة إحصائيًا بين محور األسباب( 07يتضح من جدول )كما 

، وقد يرجع السبب في أن كبار السن في تلك المرة سنة (60)ألقل من  (70)لصالح كبار السن من 
العمرية قد وصلوا سن المعاش وحصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة ومن ثم لديهم المقدرة على امتالك 

 .الرياضية دوات واالجهزة الرياضية أو االشتراك في األندية األ
وجود فروق دالة إحصائيًا بين محور أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة وفقًا ( 06يتضح من جدول )

 لمتغير الحالة االجتماعية لصالح المتزوجين من كبار السن .
وجود فروق دالة إحصائيًا بين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، ( 00يتضح من جدول )
ه في باحث أن، ويرى اللمتغير مستوى التعليم لصالح الحاصلين على دراسات عليااألسباب المادية وفقًا 

الحاصلين  كبار السنلذا أظهرت النتائج أن  الغالب ما يقترن المستوى التعليمي بالمستوى االقتصادي
يقيمون في بيئات سكنية راقية ولديهم مقدرة مالية أفضل للصرف على الممارسة، وفي على دراسات عليا 

من كبار السن ظهر أن أصحاب المستوى التعليمي األعلى  Monash university" (0006)تقرير "
 (40:  47) .مقارنة بالمستويات التعليمية األقل  ممارسين ألنشطة بدنية عالية التكلفة

وجود فروق دالة إحصائيًا بين محور أسباب تتعلق باإلمكانات وفقًا لمتغير ( 06يتضح من جدول )
ائيًا "، وكذلك فروق دالة إحصحي الهرم"لـ منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في مدينة الشيخ زايد التابعة 

قيمين مبين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية وفقًا لمتغير منطقة اإلقامة لصالح ال
ندية ويرجع السبب إلى انتشار المراكز الرياضية الخاصة واأل"، حي الهرم"لـ أكتوبر التابعة  7في مدينة 
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الت التجارية عالية المستوى والطرق المتسعة والنباتات الخضراء في الطرق، األمر الذي يدفع كبار و والم
أن  Monash university" (0006)السن للمشي والذهاب ألماكن الممارسة، حيث أظهر تقرير"

معدل  حيث لوحظ أن ،مستويات مشاركة كبار السن في المدن الراقية أعلى من أقرانهم في المدن األخرى
 47) .انتشار التجمعات الرياضية العامة والخاصة كان أكثر في المدن الراقية عنه في المدن المتوسطة 

 :40 ) 
إحصائيًا بين محاور أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب وجود فروق دالة ( 00يتضح من جدول )

تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية وفقًا لمتغير طبيعة منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في المناطق 
ويرجع الباحث السبب في الفارق الكبير بين األحياء الراقية في المحافظة مثل مدينة الشيخ زايد ، الراقية

أكتوبر حيث تتميز بتوفر طرق واسعة ومساحات خضراء كثيرة ونوادي وهدوء  7مدينة وبعض مناطق 
في كافة شوارعها االمر الذي يشجع كبار السن المقيمين بتلك المناطق على ممارسة النشاط البدني 

" José Emilioدراسة "وأشارت نتائج إضافة إلى أنهم يمتلكون المقدرة المادية المرتبطة بالممارسة، 
أن كبار السن الذين يسكنون في التجمعات األسرية الخاصة كانوا أكثر نشاطًا من ( 40)( 0006)

 . أقارنهم الذين يسكنون في األماكن المزدحمة
 استنتاجات البحث 

صل ، وما تم التو المستخدم في ضوء هدف البحث، وفي نطاق عينة البحث، والتحليل اإلحصائي
 البحث فيما يلي :إليه من نتائج، تمثلت استنتاجات 

 حسب فأكثر  %60والتي حصلت على نسبة أهم تحديات النشاط البدني لكبار السن  تتمثل
ب أسبا، ، هشاشة العظام(أمراض القلب، ضعف البصر) أسباب الصحيةمحاور البحث في، 

، التشجيع األسري )ال يوجد أسباب االجتماعية(، في حال بذل مجهود بدنياإلجهاد ) البدنية
اط التشجيع لممارسة النش )ال يوجد أسباب النفسية (،رياضية لكبار السنال اتجماعال نقص
إلصابة ترتبط ا)االعتقاد بأن  أسباب الثقافية ، تفضيل الجلوس منفردًا(،شعور بالخجل، الالبدني

 ،النشاط البدني ال يصلح لكبار السن، االعتقاد بأن بالنشاط البدني امهتم، عدم األبالممارسة
عدم ) أسباب تتعلق باإلمكانات(، فوائد النشاط البدني، نقص المعرفة بالخجل من نظرة المجتمع

فة أرص، عدم صالحية ة للراحةالمخصصمقاعد ، نقص الماكن الممارسةبأعيادات مجهزة توافر 
 أندية رياضية أو مـــراكز شباب، ال توجد دورات مياة نظيفة، ال توجد لمشي والجرياوممرات 

 الزحام) أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة ،(مناسبةغير رياضية الجهزة األدوات و كن اإلقامة، األبأما
 ،صناديق جمع القمامةعدم انتشار ، لطرقانظافة سوء ، أماكن الممارسةعدم نظافة ، يالمرور 

ة األجهز  )ضعف المقدرة على شراء األسباب المادية، (مصادر التلوثمن  قرب أماكن الممارسة
لضعف الدخل المادي، عدم المقدرة  شترك في مراكز رياضية خاصة )جيم(، عدم االالرياضية
 ( .المالبس الرياضية على شراء

  فأكثر حسب  (%60)تتمثل أهم محفزات النشاط البدني لكبار السن والتي حصلت على نسبة
، التعايش مع المرض )النوم بشكل أفضل، المساعدة على األسباب الصحيةمحاور البحث في، 
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اض، ، الوقاية من األمر على صحتي نصائح الطبيب، تحسين مستوى الحالة الصحية، المحافظة
 ،تحسين التوازن والتخلص من خطر السقوط) األسباب البدنية(، تأخير أعراض الشيخوخةل

االستمتاع ) األسباب االجتماعيةتي البدنية(، ، لتنمية لياقألكون نشيطًا باستمرارإلنقاص الوزن، 
اخل جماعة، دالتواجد في رغبتي ، التشجيع من األصدقاء، اآلخرينبتكوين صداقات بجو المرح، 

تحقيق ) األسباب النفسية(، األسرةأصدقائي يمارسون النشاط البدني، التشجيع من قبل أفراد 
نزل، التخلص من روتين الحياة اليومية(، ، الحد من الجلوس كثيرًا في المالشعور بالسعادة
ل لوقت االستثمار األمث، )ثقتي في فوائد النشاط البدني على الصحة العامة األسباب الثقافية

 . (فراغي

  ة وجود فروق دال:  فيما يتعلق بتحديات النشاط البدني لكبار السنأظهرت نتائج البحث
محوري أسباب تتعلق باإلمكانات وأسباب تتعلق بالبيئة المحيطة وفقًا لمتغير نوع  فيإحصائيًا 

ة محوري األسباب الصحية واألسباب البدني فيوجود فروق دالة إحصائياً ، الجنس لصالح الرجال
محور في وجود فروق دالة إحصائيًا ، سنة (60)وفقًا لمتغير السن لصالح كبار السن فوق 

روق دالة وجود ف، وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية لصالح األرامل من كبار السن األسباب البدنية
محاور أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية  فيإحصائيًا 

الة إحصائيًا وجود فروق د ،وفقاً لمتغير مستوى التعليم لصالح أصحاب التعليم األقل من المتوسط
وري األسباب الصحية واألسباب البدنية وفقًا لمتغير منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في مح في

مدينة الشيخ زايد، وفي محور األسباب االجتماعية لصالح المقيمين بحي العجوزة، وفي محاور 
أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية لصالح المقيمين بحي 

وجود فروق دالة إحصائياً بين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية ، مرانيةالع
 .وفقًا لمتغير طبيعة منطقة اإلقامة لصالح المناطق الشعبية

 دالة  عدم وجود فروق : أظهرت نتائج البحث فيما يتعلق بمحفزات النشاط البدني لكبار السن
إحصائيًا بين محاور استمارة "محفزات النشاط البدني لكبار السن" وفقًا لمتغير نوع الجنس، في 
حين توجود فروق دالة إحصائياً بين محور األسباب المادية وفقاً لمتغير السن لصالح كبار السن 

سباب تتعلق بالبيئة سنة، وجود فروق دالة إحصائيًا بين محور أ (60)ألقل من  (70)من 
المحيطة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية لصالح المتزوجين من كبار السن،وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية وفقًا لمتغير مستوى التعليم 

 ر أسباب تتعلقوجود فروق دالة إحصائيًا بين محو  لصالح الحاصلين على دراسات عليا،
باإلمكانات وفقاً لمتغير منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في مدينة الشيخ زايد التابعة "لحي الهرم"، 
وكذلك فروق دالة إحصائيًا بين محوري أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب المادية وفقًا 

وجود فروق "، حي الهرم"لـ أكتوبر التابعة  7لمتغير منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في مدينة 
دالة إحصائيًا بين محاور أسباب تتعلق باإلمكانات، أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة، األسباب 

 المادية وفقًا لمتغير طبيعة منطقة اإلقامة لصالح المقيمين في المناطق الراقية .
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 توصيات البحث 
 بما يلي :بحثوصي الوالنتائج التي تم التوصل إليها، يمن خالل إجراءات البحث 

  تصميم نماذج استرشادية مصورة من التمرينات البدنية التي تراعي الفروق الفردية بين كبار
السن وخاصة أولئك الذين يعانون من األمراض أو حاالت العجز، بحيث يمارسون تلك التمرينات 

 في المنزل من خالل مشاهدتها على جهاز كمبيوتر .

 لبدني لكبار السن بهدف تعديل التصورات الخاطئة لدى البعض التي التوعية بأهمية النشاط ا
 ترتبط بين الممارسة واإلصابة وكذا خجل البعض من نظرة المجتمع .

  تبني وزارة الدولة للشباب بالتنسيق مع وزارة الشئون االجتماعية مشروع إنشاء مدينة ترويحية
 نشطة البدنية والترويحية .  لكبار السن توفر كافة أشكال الممارسة اإليجابية لأل

  توفير القيادات المتطوعة للعمل مع كبار السن حيث يعد ذلك من العوامل الهامة التي تسهم في
تفعيل الممارسة داخل البرنامج الترويحي وكذلك توفير مجال أكبر من اإلشراف الدقيق لكبار 

 السن.

 جيد بما يتالءم مع تقدير  ضرورة العمل على إعداد أخصائيين على مستوى علمي ومهني
 االحتياجات الفعلية والمستقبلية لكبير السن .

  تشجيع فكرة المركز الصحي االجتماعي لكبار السن بحيث يتيح فرص الرعاية الصحية
 والترويحية وفقا لالتجاهات العالمية المعاصرة في مجال رياضة كبار السن .

 ي بجمهورية مصر العربية انطالقا من ترسيخوضع آلية لرعاية كبار السن على المستوى القوم 
 قيم العدل والمساواة والتي تنادي بها قوانين حقوق اإلنسان.

  ضرورة أن تتبني كليات التربية الرياضية وضع سياسة إعداد الكوادر الفنية المتخصصة للعمل
 في مجال رعاية كبار السن .

 رعاية كبار السن وتوفير مختلف دعوة القطاع الخاص لدعم الخدمات والبرامج المقدمة ل
التسهيالت الخاصة لهم على النحو الذي يعكس امتنان ووفاء المجتمع لكبار السن وتقديره 

 لعطائهم.

  تنظيم دورات تدريبية متقدمة لالفراد العاملين مع كبار السن لزيادة خبراتهم ورفع كفاءة أدائهم
معارفهم وتأهيلهم الستخدام األدوات وذلك من خالل اضطالعهم على كل ما هو جديد وتطوير 

 واألجهزة المستحدثة الخاصة بهذه الفئة.

  تبادل التجارب والخبرات مع بعض الدول العربية والعالمية التي توفر الدعم والرعاية لكبار السن
واإلستفادة من األنظمة والمواثيق واللوائح الداخلية التي تنظم وتحكم عمل المؤسسات المعنية 

 لسن .بكبار ا
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