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الحمدددددددددك ي حمدددددددددكا الذدددددددددها عطاددددددددداه   ددددددددد ذ  الددددددددد   اددددددددد     ددددددددد   ع  ددددددددد    اهذمددددددددد     
، طحمدددددددك   طددددددد  ىدددددددا  لطددددددد  الملعمدددددددل ع   ططدددددددد    دددددددل  عمددددددد    ددددددد ا ال مددددددد  ع لددددددد  لطدددددددد  

أول العلمممممممممممن ال ممممممممممم   و    ممممممممممم  الصددددددددددد  ا ع دددددددددددع  لطددددددددددد  المع  دددددددددددا  ذ ددددددددددد        
 االست  ع و  ل   التحفظ ورابع  الع ل وخ  س  ال شر "

"        عمدددددددددددد   طدددددددددددد ا ص ذىدددددددددددد ط   ص    طع ددددددددددددك  ل دددددددددددد ل  عادددددددددددداهاعط    ل ىدددددددددددد ع   
  دددددددددد   اي  ددددددددددش  مدددددددددده  الدددددددددد   ع  دددددددددد  ل  اددددددددددها    ددددددددددل  حرشمممممممممم و   وسمممممممممم  "

  دددددددد  ذحهمطدددددددد  علدددددددد  ذل  طدددددددد  ع عدددددددد  عص  اص عمدددددددد   دددددددد   المدددددددد اه  عالدددددددد    ح  طدددددددد  لادددددددد  
 اددددددددك  ح ادددددددد  اي لطدددددددد  امدددددددد  ص ذ ععطدددددددد  ع ددددددددكذ  عادددددددداهاعط   لددددددددل  ادددددددد  مدددددددد  مددددددددك لطدددددددد  

 ذك المى  ك  ع  صة  ى ع    ى  العكهذا الهذ  ش  

امددددددددددد  طع دددددددددددك  ل لاددددددددددداه ال ددددددددددد    لدددددددددددل اددددددددددد   مددددددددددد   ماعلدددددددددددة ال  م دددددددددددة عط ددددددددددد  
 .) قد رو(ل ل اه 

" عبممممممممد اللمممممممم در   للمممممممم  "   " أ مممممممم   عادددددددد  مدددددددد  ىدددددددد  كط  مدددددددد   هذددددددددا  ع ل ذددددددددك 
 دح   ي".



3  

 

 ممخص

 

 جـــامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم 

صحة ورياضةممخص مذكرة ماستر في تربية بدنية و الرياضة تخصص   

 المراقبة الطبية لدى المسنين وانعكاسيا عمى الحياة 

 دراسة ميدانية لمستشفيات واليــة معسكر .

حرشاوي يوسف تحت اشراف األستاذ:شنوفي قدور              من اعدد الطالب :  

 : تسميط الضوء عمى المراقبة الطبية وواقعيا في المجتمع . هدف الدراسة 

 ؟سمبي عمى حياة المسن كانعكاسىل يعتبر غياب المراقبة الطبية  :مشكمة الدراسة 

  : فرضيات الدراسة 

غياب المراقبة الطبية لدى المسنين يترتب عميو انعكاس سمبي في الفرضية الرئيسة : -
 اليومية .حياتو 

 الدراسة الميدانية :  إجراءات

 طبيب . 04 العينة :

 والية معسكر  المجال المكاني :

 62أفريل وتم استرجاعيا في  51تم توزيع استمارات االستبيان في  المجال الزماني :
 . 6452أفريل 

يمثل المنيج الطريقة التي يسمكيا الباحث في الدراسة و بما أن  المنهج المستخدم :
 لطبيب الدراسة فأننا اعتمدنا عمى المنيج الوصفي . إتباعالمنيج يكون ا
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البحث عمى االستمارة االستبيانية التي تدرس كل ما  إجراءاعتمدنا في  : االستبيان
البحث عمى االستمارة االستبيانية  إجراءيتعمق بعناصر الموضوع وكذا اعتمدنا في 

وكذا اعتمدنا عمى طريقة اإلحصاء التي تدرس كل ما يتعمق بعناصر الموضوع 
 .والنسبة المئوية6كأ

مجموعة من االستنتاجات حول  إلىولقد توصمنا في ختام ىذا البحث  -
 موضوعنا والتي يمكن ذكرىا : 

غياب أطباء وعيادات مختصة في طب  -غياب المتابعة الطبية الدورية    -
 المسنين .

 تقديم مجموعة من االقتراحات : ارتأيناالستنتاجات انطالقا من ىذه ا

 . إنشاء مراكز عالج ورعاية لممسنين خصيصا 

 . تطوير إمكانيات العالج لممسنين 

 .االىتمام بالمراقبة الطبية لممسنين بشكل دوري منتظم 

 . توثيق مراحل العالج ونتائجو بالمتابعة عن طريق ممف طبي كامل 

 ونفسية . دعم وصفة العالج الطبية ببرامج تأىيمية بدنية 
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Résume 

Université Abdelhamid Ben Badis  mostaganem 

Mémoire  Master résumées dans l'éducation physique et des sports de l'institut  de la santé et 

du Sport 

L'observation médicale chez les personnes âgées et ses impacts sur la vie 

Une étude sur le terrain des hôpitaux Province Mascara. 

Etudient : chenoufi kaddour      la supervision du professeur: harchaoui youcef 

 pour faire la lumière sur le suivi médical et les réalités de la société. 

Est-ce que l'absence de surveillance médicale est un reflet négatif sur 

la vie des personnes âgées? 

 

- La prémisse principale: l'absence de surveillance médicale chez les personnes âgées ont 

une réflexion négative dans sa vie quotidienne. 

Les mesures d'étude sur le terrain: 

Exemple: 40 médecin. 

domaine spatial: Province Mascara 

sphère temporelle: le questionnaire a été distribué le 15 avril questionnaires ont été récupérés 

le 29 Avril ici 2016. 

Approche utilisée: le programme est la façon dont ils sont utilisés par le chercheur dans 

l'étude, y compris que le programme soit suivant le médecin de l'étude, nous nous sommes 

appuyés sur l'approche descriptive. 

Questionnaire: nous avons adopté à mener des recherches sur la forme a enseigné tous les 

éléments ainsi que le sujet et nous avons adopté à mener des recherches sur la forme enseigne 

tous les éléments sujet, ainsi que la façon dont nous nous sommes appuyés sur les statistiques 

Ka 2 pourcentage. 

- Et nous sommes parvenus à la conclusion de cette recherche à un ensemble de conclusions 

sur notre thème, on peut citer: 

- L'absence de suivi médical périodique - l'absence de médecins et de cliniques spécialisées en 

gériatrie. 

Sur la base de ces conclusions Artiana offrir une gamme de suggestions: 

isée en gériatrie. 
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médicale. 

. 

 

 

summary 

University Abdelhamid Ben  badis mostaganem 

Master Memory and umsum marized in Physical Education and Sports IndustryHealth and 

Sport 

Medical observation in the elderly and its impacts on life 

A field study of hospitals Mascara Province. 

Fromenumerate Student: chenoufi kaddour  under the supervision of Professor: youcef 

harchaoui 

 objective of the study: to shed light on the medical monitoring and realities in society. 

 study the problem: Is the absence of medical supervision is a negative reflection on the 

lives of the elderly? 

 hypotheses: 

- The main premise: the absence of medical supervision in the elderly have anegative 

reflection in hisdaily life. 

The fields tudy measures: 

Sample: 40 doctor. 

Spatial field: Mascara Province 

Temporal sphere: the questionnaire was distributed on 15 April questionnaires were 

retrieved on 29 April 2016. 

Approachused: the curriculum is the way they are used by the researcher in the study, 

including that the curriculum befollowing the study doctor, werelied on the descriptive 

approach. 

Questionnaire: weadopted in conducting research on form taught all the elements as well as 

the subject and weadopted in conducting research on formtaught all the elements subject as 

well as the way werelied on statistics Ka 2 percentage. 

- And we have reached at the conclusion of this research to a set of conclusions about our 

theme which can be mentioned: 
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- The absence of periodic medical follow-up - the absence of doctors and clinics specializing 

in geriatrics. 

Based on these conclusions Artianaoffer a range of suggestions: 

 opening specialized centers in geriatrics. 

 put Bajabba rahdecreerequire speriodic medical examination of eachelderly. 

 givelarger budget for these institutions and the allocation of part of medical observation. 

 speciala warenessTerpsat. 
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 قائمة الجداول واألشكال

/ قائمة الجداول :1  

 الجدول   الصفحة

 11 يوضح توزيع عينة البحث 74

والدكاترة المرشحينأسماء األساتذة  74  10 

وصدق االستبيانلثبات  واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي  01  10 

 17 يوضح مواصفات عينة البحث 00

بتوفر المستشفى عمى عيادة  حول السؤال المتعمقيوضح تكرارات اإلجابة ونسبها  00
 خاصة بالمسنين

 

10 

يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بضرورة تواجد الطبيب في عيادة  00
 المسنين

10 

يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بوجود عامل مشترك بين طبيب  04
 المستشفى وطبيب العيادة

14 

 أثناءيوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بأهمية تواجد الطبيب  04
 الفحوصات

10 

يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بدورية الفحوصات الطبية لممسنين  01
 بالعيادة

14 

عمى المسنينيوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بأثر المراقبة الطبية  00  11 

يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بضرورة تعميم مراكز طبية  07
 خاصة بالمسنين

 

11 

يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بتوفر المعمومات الصحية الكافية  00
 عن المسنين

10 

بتمقي مشاكل صحية خاصة يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق  00
 بالمسنين

10 

 يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بتمقي إصابات اثناء العالج 41
 

17 

يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بتوعية المسنين عن مخاطر  41 10 
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 اإلصابة
بتجاوب المسنين مع النصائح يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق  40

 المقدمة لهم
10 

يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق باهتمام اسر المسنين لتوفير  47
 وسائل المراقبة الطبية

14 

 10 يوضح تكرارات اإلجابة ونسبها حول السؤال المتعمق بتخصيص برامج ترفيهية لممسنين 40

 

/ قائمة األشكال :0  

 الشكل  الصفحة 

 11 يبين نسب تميز مواصفات عينة البحث 00

يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بتوفر المستشفى عمى عيادة خاصة  00
 بالمسنين

10 

يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بضرورة تواجد الطبيب في عيادة  04
 المسنين

10 

حول السؤال المتعمق بوجود عامل مشترك بين طبيب يبين نسب تكرارات اإلجابة  04
 المستشفى وطبيب العيادة

17 

 أثناءيبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بأهمية تواجد الطبيب  01
 الفحوصات

10 

يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بدورية الفحوصات الطبية لممسنين  00
 بالعيادة

10 

نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بأثر المراقبة الطبية عمى المسنين يبين 07  14 

يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بضرورة تعميم مراكز طبية خاصة  00
 بالمسنين

10 

يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بتوفر المعمومات الصحية الكافية عن  00
 المسنين

14 

يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بتمقي مشاكل صحية خاصة  04
 بالمسنين

11 

 11 العالج أثناءيبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بتمقي إصابات  41

 10 اإلصابةيبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بتوعية المسنين عن مخاطر  40
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نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بتجاوب المسنين مع النصائح يبين  47
 المقدمة لهم

10 

يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق باهتمام اسر المسنين لتوفير وسائل  40
 المراقبة الطبية

17 

 10 يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق بتخصيص برامج ترفيهية لممسنين 44
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  إهداء  

  تشكرات 

 6-2...........................................................................ملخص البحث 

  01-01...............................................................قائمة الجداول واألشكال 

  02.................................................................................المقدمة 

  03...............................................................................اإلشكالية 

  04.................فرضيات الدراسة ، أهميتها ، أهدافها ، أسباب اختيار الموضوع 

 05.......................................ديد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالبحثتح 

   07-06....................................................................الدراسات السابقة 

  الباب األول 

 الفصل األول : 

 12......................................عموم التقدم في السن والشيخوخة 
 11.......................................مفهوم المراقبة الطبية والصحية 
 11........................................هام المراقبة الطبية والصحيةم 
 12.................................................مفهوم الفحص الطبي 
 12.........................................أهمية الفحص الطبي الدوري 
 13.........................................................طب المسنين 
 13...............................أمراض طبية مشهورة في طب المسنين 
 14......................................................الرعاية الصحية 
 15............................................. ات فقدان الذاكرةإحصائي 
 16........................................الرياضة والترويح لكبار السن 
 17................................البرامج الترويحية المناسبة لكبار السن 
  18................نهائياالحاالت التي تمنع الكبار السن ممارسة الرياضة 
 18.......................الحاالت التي تمارس فيها الرياضة بشكل نسبي 
 23......................................................ميكانيكية الجسم 
 21......................................................القوام انحرافات 
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 الفصل الثاني : 
  25......................................................تعريف المسنين 
 25............................................الخصائص العامة لممسنين 
  26.....................................................تصنيف المسنين 
  27......................................................مشاكل المسنين 
  28......................................................رعاية المسنين 
 28...............................................الغذاء الصحي لممسنين 
 33....................................................الحمية عند النساء 
  32...................................................تعريف الشيخوخة 
  31................................التغيرات الفيزيولوجية في الشيخوخة 
 : الباب الثاني 
 : منهجية البحث واإلجراءات الميدانية  الفصل األول 

  34........................................................منهج البحث 
 35..................................................مجتمع عينة البحث 
 36..............................................البحث  ضبط متغيرات 
 37......................................................مجاالت البحث 
 ................................................... 37....أدوات البحث 
 42..................................................الدراسة اإلحصائية 

  الفصل الثاني : عرض وتحليل النتائج 
  41............................عرض وتحميل ومناقشة نتائج االستمارة 
  67........................................................االستنتاجات 
  68..................................................مناقشة الفرضيات 
  68.........................................................االقتراحات 
  68....................................................الخالصة العامة 
 ............................................... 72قائمة المصادر والمراجع 
 ........................................................ 71المــــالحق 
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 مقدمة:

منذ سالف العصور أبدى العمماء أىمية كبيرة لممواضيع الصحية بشكل عام ،  -
وأن اإلنسان المريض ال يستطيع أن موقنين بأن العقل السميم في الجسم السميم ،

يخدم المجتمع بشكل كاف وعميو ساىمت مؤىالت الطب والعموم الصحية عمى حد 
عطائوسواء بالمحافظة عمى الجيل الثالث  نفس آخر ليقاوم ظروف الحياة لذا  وا 

 بصحة المسن أو المحافظة عميو ومراقبتو . لالعتناءيعتبر الطب الصحي ميدان 

 االختصاصأن الطب الصحي يعتبر إحدى واجبات األسر وأىل ومما الشك فيو  -
وليذا عمى المعنيين أن يحافظوا عمى صحة وسالمة مسنييم ووقايتيم من كل 
أسباب الحوادث بشتى الطرق والوسائل ، وىذه الطرق الفحص الطبي الدوري الذي 

مراض قد يعمل عمى الحفاظ عمى أمن وسالمة المسن ووقايتو من كل الحوادث واأل
التي قد تصبح نتائجيا مزمنة ذات تأثير مؤكد في تدىور صحة المسن، وكذلك 
يسمح لإلدارة والفوج الطبي من حماية المسن من التعرض لإلصابات وحماية 
أنفسيم من تحمل مسؤولية الحوادث التي قد تصيب المسن ،لذلك من الضروري 

لعممنا ىذا إلى كل من أن يفرض الطب الصحي نفسو في المجتمع ،و عميو تتوجو 
تيمو صحة المسنين في وسط المجتمع ، ونعني بذلك األسرة من أجل السير عمى 
الحفاظ عمى سالمة مسنييا ومما يقع من كل أخطار التي تمس السيرورة السميمة 

 لصحة المسن .

بتطرقيا لدراسة الموضع أردنا تسميط الضوء عمى المراقبة الطبية والصحية لدى  -
كاسيا عمى الحياة وكذا معرفة أسباب غياب المتابعة والمراقبة الطبية المسن وانع

 الخاصة المسن .

 
 
 
 
 

 اإلشكالية :
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، الذي يعد أحيانا عبأ عمى  واالجتماعيإن المسن يشعر بفقدانو لدوره الوظيفي  -
بصحة كبار السن أحد أىم اإلستراتيجيات  االىتمامالشخص ، لذلك يعد 

بالمواليد واألطفال  واالىتمامالصحية لمدول المتقدمة ، فكما ىي الرعاية 
 أصبحت رعاية المسنين منافسة لمفردات مثل ىذه االستراتيجيات .

ومن الواضح جدا تقدم العمر كما يقال ) العمر يعود بنا إلى الوراء( فد  -
.األمر الذي  اجتماعيةة أو بدنية أو نفسية و يصاحب ذلك عدة مشاكل صحي

يدفعنا إلى االىتمام بصحة كبار السن لمتأكد من سالمة أعضاء الجسم وانتظام 
عمميا فسيولوجيا لتفادي مشكالن القمب والتنفس والعظام والعضالت وأجيزة 

والقمق  كاالكتئاباليضم واضطراب الغدد والمناعة الذاتية واألمراض النفسية . 
فقدان الذاكرة الذي يعاني منو كبار السن بفعل اضمحالل بعض الوظائف ... و 

 إلخ 

وتعتبر الفحوص الطبية ذات مكانة ىامة داخل المجتمعات الحديثة حيث وال بد  -
من حتمية إجرائيا ، وذلك ألنيا تساىم و بشكل كبير في وقاية المسن 

الشديد أن ىذه  ومساعدتو عمى مجابية الظروف الصعبة لمحياة .  ولألسف
الفحوصات تبقى محتشمة لكي ال نقول منعدمة . ما جعمنا نطرح التساؤل العام 

 التالي : 

  سمبي عمى حياة المسن  كانعكاسىل يعتبر غياب المراقبة الطبية والصحية
 ؟

 
 
 
 
 
 
 

 الفرضية الرئيسية :
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الحياة غياب المراقبة الطبية والصحية لدى المسن يترتب عميو انعكاس سمبي  في 
 اليومية  .

  : أهمية الدراسة 

 إثراء الرصيد العممي والزيادة في معارف الطمبة واألساتذة المشرفين . -

 انعكاس المراقبة الطبية عمى حياة المسن . -
 : أهداف الدراسة 

 نيدف من خالل ىذا البحث إلى مايمي : 
 عمى الحياة لدى المسن . وانعكاسياتسميط الضوء عمى المراقبة الطبية  -

 أىمية الفحوصات الطبية . إبراز -

 إكساب المسن ثقافة صحية . -

 : أسباب اختيار الموضوع 

 تتمخص أسباب اختيارنا لمموضوع في النقاط التالية : 
 تأكيد بعض المفاىيم الصحية المرتبطة بالفحوص الطبية . -

 األسر عمى الجانب الطبي لممسن . انتباهتركيز  -

 أىمية المراقبة الطبية في تحسين صحة المسن . إبراز -

 نقص الوعي الصحي لدى المسنين . -

 الوفيات المفاجئة لممسنين . -

 
 

 

 

 

 

 : تحديد المفاهيم والمصطمحات الخاصة بالبحث 



16  

 

ىي إجراء عالج مسبق دون المجوء إلى الوسائل واألدوية ، وتتم  المراقبة الطبية : -
الوقوع في الحوادث  الجتنابعن طريق التوجيو واإلرشادات من طرف الطبيب 

مذكرة أىمية الفحوصات الطبية لموقاية من  -)حمداوي ابراىيم  واإلصابات
 ( @8ص – 9A?Aاإلصابات 

عمره  امتدادىو الشخص الضعيف الذي يحتاج إلى رعاية غيره بسبب  المسن :
دكتور غسان شحرور )ومرافقة صفات الشيخوخة لو من مين أو ضعف أو عجز

،9A@8). 

وىو حركة مفاجئة يقوم بيا الشخص  انعكاساسم مؤنث منسوب إلى  : االنعكاس -
)أنطوان نعيمة  ألي ألم إيقافالخطر أو  اتقاءعن غير قصد 

 . ( >;=،ص888:وآخرون،

-) ابن منظور لسان العرب  وىي المنفعة والخير وعكسيا الموت الحياة : -
 .(;8>،ص@88:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراسات السابقة 
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إن بحثنا ىذا يخص الجانب الطبي والصحي والوقائي لممسنين في المجتمع ، وذلك 
المخاطر وعدم الوقوع في الحوادث واإلصابات ، ويعني ىذا أنو لو أىمية  الجتناب

بالغة وكبيرة، إذ لم تمقى عناية و اىتمام ،لذلك لم نجد دراسات مشابية أو سابقة إال 
 قميال حيث نذكر منيا :

مذكرة لنيل شيادة ليسانس لمطالب حمداوي ابراىيم ، تحت عنوان " أىمية  -9
ئية من اإلصابات الرياضية لدى تالميذ الثانويات الجزائرية الفحوصات الطبية الوقا

، بمعيد التربية البدنية بالجزائر ، حيث عالجت أىمية الفحوصات  ?9AA"، سنة 
 الطبية الوقائية من اإلصابات الرياضية .

المنيج الوصفي في ىذه الدراسة أما أداة البحث فكانت  مااستخدطريقة الدراسة : -
 وزعت عمى األساتذة أو المدراء . استبيانيوات عبارة عن استثمار 

مضاعفات صحية لمتالميذ سببو غياب الفحوصات  - النتائج المتحصل عميها : -
 -الطبية 

 استفدنا من خالل اطالعنا عمى ىذه المذكرة في الجانب النظري .

سوقمي وآخرون تحت عنوان" أىمية مذكرة نيل شيادة ليسانس لمطالب عيسى   -:
بمعيد التربية البدنية  :88:الطبية لدى تالميذ الطور الثانوي " سنة المراقبة 

والرياضية بقسنطينة ، حيث عالجت أىمية الفحوصات الطبية ودورىا الفعال في 
 الحفاظ عمى سالمة وصحة التالميذ .

استخدم المنيج الوصفي في ىذه الدراسة أما أداة  البحث فكانت  طريقة الدراسة : -
 وزعت عمى أساتذة الطور الثانوي . استبيانيوارات عبارة عن استثم

غياب  –األىمية البالغة التي يمعبيا الطبيب المدرسي  - النتائج المتحصل عميها : -
 األطباء والعيادات الطبية أدى إلى غياب المتابعة الصحية الدورية .

 استفدنا من خالل اطالعنا عمى ىذه المذكرة في الجانب النظري . -
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لنيل شيادة ليسانس لمطالب براىمي حمزة وآخرون تحت عنوان " أىمية الطب مذكرة 
بمعيد التربية البدنية  <88:في تحسين مردود العبي كرة اليد )صنف أشبال( سنة 

 والرياضية بجامعة الجزائر " سيدي عبد اهلل "

استخدم المنيج الوصفي في ىذه الدراسة أما أداة البحث فكانت  طريقة الدراسة : -
 عبارة عن استثمارات استبيانية وزعت عمى الالعبين والمدرسين .

معظم فرق كرة اليد ال تحتوي عمى قاعات العالج وأطباء النتائج المتحصل عميها : -
مختصين في الوقاية والعالج بإصابات الرياضية وأيضا أن المستوى المتدني 

ة الطبية الدورية لممدرسين أكد قمة التوعية من طرفيم وبالتالي غياب المتابع
اإلىمال والالمباالة لمفئات الصغرى وخاصة فئة األشبال  –والشاممة لمرياضيين 

 وجود متابعة طبية .أدى إلى عدم 

 

 .ى ىذه المذكرة في الجانب النظري استفدنا من خالل اطالعنا عم

مذكرة نيل شيادة ليسانس لمطالب بن محمد عثمان وآخرون تحت عنوان " الواقع  -
 ;88:والوقائي أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي في الثانوي "سنة  الصحي

 ، بمعيد التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر " دالي ابراىيم .

استخدم المنيج الوصفي في ىذه الدراسة أما أداة البحث فكانت  طريقة الدراسة : -
 عبارة عن استثمارات استبيانية وزعت عمى التالميذ واألساتذة اإلداريين .

المتحصل عمييا : فيما يخص التالميذ ىناك نقص كبير في جانب  النتائج -
 التوعية األمنية فاإلصابات تقع مجمميا في الرياضة الجماعية .

مبية الثانويات المستجوبة ال تحتوي غخص األساتذة واإلداريين استنتج أن أفيما ي -
 عمى عيادات و إن توفرت فال تقوم بالغرض الالزم .

 استفدنا من خالل اطالعنا عمى ىذه المذكرة في الجانب النظري  -
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 الفصل : عناصر

 عمـك التقدـ في السف كالشيخكخة -1
 مفهـك المراقبة الطبية كالصحية-2
 مهاـ المراقبة الطبية كالصحية-3 
 مفهـك الفحص الطبي-4 
 أهمية الفحص الطبي الدكرم-5 
 طب المسنيف-6 
 أمراض طبية مشهكرة في طب المسنيف-7 
 الرعاية الصحية-8 
 إحصائيات فقداف الذاكرة -9 
 الرياضة كالتركيح لكبار السف -10 

 البرامج التركيحية المناسبة لكبار السف-11
 الحاالت التي تمنع الكبار السف ممارسة الرياضة نهائيا-12 

 الحاالت التي تمارس فيها الرياضة بشكؿ نسبي-13
 ميكانيكية الجسـ-14
 القكاـ انحرافات-15
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 :  تمهيد
إف المسػػػػػتكل الػػػػػذم كصػػػػػمت إليػػػػػ  النتػػػػػائج المحصػػػػػمة فػػػػػي مختمػػػػػؼ القطاعػػػػػات الدكليػػػػػة 

 االعتنػػػػػػػا كالعالميػػػػػػػة مػػػػػػػا هػػػػػػػك إال دليػػػػػػػؿ قػػػػػػػاطع عمػػػػػػػ  التطػػػػػػػكر الممحػػػػػػػكظ فػػػػػػػي بػػػػػػػرامج 
بالمسػػػػػػػف ا ككػػػػػػػذا التطػػػػػػػكر الكبيػػػػػػػر فػػػػػػػي ابجهػػػػػػػزة القياسػػػػػػػية كالتقييميػػػػػػػة لمحالػػػػػػػة البدنيػػػػػػػة 
كالصػػػػػػحية كالتقيػػػػػػيـ الحقيقػػػػػػي لمسػػػػػػتكل المسػػػػػػف كػػػػػػؿ هػػػػػػذا تحقػػػػػػؽ كمػػػػػػازاؿ فػػػػػػي طريػػػػػػؽ 

التػػػػػػػي لهػػػػػػػا ع قػػػػػػػة بالمسػػػػػػػف  كاالهتمػػػػػػػاـ بجميػػػػػػػع العمػػػػػػػـك االعتنػػػػػػػا التقػػػػػػػدـ مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ 
كعمػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػيخكخة  ( (gerontologyكمحيطػػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػػؿ : عمػػػػػػػػػـ التقػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػف 

(geriatrics)   ا  كبػػػػذلؾ نجػػػػد أف كػػػػؿ اببحػػػػاث الجديػػػػدة فػػػػي جميػػػػع العمػػػػـك التػػػػي لهػػػػا
ع قػػػػة بحيػػػػاة السػػػػف تشػػػػارؾ بػػػػدكرها فػػػػي تحسػػػػيف النتػػػػائج كمػػػػف بػػػػيف هػػػػذ  العمػػػػـك نجػػػػد 
عمػػػػـ التقػػػػدـ فػػػػي السػػػػف كهػػػػك االختصػػػػاص الػػػػذم ي طػػػػي دراسػػػػة جميػػػػع العمميػػػػات التػػػػي 

السػػػػػنكات  باتجػػػػػا يحتػػػػػازكف منتصػػػػػؼ العمػػػػػر  تخػػػػػص التقػػػػػدـ فػػػػػي السػػػػػف ل فػػػػػراد الػػػػػذيف
 المتأخرة في حياتهـ .
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 عموم التقدم في السن والشيخوخة :  -1

( كعمػػػػػػػػـ  (gerontology)يبػػػػػػػػدكا أف تػػػػػػػػداخؿ بػػػػػػػػيف مصػػػػػػػػطمح  عمػػػػػػػػـ التقػػػػػػػػدـ بالسػػػػػػػػف  -
اختصاصػػػػات يختارهػػػػا البػػػػاحاكف لهػػػػذ  الفئػػػػة المهمػػػػة   (geriatrics )الشػػػػيخكخة 

هػػػػػػي ابخػػػػػػرل متداخمػػػػػػة مػػػػػػع بعضػػػػػػها  كاالختصاصػػػػػػاتمػػػػػػف سػػػػػػكاف أم مجتمػػػػػػع ا 
كمسػػػػػػػيرة حياتيػػػػػػػة كعمػػػػػػػـك  اإلنسػػػػػػػافبفعػػػػػػػؿ مجػػػػػػػاالت العمػػػػػػػـك التػػػػػػػي تخػػػػػػػتص بحيػػػػػػػاة 

 . أخرل إنسانيةابحيا  كالنفس كعمـك 
يعتبػػػػر دراسػػػػة عمميػػػػات التقػػػػدـ بالسػػػػف ل فػػػػراد   (gerontology)فعمػػػػـ التقػػػػدـ بالسػػػػف  -

أخرة فػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػاتهـ الػػػػػػػػػذيف يجتػػػػػػػػػازكف منتصػػػػػػػػػؼ العمػػػػػػػػػر باتجػػػػػػػػػا  السػػػػػػػػػنكات المتػػػػػػػػػ
 كتتضمف الدراسة : 

 الجتماعية لمراحؿ تقدـ كبار السفدراسة الت يرات الجسدية كالنفسية كا. 
 . دراسة الت يرات الطارئة عم  المجتمع بسبب زيادة نسبة الشيخكخة 
  كبرامج مناسبة . سياساتتطبيؽ 

 فيتج  الدارسكف لدراسة :   (geriatrics )أما عمـ الشيخكخة  -

 -2014 محمػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػبحي لمػػػػػػػػػرض فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػنكات الحيػػػػػػػػػاة المتػػػػػػػػػأخرة الصػػػػػػػػػحة كا
 .(23ا24ص

 
 
 
 
 

 مفهوم المراقبة الطبية والصحية :
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هػػػػػي مجمكعػػػػػة مػػػػػف اإلجػػػػػػرا ات المتخػػػػػذة مػػػػػف أجػػػػػػؿ اجتنػػػػػاب المخػػػػػاطر كمنػػػػػػع 
 . 1كالحكادث اإلصابات

هػػػػػػي عبػػػػػػارة عػػػػػػف عػػػػػػ ج نػػػػػػكعي لحػػػػػػاالت المػػػػػػرض أك العجػػػػػػز لممسػػػػػػنيف كتختمػػػػػػؼ  -
مػػػػػف حالػػػػػة بخػػػػػرل كتشػػػػػتمؿ عمػػػػػ  المتابعػػػػػة الدكريػػػػػة لمحالػػػػػة كرعايتهػػػػػا طػػػػػكؿ فتػػػػػرة 

 . 2الع ج
 مهام المراقبة الطبية والصحية :  -3

 إف االختصاصي في الطب عمي  أف يؤدم المهاـ التالية : 
 حؿ المختمفة.التخطيط لكيفية ع ج المسنيف في المرا -
 التخطيط لكيفية تنظيـ الخدمات الصحية كاإلشراؼ عميها . -
 عم  بيئة المسنيف.  اإلشراؼ -
 القياـ بعمؿ الفحص الطبي الدكرم الشامؿ لممسنيف كتحميؿ النتائج . -
 اكتشاؼ ابمراض المعدية كاتخاذ اإلجرا ات ال زمة نحك منعها . -
 رنامج تدريبي . مراقبة كتنفيذ الت يرات الناتجة مف خ ؿ ب -

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم الفحص الطبي :  -4
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نعنػػػػػػي بػػػػػػ  مراقبػػػػػػة كتقيػػػػػػيـ الت يػػػػػػرات الناجمػػػػػػة بعػػػػػػد القيػػػػػػاـ بنشػػػػػػاط معػػػػػػيف كيجػػػػػػرم 
لممسػػػػػػنيف فػػػػػػي مرحمػػػػػػة معينػػػػػػة كيشػػػػػػمؿ جكانػػػػػػب متعػػػػػػددة كيقػػػػػػـك بػػػػػػالفحص الطبيػػػػػػب 

 كيتناكؿ الجكانب التالية :
الماضػػػػػػية فيمػػػػػػا التػػػػػػاريي الصػػػػػػحي لممسػػػػػػنيف كيقصػػػػػػد بػػػػػػ  دراسػػػػػػة الحالػػػػػػة الصػػػػػػحية  -

 يتعمؽ بأم أمراض سابقة أك تطعيـ أك حػكادث سابقة .
 الكشؼ عف جميع أجهزة الجسـ كأجزائ  . -
كهػػػػػػي تمػػػػػػؾ السػػػػػػج ت بػػػػػػدكف الطبيػػػػػػب فيهػػػػػػا كػػػػػػؿ مػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ  السججججججصحت الصججججججحية: -

 بالحالة الصحية لم عبيف .
 يقاس مستكل ذكا  ال عبيف كسمككهـ . االختبارات النفسية : -
 أهمية الفحص الطبي الدوري:  -5
الفحػػػػػص الطبػػػػػي الػػػػػدكرم لػػػػػػ  أهميػػػػػة بال ػػػػػة ال سػػػػػػيما فػػػػػي مرحمػػػػػة الشػػػػػػيخكخة بف  -

 غالبيتهـ يعيشكف مرحمة صعبة .
كمػػػػػػػف فكائػػػػػػػد هػػػػػػػذا الفحػػػػػػػص أنػػػػػػػ  يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػ  اكتشػػػػػػػاؼ الكايػػػػػػػر مػػػػػػػف ابمػػػػػػػراض  -

 كالمعكقات التي تكجد عند المسنيف دكف أف يشككا بها .
أف يشػػػػترؾ الفػػػػكج الطبػػػػي اشػػػػتراكا ايجابيػػػػا فػػػػي ككػػػػذلؾ مػػػػف فكائػػػػد الكشػػػػؼ الطبػػػػي  -

تسػػػػػػػجيؿ المعمكمػػػػػػػات الصػػػػػػػحية عػػػػػػػف المسػػػػػػػنيف ا كتتػػػػػػػاح فرصػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػ  
 جهػػػػػػاد الػػػػػػديف سػػػػػػ مة الصػػػػػػحية كاالجتماعيػػػػػػة كالفػػػػػػركؽ الفرديػػػػػػة بينهـ اإلمكانيػػػػػػات

 .(182-181-180ص 
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 طب المسنين : -6

هػػػػك فػػػػرع العمػػػػـك الطبيػػػػة الػػػػذم  (geriatrics )طػػػػب المسػػػػنيف أك عمػػػػـ الشػػػػيخكخة -
يهػػػػػتـ بصػػػػػحة كبػػػػػار السػػػػػف كالمسػػػػػنيف يهػػػػػدؼ لدراسػػػػػة صػػػػػحة كبػػػػػار السػػػػػف كعػػػػػ ج 

المترتبػػػػػة عميهػػػػػا ا  كاإلعاقػػػػػاتابمػػػػػراض الشػػػػػائعة فػػػػػي الشػػػػػيخكخة كعػػػػػ ج ا اػػػػػار 
كػػػػػاف عمػػػػػـ الشػػػػػيخكخة يتبػػػػػع ابمػػػػػراض الباطنيػػػػػة فػػػػػي بدايػػػػػة ابمػػػػػر اػػػػػـ صػػػػػار بعػػػػػد 

 ذلؾ عمما قائما بذات  .
ف جػػػػػػكدة الحيػػػػػػاة كتحفيػػػػػػز زيػػػػػػادة ابمػػػػػػاف كحفػػػػػػظ الكرامػػػػػػة كالراحػػػػػػة تحسػػػػػػي أهدافجججججج  : -

 كاالستق لية لممسنيف .
 نشأ لخصكصية المسنيف كاخت فهـ عف الفئات العمرية . نشأت  :

 .نافيعرؼ أيضا بطب الشيخكخة كطب المشايي كطب ابس أسماء أخرى :
يهػػػػػػػتـ بعػػػػػػػ ج أمػػػػػػػراض المسػػػػػػػنيف كحفػػػػػػػظ صػػػػػػػحتهـ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ القيػػػػػػػاـ  : وصجججججججف  -

بػػػػػػػالتقييـ التعامػػػػػػػؿ لممسػػػػػػػنيف كتقػػػػػػػديـ التاقيػػػػػػػؼ الطبػػػػػػػي لممرضػػػػػػػ  كذكيهػػػػػػػـ كفريػػػػػػػؽ 
مقػػػػػػدمي الرعايػػػػػػة حػػػػػػكؿ التفرقػػػػػػة بػػػػػػيف التشػػػػػػنج الطبيعػػػػػػي كالتشػػػػػػنج المرضػػػػػػي فػػػػػػػي 

الكقائيػػػػػػة مػػػػػػف تطعيمػػػػػػات  بػػػػػػاإلجرا اتكبػػػػػػار السػػػػػػف كالكصػػػػػػكؿ لشػػػػػػيخكخة سػػػػػػميمة 
هػػػػػػػا كفكائػػػػػػػد المسػػػػػػػح الطبػػػػػػػي لػػػػػػػبعض ابمػػػػػػػراض ا استشػػػػػػػارات عػػػػػػػف المسػػػػػػػنيف كغير 

 الرياضة كالت ذية في كبار السف .
 أمراض طبية مشهورة في طب المسنين : -7
 االكتئػػػػػػابحػػػػػػاالت الخمػػػػػػط / الهػػػػػػذياف ا خػػػػػػرؼ الشػػػػػػيخكخة ا مػػػػػػرض الزهػػػػػػايمر ا  -

أك القمػػػػػػػػػػؽ ا اضػػػػػػػػػػػطرابات اإلفػػػػػػػػػػراط الػػػػػػػػػػػدكائي كتػػػػػػػػػػداخؿ ابدكيػػػػػػػػػػػة ا اضػػػػػػػػػػػطرابات 
كالسػػػػػػقكط ا السػػػػػػمس البػػػػػكلي ا الجفػػػػػػاؼ كسػػػػػػك  الت ذيػػػػػػة ا ترقػػػػػػؽ  كاالتػػػػػػزافالحركػػػػػة 

 مػػػػػػػػػػػػػػػركاف عبػػػػػػػػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػػػػػػػػد العظػػػػػػػػػػػػػػػاـ ا قصػػػػػػػػػػػػػػػكر الحػػػػػػػػػػػػػػػكاس ا ا الـ المزمنػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .( 63ا64اص2014
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 الرعاية الصحية : -8

المتاحػػػػػػة  كاإلمكانيػػػػػػاتكالرعايػػػػػػة الصػػػػػػحية تعتمػػػػػػد عمػػػػػػ  الحالػػػػػػة الصػػػػػػحية لممسػػػػػػف 
بسػػػػػػرت  كفػػػػػػي بيئتػػػػػػ  ا كالمطمػػػػػػكب مػػػػػػػف الجميػػػػػػع العنايػػػػػػة قػػػػػػدر اإلمكػػػػػػاف بصػػػػػػػحة 

 المسف فيما يتعمؽ بالمظاهر التالية : 
أم  اكتشػػػػػػػاؼمراقبػػػػػػة التطػػػػػػػكرات المرضػػػػػػية لحػػػػػػػالتهـ الصػػػػػػحية بعنايػػػػػػػة بهػػػػػػدؼ  ( أ

 صحي كالمبادرة بع ج  مبكرا . اعت ؿ
 االعتنا  بالنظافة الشخصية كالعامة . ( ب

ج( الحػػػػػػث عمػػػػػػ  القيػػػػػػاـ بالتمرينػػػػػػات الرياضػػػػػػية المناسػػػػػػبة لهػػػػػػـ يكميػػػػػػا ا فممارسػػػػػػة 
الرياضػػػػػة تػػػػػدعـ الػػػػػذاكرة عنػػػػػػدما يتقػػػػػدـ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي العمػػػػػػر حيػػػػػث بينػػػػػت بعػػػػػػض 
الدراسػػػػػات الحدياػػػػػة أف ممارسػػػػػة التمرينػػػػػات الرياضػػػػػية بانتظػػػػػاـ يقمػػػػػؿ مػػػػػف احتمػػػػػاؿ 

ا هػػػػػػػك مػػػػػػػا  تػػػػػػػدهكر الػػػػػػػذاكرة ا كيػػػػػػػدعـ أحػػػػػػػد جكانػػػػػػػب عمميػػػػػػػة التػػػػػػػذكر أكتكماتيكيػػػػػػػا
كاكتسػػػػػػاب المهػػػػػػارات كغيرهػػػػػػا ا  باإلبػػػػػػداعيطمػػػػػػؽ عميػػػػػػ  الػػػػػػذاكرة الذكيػػػػػػة المعنيػػػػػػة  

كيقمػػػػػؿ العممػػػػػا  مػػػػػف أهميػػػػػة مشػػػػػك ت تػػػػػذكر ابسػػػػػما  كالمكاعيػػػػػد كتػػػػػكاريي المػػػػػي د 
ا باعتبارهػػػػػا تتصػػػػػؿ بجػػػػػز  صػػػػػ ير مػػػػػف الػػػػػذاكرة ا بف مػػػػػا يقػػػػػـك بػػػػػ  االنسػػػػػاف مػػػػػف 

اتػػػػ  العقميػػػػة . خ فػػػػا لمػػػػرأم نشػػػػاط بتعزيػػػػز صػػػػحت  البدنيػػػػة ا يعػػػػزز أيضػػػػا مػػػػف قدر 
السػػػػػائد القائػػػػػؿ بأننػػػػػا نكلػػػػػد بعقػػػػػؿ مػػػػػا يمبػػػػػث أف يتػػػػػدهكر بمػػػػػركر الػػػػػزمف ا إلػػػػػ  أف 
نمػػػػػكت ا كلكننػػػػػا ا ف عمػػػػػ  يقػػػػػيف أف امػػػػػة الكايػػػػػر مػػػػػف المحفػػػػػزات التػػػػػي يمكػػػػػف أف 

 تفيد لمعقؿ البشرم قدرت  عم  استعادة الحيكية .
 د( االهتماـ بتناكؿ ال ذا  الصحي كالمتكازف .

جنػػػػػػػب العػػػػػػػادات السػػػػػػػػيئة ماػػػػػػػؿ التػػػػػػػدخيف كاإلدمػػػػػػػػاف عمػػػػػػػ  الكحػػػػػػػكؿ كالمػػػػػػػػكاد ق( ت
 المخدرة .
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 2014 محمػػػػػػد صػػػػػػبحي ا الكقايػػػػػػة مػػػػػػف الحػػػػػػكادث كاإلصػػػػػػابات أسػػػػػػاليب إتبػػػػػػاعك( 
 . (66ا67ص

يبػػػػد االهتمػػػػاـ بصػػػػحة التقػػػػدـ فػػػػي العجػػػػز كبكبػػػػار السػػػػف أحػػػػد أهػػػػـ االسػػػػتراتيجيات  -
الهتمػػػػػػػػاـ بالمكاليػػػػػػػػد الصػػػػػػػػحية لمػػػػػػػػدكؿ المتقدمػػػػػػػػة فكمػػػػػػػػا هػػػػػػػػي الرعايػػػػػػػػة الصػػػػػػػػحية كا

الجيػػػػػػػػػدة كابطفػػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػػبحت رعايػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػنيف منافسػػػػػػػػػة لمفػػػػػػػػػردات ماػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذ  
االسػػػػػػػتراتيجيات ا كلعػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ضػػػػػػػركرات تمػػػػػػػؾ الرعايػػػػػػػة مػػػػػػػا يشػػػػػػػجعهـ ل نخػػػػػػػراط 

 بابنشطة الرياضية المختمفة .
 : ( dementia)احصائيات فقدان الذاكرة   -9

o   مف كبار السف . % 50فقداف الذاكرة الشديد يعاني من 
o   منهـ .% 10فقداف الذاكرة المتكسط يعاني من 
o  مف كبار السف ال يعانكف مف فقداف الذاكرة . % 85نسبة 
o  مػػػػػػف كبػػػػػػار السػػػػػػف المصػػػػػػابكف بفقػػػػػػداف الػػػػػػذاكرة مػػػػػػف  % 5كيعػػػػػػاني نصػػػػػػؼ

ا  2014 مػػػػػػركاف عبػػػػػد المجيػػػػػػد ا1907مػػػػػرض الزهػػػػػايمر المكتشػػػػػػؼ عػػػػػاـ 
 .(38ص 

 

 

 

 

 الرياضة والترويج لكبار السن :  -11
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المطمػػػػػؽ بأنهػػػػػا كسػػػػػيمة لمحيػػػػػاة  اإليمػػػػػافالرياضػػػػػة تبمػػػػػد حػػػػػد العقيػػػػػدة التػػػػػي تقتضػػػػػي  -
السػػػػػػػعيدة ينمػػػػػػػك الطفػػػػػػػؿ بفاعميتهػػػػػػػا كينصػػػػػػػح بأنشػػػػػػػطتها كيقػػػػػػػكم جسػػػػػػػم  بحركاتهػػػػػػػا 
كيقػػػػكم عقمػػػػ  بمهاراتهػػػػا كتسػػػػمك ركحػػػػ  بمبادئهػػػػا ا فهػػػػي إذف عقيػػػػدة ترافػػػػؽ الطفػػػػؿ 

إال فػػػػػػػي مكتػػػػػػػ ا فكممػػػػػػػا  اإلنسػػػػػػػاف ال ترافػػػػػػػؽمنػػػػػػػذ كالدتػػػػػػػ  كهػػػػػػػي عنػػػػػػػكاف حياتػػػػػػػ  ك 
اسػػػػػػػػتطاعت التربيػػػػػػػػة البيتيػػػػػػػػة كاببػػػػػػػػكيف بػػػػػػػػد ا كالمدرسػػػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػػػة بنظمهػػػػػػػػا 
كأسػػػػػػاليبها كطرائقهػػػػػػا كممػػػػػػا بينػػػػػػت المراحػػػػػػؿ ابكلػػػػػػ  لمطفػػػػػػؿ كممػػػػػػا اسػػػػػػتمرت حيػػػػػػاة 
الفػػػػرد أقػػػػكل كأفضػػػػؿ صػػػػحة كحركػػػػة كحيػػػػاة . كممػػػػا تقػػػػدـ بػػػػ  العجػػػػز باتػػػػت أهميتهػػػػا 

رضػػػػ  هػػػػـ أكاػػػػر مػػػػف يفتقػػػػد الرياضػػػػة ككبػػػػر بػػػػ  السػػػػف اكتشػػػػؼ هػػػػذ  ابهميػػػػة كالم
 بندـ فالرياضة لكبار السف مبادئ عقمية هي :

 عقيدة ل ستمرار بالحياة.  -
 أسمكب التكاصؿ مع الذات كمع ا خر. -
 مطمؽ بهمية ال ذا  . إدراؾ -
 حاجة النفس كالبدف لمتريض بالحركة كالمكسيق  . -
 . إليهاالدافعية فيها كليس  -
 ة .متعة الحياة كالحركة الممتع -
 كتكفؽ متعت   اإلنسافكفاؽ  -
  بالتأكيػػػػػػػد أف ماػػػػػػػؿ هػػػػػػػذ  المبػػػػػػػادئ الكاقعيػػػػػػػة تتطمػػػػػػػب التكبيػػػػػػػر بتنميتهػػػػػػػا كتعزيزهػػػػػػػا

 اإلنسػػػػاففهػػػػي كممػػػػا كانػػػػت كػػػػذلؾ كانػػػػت أسػػػػهؿ لحيػػػػاة  إنسػػػػانيةكتعظيمهػػػػا كعقيػػػػدة 
كممػػػػا اقتػػػػرب مػػػػف خسػػػػارة متعتهػػػػا ا كالرياضػػػػة تػػػػرتبط  اإلنسػػػػافككممػػػػا ابتعػػػػد عنهػػػػا 

مكاناتػػػػػ جسػػػػػـ اإلنسػػػػػاف كقدراتػػػػػ  إذف فػػػػػي نشػػػػػاط كػػػػػؿ أعضػػػػػا   البدنيػػػػػة كالعقميػػػػػة  كا 
 اإلنسػػػػػػافكالنفسػػػػػػية فػػػػػػالعمـك كالمعػػػػػػارؼ ضػػػػػػد بػػػػػػد  الحضػػػػػػارة البشػػػػػػرية كهػػػػػػي تقػػػػػػكد 
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لجػػػػكاب كاحػػػػد أال كهػػػػك بمػػػػكغ  أسػػػػئمةإلػػػػ  معرفػػػػة كيفيػػػػة العػػػػيش كلمػػػػاذا يعػػػػيش كهػػػػي 
 . (39ا40ص  2014   محمد صبحي االحياة السعيدة

 لكبار السن : البرامج الترويصية المناسبة  -11
لبمػػػػػكغ حيػػػػػػاة سػػػػػعيدة مػػػػػػف طػػػػػرؼ المسػػػػػػف عميػػػػػ  االعتمػػػػػػاد عمػػػػػ  نفسػػػػػػ  أكال كعمػػػػػػ   -

 المختصيف برياضة الشيخكخة اانيا .
  كيػػػػػػرل ا بركمػػػػػػاف ا أف عمػػػػػػ  كبػػػػػػار السػػػػػػف مراعػػػػػػاة النقػػػػػػاط التاليػػػػػػة بػػػػػػدكر حيكيػػػػػػة

 كقناعة مطمقة :
يف لصػػػػػػػػػػػياغة برنامجػػػػػػػػػػػ  كمعرفػػػػػػػػػػػة يشػػػػػػػػػػػارؾ المسػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػالتخطيط مػػػػػػػػػػػع المختصػػػػػػػػػػػ -1

 .أغراض 

أف تمرينػػػػػػػػػػات برنامجػػػػػػػػػػ  تمرينػػػػػػػػػػات إطالػػػػػػػػػػة كتخطػػػػػػػػػػيط لممفاصػػػػػػػػػػؿ كالعضػػػػػػػػػػ ت ا  -2
بحيػػػػث تصػػػػبح لديػػػػ  عػػػػادة يكميػػػػة لحركػػػػػات نمطيػػػػة لمػػػػذراعيف كالػػػػرأس كالرقبػػػػة كالجػػػػػذع 

 كالرجميف .

يتضػػػػػػمف البرنػػػػػػامج تمرينػػػػػػات ركحانيػػػػػػة يسػػػػػػتمع المسػػػػػػف فيهػػػػػػا إلػػػػػػ  قمبػػػػػػ  كيسػػػػػػتمتع  -3
 بحيكية أضا  جسم  كجمالية حركت  .

برنػػػػػػػػامج تمرينػػػػػػػػات تنشػػػػػػػػيط التفكيػػػػػػػػر تقتػػػػػػػػرف الحركػػػػػػػػة بالعػػػػػػػػد أك بػػػػػػػػذكر يتضػػػػػػػػمف ال -4
 ابسما  أك ابغنية .

 يفضؿ اقتراف التمرينات بالبهجة كالضحؾ كاالنشراح أانا  ابدا  . -5

 . O2يتضمف البرنامج تمرينات الشهيؽ كالزفير لتجميؿ  -6

حية أف يضػػػػػػػػػع البرنػػػػػػػػػػامج بنظػػػػػػػػػر االعتبػػػػػػػػػػار عكامػػػػػػػػػػؿ الت ذيػػػػػػػػػة كتكقيتاتهػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػ -7
 .(41ا ص 2014  مركاف عبد المجيد ككذلؾ ساعات النـك كالراحة 
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 الحاالت التي تمنع الكبار من ممارسة الرياضة نهائيا : -11

 االلتهابات الحادة . .1
 ضيؽ الشراييف التاجية . .2
 ابمراض المعدية . .3
 تقمص الشراييف القمبية الشديد . .4
 .قنتؽ البطف   ابكرطي ( كجمطة الشراييف التاجي  .5
 قصكر كظائؼ الكمي . .6
 ض ط الدـ غير المستجيب لمع ج . .7
 الجمطة الدمكية الكبرل  الرئكية (. .8
 عدـ انتظاـ دقات القمب . .9
 (.44ا ص 2014  مركاف عبد المجيد خمؿ بكظائؼ الرئة  .10
 الحاالت التي تمارس فيها الرياضة نسبيا : -13

نسػػػػػػبية الكضػػػػػػع  الطبيػػػػػػب المخػػػػػػتص كتراعػػػػػػي فيهػػػػػػا بػػػػػػ ذفتكػػػػػػكف ممكنػػػػػػة الممارسػػػػػػة    
 الصحي لممسنيف كنكع التمريف في :

 
 
 

 . أمراض الجهاز العصبي العضمي 
 . تابيت منظـ لضربات القمب الصناعي 
 . السمنة المفرطة 
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 . دكالي الساقيف 
  ) بعد الجمطات الكريدية البسيطة   المعالجة 
 محمػػػػػػػػد صػػػػػػػػبحي  تنػػػػػػػػاكؿ بعػػػػػػػػض ابدكيػػػػػػػػة المابطػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػتقب ت ابدرنػػػػػػػػاليف  

 . (45اص2014
 ميكانيكية الصسم : -14

لػػػػيس  اإلنسػػػػافلعػػػػؿ مػػػػا يميػػػػز رياضػػػػة كبػػػػار السػػػػف ككنهػػػػا رياضػػػػة قػػػػكاـ كتنشػػػػيط جسػػػػـ 
فالجسػػػػػػػـ يحتػػػػػػػاج فػػػػػػػي ابعمػػػػػػػار المتقدمػػػػػػػة مػػػػػػػف الحيػػػػػػػاة إلػػػػػػػ  مػػػػػػػا يزيػػػػػػػد عضػػػػػػػ ت   إال

كيجعمهػػػػا تعمػػػػؿ بحكيػػػػة تخػػػػدـ حاجػػػػات الجسػػػػـ اليكميػػػػة . كقػػػػد ترافقهػػػػا تمرينػػػػات القػػػػكاـ 
القػػػػكاـ عنػػػػدما تأخػػػػذ التمرينػػػػات هػػػػذ  صػػػػفة الع جيػػػػة تحقيػػػػؽ أهػػػػداؼ أخػػػػرل إلصػػػػ ح 

ا فمػػػػا  : غالبػػػػا مػػػػا يشػػػػكك كبػػػػار السػػػػف مػػػػف لالـ فػػػػي الجسػػػػـ عمكمػػػػا كالعمػػػػكد الفقػػػػرم 
 الظهػػػػػػػر( خصكصػػػػػػػا نتيجػػػػػػػة لمجمػػػػػػػكس أك الكقػػػػػػػكؼ أك النػػػػػػػـك بأشػػػػػػػكاؿ غيػػػػػػػر طبيعيػػػػػػػة 
 غيػػػػػػػر مريحػػػػػػػة( كميكانيكيػػػػػػػة ابدا  أك ال ػػػػػػػرض ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػ  نشػػػػػػػك  تمػػػػػػػؾ ا الـ 

زكؿ بالقيػػػػػػاـ بتمرينػػػػػػات ع جيػػػػػػة لمقػػػػػػكاـ أك بمسػػػػػػاعدة المػػػػػػراهـ الطبيػػػػػػة . فػػػػػػي كالتػػػػػػي تػػػػػػ
بالتربيػػػػػػة البدنيػػػػػػة  إلزاميػػػػػػاحػػػػػػيف أف التمرينػػػػػػات الع جيػػػػػػة لمقػػػػػػكاـ هػػػػػػي تمرينػػػػػػات تعطػػػػػػ  

المدرسػػػػػػية لتحسػػػػػػيف كتعػػػػػػديؿ القػػػػػػكاـ الناشػػػػػػئة كلمطمبػػػػػػة عمكمػػػػػػا كفػػػػػػؽ برنػػػػػػامج مدرسػػػػػػي 
لعاهػػػػػات القػػػػػكاـ ا كلقػػػػػد كرد  إصػػػػػ حيهػػػػتـ بكضػػػػػع ميكانيكيػػػػػة الجسػػػػػـ بحالػػػػػة تعػػػػػديؿ أك 

فػػػػػػػػي العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المصػػػػػػػػادر التاريخيػػػػػػػػة أف رعايػػػػػػػػة القػػػػػػػػكاـ أك االهتمػػػػػػػػاـ بهػػػػػػػػا يشػػػػػػػػكؿ 
حضػػػػػػكرا الهتمػػػػػػاـ قػػػػػػدما  الصػػػػػػينييف كالفراعنػػػػػػة كالهنػػػػػػكد كاإلغريػػػػػػؽ كالحضػػػػػػارة العربيػػػػػػة 

 بالقكاـ جانبا مف : االهتماـكلدل العديد مف ابمـ يشكؿ 
 االهتماـ بالصحة . -1
 اية الجسـ .االهتماـ بحم -2
 القكاـ الصحيح شرط لمحكـ . -3
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لػػػػػػ  أضػػػػػػرار     فقػػػػػػدما  الصػػػػػػينييف كحػػػػػػدكا أف خمػػػػػػكؿ الجسػػػػػػـ يقػػػػػػكد إلػػػػػػ  ابمػػػػػػراض كا 
عمػػػػ  مظهػػػػر اإلنسػػػػاف كلػػػػيس نشػػػػاط  فحسػػػػب . فظهػػػػر عنػػػػدهـ تمرينػػػػات الككنػػػػد  فػػػػك 

قبػػػػػػؿ المػػػػػػي د كهػػػػػػي تمرينػػػػػػات ع جيػػػػػػة هػػػػػػدفها المحافظػػػػػػة عمػػػػػػ  حيكيػػػػػػة  12.8عػػػػػػاـ 
ح ا حيػػػػػػػث أف ابدا  الصػػػػػػػحيح لحركػػػػػػػات الجمػػػػػػػكس كالرقػػػػػػػكد الجسػػػػػػػـ كقكامػػػػػػػ  الصػػػػػػػحي

كتقػػػػػػكم بدنػػػػػػ  ا  اإلنسػػػػػػافكالكقػػػػػػكؼ مػػػػػػع تمرينػػػػػػات لمتػػػػػػنفس يمكػػػػػػف أف تحسػػػػػػف صػػػػػػحة 
كفػػػػػػي الهنػػػػػػد القديمػػػػػػة ظهػػػػػػرت اليكغػػػػػػا كهػػػػػػك نظػػػػػػاـ يشػػػػػػمؿ كيخػػػػػػتص بػػػػػػالقكاـ كتمرينػػػػػػات 

 كضع يتخذ  القكاـ . 54التنفس كيشتمؿ عم  
  القػػػػػػانكف فػػػػػػي الطػػػػػػب (  إلػػػػػػ  القػػػػػػكاـ أمػػػػػػا ابػػػػػػف سػػػػػػينا فمقػػػػػػد أشػػػػػػار بكتابػػػػػػ  الشػػػػػػهير -

كقػػػػػػػد عػػػػػػػرؼ الرياضػػػػػػػة  –كاالنحرافػػػػػػػات الجسػػػػػػػدية ككانػػػػػػػت كتاباتػػػػػػػ  بالرياضػػػػػػػة مميػػػػػػػزة 
إلػػػػ  اسػػػػتخداـ التػػػػنفس العميػػػػؽ المتػػػػكاتر ا كلقػػػػد  اإلنسػػػػافتػػػػدفع  إراديػػػػةبككنهػػػػا حركػػػػات 

 ) ربػػػػػػط بػػػػػػيف الرياضػػػػػػة كالصػػػػػػحة مػػػػػػف حيػػػػػػث ال ػػػػػػذا  كعمميػػػػػػات التمايػػػػػػؿ  الميتػػػػػػػابكليـز
سػػػػػػينا  البػػػػػػفكأاػػػػػػر  عمػػػػػػ  الجهػػػػػػازيف الػػػػػػدكرم كالتنفسػػػػػػي كتقكيػػػػػػة العضػػػػػػ ت كابكتػػػػػػار ك 

رأم فػػػػي أنػػػػكاع الرياضػػػػة بعضػػػػها لطيػػػػؼ كخفيػػػػؼ كبعضػػػػها يتميػػػػز بالشػػػػدة كالقػػػػكة كمػػػػا 
 يف ابجساـ فعند  الجسـ السميف كالنحيؼ كالعضمي ميز ب

كفػػػػػػػي عصػػػػػػػر النهضػػػػػػػة العمميػػػػػػػة ظهػػػػػػػرت لرا  كنظريػػػػػػػات عػػػػػػػدة بشػػػػػػػأف الرياضػػػػػػػة    -
 كباإلنسػػػػػػػػػافكالتػػػػػػػػػدريب البػػػػػػػػػدني كالتربيػػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػػة كع قتهػػػػػػػػػا بالطػػػػػػػػػب كالمجتمػػػػػػػػػع 

القػػػػػػكاـ عنػػػػػػد ابطفػػػػػػاؿ  ب صػػػػػػ حكالمجتمػػػػػػع عمكمػػػػػػا ا كلقػػػػػػد أنيطػػػػػػت بػػػػػػ  االهتمػػػػػػاـ 
البدنيػػػػػة كالرياضػػػػػية المدرسػػػػػية . أمػػػػػا كبػػػػػار السػػػػػف فالرياضػػػػػة لهػػػػػـ  ببػػػػػرامج التربيػػػػػة

تشػػػػػػػكؿ ضػػػػػػػركرة حيكيػػػػػػػة إلدامػػػػػػػة نشػػػػػػػاط أجػػػػػػػزا  الجسػػػػػػػـ كحيكيتػػػػػػػ  لتأديػػػػػػػة مهامػػػػػػػ  
الكظيفيػػػػػػة الطبيعيػػػػػػة كمػػػػػػف هنػػػػػػا يبػػػػػػرز الفػػػػػػارؽ الهػػػػػػاـ بأهميػػػػػػة الرياضػػػػػػة كدرجتهػػػػػػا 
كمقاصػػػػػػدها حيػػػػػػث أابتػػػػػػت الدراسػػػػػػات الفيسػػػػػػيكلكجية كالبيكلكجيػػػػػػة أهميتهػػػػػػا المحػػػػػػددة 

دل ابفػػػػػػػراد المتقػػػػػػػدميف بػػػػػػػالعمر كخصكصػػػػػػػا كبػػػػػػػار السػػػػػػػف ا كأصػػػػػػػبحت أهميػػػػػػػة لػػػػػػػ
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محفكظػػػػػة بالحػػػػػذر كالمخػػػػػاطر كتقتضػػػػػي لمزيػػػػػد مػػػػػف العنايػػػػػة ببػػػػػرامج رياضػػػػػة كبػػػػػار 
ضػػػػػعؼ  إلػػػػػ  إضػػػػػافةالسػػػػػف ا حيػػػػػث يعػػػػػانكف فػػػػػي ابغمػػػػػب مػػػػػف انحرافػػػػػات بػػػػػالقكاـ 

القػػػػػدرة الحركيػػػػػة كالبدنيػػػػػة تسػػػػػبب تضػػػػػائؿ القػػػػػكة المطمكبػػػػػة كابسػػػػػباب منهػػػػػا نقػػػػػص 
 لت ذية كعدـ كفايتها كغيرها مف ابسباب .ا
 انحرافات القوام : -15

البػػػػػػد لنػػػػػػا مػػػػػػف التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػ  ماهيػػػػػػة االنحػػػػػػراؼ القػػػػػػكامي كالػػػػػػذم يظهػػػػػػر بشػػػػػػكؿ أك 
كنمػػػػػك  كربمػػػػػا  اإلنسػػػػػافبدرجػػػػة أخػػػػػرل عنػػػػػد كبػػػػػار السػػػػػف أك يرافػػػػػؽ االنحػػػػػراؼ قػػػػػكاـ 

يػػػػػػدة البدنيػػػػػػة بكفػػػػػػا ة كميكانيكيػػػػػػة ج إمكانياتػػػػػػ يػػػػػػؤدم بػػػػػػ  الػػػػػػ  ضػػػػػػعؼ اسػػػػػػت  ؿ 
بسػػػػػػػػػباب عديػػػػػػػػػدة منهػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػص الطاقػػػػػػػػػة أك ضػػػػػػػػػعؼ كفػػػػػػػػػا ة االرتباطػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػيف 
المفاصػػػػػؿ كالعضػػػػػػ ت كالػػػػػذم إلػػػػػػ  تقميػػػػػػؿ عػػػػػزـك القػػػػػػكل الخارجيػػػػػة الػػػػػػدنيا كالػػػػػػذم 

أك التشػػػػػػػك  القػػػػػػػكامي كالػػػػػػػذم هػػػػػػػك  Deviatonقػػػػػػػد يحصػػػػػػػؿ نتيجػػػػػػػة ذلػػػػػػػؾ االنحػػػػػػػراؼ 
الجسػػػػـ أك جػػػػز  منػػػػ  كانحرافػػػػ  عػػػػف كضػػػػع   أعضػػػػا شػػػػذكذ فػػػػي شػػػػكؿ عضػػػػك مػػػػف 

 التشريحي مما ينتج عن  ت ير ع قة العضك بابعضا  ابخرل . الطبيعي
 
 

 مية: اأنواع االنحرافات القو 
 :  structural déviation( االنحرافات البنائية  1

 إلػػػػ بيكميكانيكيػػػػة لمػػػػدة طكيمػػػػة ممػػػػا يػػػػؤدم  إجهػػػػاد إلػػػػ كينػػػػتج بسػػػػبب تعػػػػرض العظػػػػاـ 
ت يػػػػػػػػر شػػػػػػػػكؿ العظػػػػػػػػاـ نفسػػػػػػػػها ممػػػػػػػػا يصػػػػػػػػعب ع جهػػػػػػػػا بالتمرينػػػػػػػػات البدنيػػػػػػػػة بػػػػػػػػؿ 

 بالع ج الجراحي كي حظ عند كبار السف ماؿ هذ  التشكهات في ال الب .
 ( االنحرافات الناتصة عن اختحل التوازن عمل األنسصة الرخوة :1
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فػػػػػؽ بالتمرينػػػػػات البدنيػػػػػة الع جيػػػػػة ك  إصػػػػػ حها  العضػػػػػ ت كابربطػػػػػة ( كهػػػػػذ  يمكػػػػػف 
 برنامج متخصص هذا ما يخدـ كبار السف .
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مراحددددددل النمددددددو ايساسددددددية التددددددي يصدددددداح  ا العديددددددد  إحددددددد تعددددددد مرحمددددددة المسددددددنين  -
مدددددددددن التغيدددددددددرات الفسددددددددديولوجية وال يولوجيدددددددددة وا جتماعيدددددددددة والنفسدددددددددية   ويترتددددددددد  
عمددددد  لدددددذ  التغيدددددرات ظ دددددور العديدددددد مدددددن المشدددددك ت التدددددي تعدددددو  توافددددد  المسدددددن 

 ومجتمعه  وجه عام   وتؤثر عم  حالته النفسية وا جتماعية . أسرتهمع 
فددددي مجتمعنددددا المعاصددددر الددددذ  أصدددد   في ددددا  إنكارلدددداوك ددددار السددددن فئددددة   يمكددددن  -

لمشدددددديخوخة وجددددددود ممحددددددوظ نتيجددددددة ارتفدددددداع نسدددددد ة الك ددددددار ال ددددددالغين مددددددن العمددددددر 
و ددددددد شدددددد دت السددددددنوات  اإلجمدددددداليسددددددتون سددددددنة أو أكثددددددر  ياسددددددا  عدددددددد السددددددكان 

يددددداد  فدددددي عددددددد المسدددددنين نتيجدددددة الرعايدددددة الصدددددحية وا جتماعيدددددة   دددددذ  ايخيدددددر  ز 
 عاما دوليدددا لممسنين . 1929الفئة حيث اعت ر عام 

فددددي معدددددل طددددول العمددددر لددددم يسدددد   لدددده مثيددددل  ازديددددادولقددددد سددددجل القددددرن الما ددددي  -
  كسدددددد نا أكثددددددر مددددددن خمسددددددة وعشددددددرين عامددددددا فددددددي احتمددددددال الحيددددددا  فددددددي ال مدددددددان 

التدددددداريع كددددددان عمدددددد  ال شددددددرية أن تق ددددددي خمسددددددة   ف الصددددددناعية     ددددددل لددددددذا 
سدددددددنة تسدددددددجيل زيددددددداد  مماثمدددددددة فدددددددي مدددددددد  الحيدددددددا    يمكدددددددن أحدددددددد التغيدددددددرات فدددددددي 
انخفددددددداض وفيدددددددات ايطفدددددددال عندددددددد الدددددددو د  و عددددددددلا وكدددددددذل  وفيدددددددات ايم دددددددات   
ولكددددددن التغييدددددددر انخددددددر يكمدددددددن فدددددددي انخفدددددداض وفيدددددددات حددددددوادث أمدددددددراض القمددددددد  

يددددددة   وايمددددددراض الشددددددريانية   كددددددان مددددددن والشددددددرايين   وحددددددوادث الشددددددرايين الدما 
 نتيجة لذا الو ع ازدياد سريع لعدد المسنين  ين السكان .

الثدددددور  ال يولوجيدددددة والط يدددددة التدددددي ستصددددد    ري دددددا مسدددددؤولة عدددددن طدددددول  إن وأخيدددددرا -
اجتماعيدددددددة وا تصدددددددادية وسياسدددددددية   نق  ددددددداتالعمدددددددر ال شدددددددر  ستصددددددد   أساسدددددددا 

حو ت العميقددددددة لتنظدددددديم العمددددددل وثقافيددددددة لائمددددددة .عمدددددد  سدددددد يل المثددددددال نفكددددددر  ددددددالت
 ولمتقاعد التي ستص   حتمية من جراء زياد  العمر ال شر  .

 تعريف المسنين : -1
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يعددددددددرف المسددددددددنون عمدددددددد  أن ددددددددم ايشددددددددخاص الددددددددذين تتجدددددددده  ددددددددوت م وحيددددددددويت م إلدددددددد   -
ا نخفدددددددددداض مدددددددددددع ازديدددددددددداد تعر ددددددددددد م ل صدددددددددددا ة  ددددددددددايمراض وخاصدددددددددددة أمدددددددددددراض 

أو  اإلنتاجيدددددةالحركدددددة ونقدددددص  الشددددديخوخة وزيددددداد  شدددددعورلم  التعددددد  واإلج ددددداد و مدددددة
 التقاعد عن العمل .

  وفددددددي تعريددددددف  خددددددر لممسددددددنين  ددددددعن م ايشددددددخاص الددددددذين ي مغددددددون مددددددن العمددددددر سددددددنا
( عامدددددددا فدددددددعكثر   أو لدددددددم ايشدددددددخاص الدددددددذين ي ددددددددوا عمدددددددي م  ثدددددددار 65-66معيندددددددا  

أكانددددددت مظدددددالر جسدددددمية أو نفسددددددية  سدددددواءوم مددددد  وسدددددمات وخصددددددائص المسدددددنين 
 (. 91 ص 2614محمد ص حي و     أو اجتماعية أو عقمية .

 

 الخصائص العامة لممسنين : -2
 حالة من ال عف العام   مصاح ة لترلل أع اء الجسم الحيوية . .1
سدددددددنة فمدددددددا فدددددددو    ر دددددددم فدددددددرو  محددددددددود  لمسدددددددن فدددددددي  عدددددددض  65السدددددددن الشدددددددائع  .2

 المجتمعات .
 .  تو ف عن العمل واإلنتاج واإل داع عف ايداء ا جتماعي لمفرد   مع ال .3
اسدددددددتجا ات سدددددددم ية مدددددددن انخدددددددرين   كال م دددددددا   أو الرثددددددداء أو  إلددددددد يدددددددؤد  ذلددددددد    .4

 افتقاد ايلمية .
تتدددددعثر لددددددذ  ا سددددددتجا ات  النسدددددد  القيمددددددي والثقددددددافي لممجتمددددددع   ف ددددددي أكثددددددر سددددددم ية  .5

 في المدن عن ا في القر  ( .
 تتطم  من ثم  يئة اجتماعية خاصة  ستقرار حيات م ا جتماعية . .6
 –عقميددددددددة  –نفسددددددددية  –ختمفددددددددة لددددددددي : صددددددددحية فئويددددددددة م أشددددددددكالالشدددددددديخوخة ل ددددددددا  .7

 (214 ص2614  مروان ع د المجيد  اجتماعية .
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 تصنيف المسنين:  -3

 يمكن تصنيف المسنين عم  النحو التالي :
 من حيث العمر : ( أ

 ( و  زال يسالم في مجا ت الحيا  المختمفة .75-66لو من كان في سن    : الكهل
 يمزم  يته . والذ   عفت مسالمته و ال ا ما( 85-75لو من كان في سن   الشيخ :
 وازداد ولنا و ال ا ما ي زم فراشه . 85لو من كان فو    : الهرم

 .ال أما في ك ولة أو شيخوخة ممتد ولو من  مغ سن المائة فعكثر و ز  المعمر :
 من حيث القدرة عمى الحركة : ( ب
 ددددالتحر  خددددارج  يددددزال فدددي حالددددة صدددحية تسددددم  لددده ولددددو الدددذ    المتحررررل النشرررر  : -

 نطا  ال يت واإلس ام في مختمف مجا ت الحيا  .
عمدددد  التحددددر   إ ولددددو الددددذ    تسدددداعد  حالتدددده الصددددحية  الضررررعيف المرررر زم  يترررر  : -

 داخل  يته لق اء حاجته اليومية ويحتاج المساعد  في  عض ايحيان .

 

التددددي  ولددددو الددددذ  أ ددددعفه المددددرض أو أفقددددد  إلدددد  الدرجددددة الرررر الن المرررر زم لفراشرررر  : -
 أص   في ا والنا   يقدر عم  شيء .

 ج( من حيث العمل :
ولدددددددو الدددددددذ  كدددددددان يعمدددددددل  المؤسسدددددددات الخاصدددددددة أو الحكوميدددددددة  المتقاعرررررررد : -

  محمددددددددد صدددددددد حي و مددددددددغ السددددددددن التددددددددي نصددددددددت عمي ددددددددا التشددددددددريعات لمتقاعددددددددد 
 .(91 92  ص2614

 
 مشاكل المسنين :
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تتمثدددددل فدددددي القددددددرات الجسدددددمانية المختمفدددددة التدددددي تتفاعدددددل مدددددع  المشرررررك ت ال دنيرررررة : -1
سددددنة ال دددددعف  86ال يئددددة المحيطددددة   ددددا   حيددددث عمدددد  المسدددددن ال ددددالغ مددددن العمددددر 

والتدددددددلور فددددددي الجواندددددد  الجسددددددمانية وال دنيددددددة ولددددددذا انعكدددددداس لددددددنقص مسددددددتمر فددددددي 
  در  الجسم عم  مقاومة المؤثرات الخارجية .

وتتمثددددددددل فددددددددي ا  ددددددددطرا ات الوظيفيددددددددة مثددددددددل : ا ددددددددطرا   المشررررررررك ت النفسررررررررية : -2
القمدددددددددددددد  النفسدددددددددددددددي   ا دددددددددددددددطرا ات الشخصدددددددددددددددية   ا  دددددددددددددددطرا  ا نطدددددددددددددددوائي(   

  الوسدددددددددددواس   الق دددددددددددر  ( كمدددددددددددا تت دددددددددددمن  ا كتئدددددددددددا ا دددددددددددطرا ات العاطفدددددددددددة   
المشددددددك ت النفسددددددية اإلحسدددددداس  الن ايددددددة فددددددالخوف مددددددن المددددددوت المفدددددداج  يخمدددددد  
لدددددد  المسدددددنين  عدددددض القيمدددددة والدينيدددددة والخدددددوف وعددددددم اتسددددداع الو دددددت لممسدددددن مدددددن 

 التو ة والتقر  إل  اهلل  شت  الطر  .
 دددددة فدددددي تتمثدددددل فدددددي حددددددوث تغيدددددرات فدددددي معددددددل السدددددرعة والد المشرررررك ت العقميرررررة : -3

كمدددددا تت ددددداءل عندددددد  وا سدددددترجاعالدددددذاكر  وفدددددي عمميدددددات الدددددتعمم والتفكيدددددر والتدددددذكر 
ك دددددار السدددددن القددددددر  عمددددد  اإلدرا  والتعدددددرف وتنحددددددر مروندددددة الدددددذكاء العدددددام ويرجدددددع 
انحدددددار القدددددرات العقميددددة إلدددد  مددددا يعتددددر  الج دددداز العصدددد ي مددددن شدددديخوخة وتدددددلور 

 فيسيولوجي يؤد  إل   مور في خ يا المع .
تتمثددددددل فددددددي فقدددددددان شددددددري  الحيددددددا  الددددددذ  يعت ددددددر عنصددددددرا   ت االجتماعيررررررة :المشررررررك -4

 مدددددروان لامدددددا يدددددؤثر سدددددم ا عمددددد  التوافددددد  النفسدددددي لممسدددددنين ور دددددائ م عدددددن الحيدددددا  
 .(  93 94 95 ص2614ع د المجيد 

 رعاية المسنين : -5
تعددددددد لددددددذ  الرعايددددددة من ثقددددددة مددددددن نظددددددام التكافددددددل ا جتمدددددداعي  الرعايررررررة العائميررررررة : .1

ا  العديدددددد مدددددن انيددددددات فدددددي الكتددددد  والسدددددنة التدددددي وردت فدددددي لددددددذا فدددددي اإلسددددد م ولنددددد
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الشددعن   فالكفالددة والرعايددة العائميددة تتجسددد فيمددا أوج دده اهلل مددن النفقددة والمعاممددة  الحسددن  
 لموالدين .

   اإلسدد ميتتعدددد سدد ل رعايددة المسددنين فددي المجتمددع  رعايررة المسررنين اجتماعيررا : .2
. فمقدددد زاد  اإلسددد ميلكدددن ت قددد  الرعايدددة الوالديدددة لدددي ايسددداس الدددذ  حدددث عمي دددا الددددين 

ا لتمدددام  المسدددنين فدددي مجدددال الرعايدددة ا جتماعيدددة  مدددا تقددددم ج ددداز ايو ددداف والشدددؤون 
إلد  الجمعيدات الخيريدة التدي تعند   إ دافةاإلس مية من خدمات ذل  من خد ل الو دف 

ات التدددي تعنددد   ق دددايا المسدددنين عمددد  أن يشدددمل لدددذا  المسدددنين والتنسدددي   دددين المنظمددد
التنسي  كل مجا ت التعاون  ين المنظمات والجمعيدات  يدر الحكوميدة العاممدة فدي لدذا 
دمدددداج  ددددرام  ومشدددداريع  الميدددددان والقطاعددددات الحكوميددددة المكمفددددة  العمددددل ا جتمدددداعي   وا 

 العمل التي تخص فئة المسنين  من المخططات التنموية .
 لصحي لممسنين :الغذاء ا  -6

مدددددن العمدددددر ويجددددد  مراعدددددا  مدددددايمي يقصدددددد  المسدددددنين المدددددذين تجددددداوزا الحمقدددددة الخامسدددددة 
 في  ذائ م :

تقميدددل عددددد السدددعرات التدددي يتناولون دددا عمددد  أن يت دددمن الغدددذاء عناصدددر متوازندددة  -
 نية  ال روتينات . متوسطة  النس ة لمكر ولددرات فقيدر  نسد يا لمددلون مميئدة  الفيتاميندات 

. 
الخ ددروات  كثددر  لمسدداعد  الج دداز ال  ددمي لمعمددل عمدد  أكمددل وجدده مددع  تندداول -

 تقميل كمية مم  الطعام لمحد من السوائل التي تحتفظ   ا اينسجة .
 
سدددددداعات عمددددد  اي ددددددل  ددددددين  4تنددددداول الوج ددددددات فدددددي مواعيددددددد  حيددددددث يكدددددون لنددددددا   -

 الوج ة وايخر  .
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 الغدددددازات  ا نتفددددداخيجددددد  أن يكدددددون العشددددداء م كدددددرا لمندددددع ا دددددطرا  الندددددوم  سددددد    -
. 
وعدددددددددم  المشددددددددييجدددددددد  أن يددددددددزاول المسددددددددنون الريا ددددددددة ال دنيددددددددة خاصددددددددة ريا ددددددددة  -

الخمددددددود إلدددددد  الراحددددددة التامددددددة لت  ددددددي اإلصددددددا ة  ددددددايمراض النفسددددددية مددددددع إعطددددددائ م 
مقدددددادير إ دددددافية مدددددن فيتدددددامين  د( لتجديدددددد نشددددداط م وكميدددددة كافيدددددة مدددددن الكالسددددديوم 

 مدددددددددددددددروان ع دددددددددددددددد المجيدددددددددددددددد  لتجنددددددددددددددد  اإلصدددددددددددددددا ة  مدددددددددددددددين العظدددددددددددددددام و ايني يدددددددددددددددا
 . (174 ص2614 
 الحمية عند النساء : -7
اختيددددددار  رنددددددام  لمحميددددددة تسددددددتطعين التعددددددايش معدددددده   ف دددددد  مددددددن احتوائدددددده عمدددددد   -

. ويجددددد  أن يحتدددددو  ال رندددددام  أي دددددا عمددددد   إلي ددددداالمدددددواد الغذائيدددددة التدددددي تحتددددداجين 
 ايطعمة التي تح ين ا .

 

 دددددددرام فدددددددي  966  رامدددددددا أو 456مدددددددن أن نقصدددددددا فدددددددي الدددددددوزن   مقددددددددار  تعكدددددددد   -
ايسدددددد وع . لددددددو شدددددديء معقددددددول  النسدددددد ة لمرجددددددال والنسدددددداء   تجن ددددددي حميددددددة تقدددددددوم 

 عم  ال وس المؤ ت .
عدددددد  الوحددددددات الحراريدددددة ل  دددددعة أيدددددام   دددددل أن ت اشدددددر   رندددددام  الحميدددددة   وذلددددد   -

 لكي تعخذ  فكر  عن سرعة تراكم الوزن  فعل الوحدات الحرارية .
فدددددي حسدددددا  ا : كالريا دددددة وال وايدددددات  أوجدددددد  لددددددي  التمامدددددات   يددددددخل الطعدددددام -

   والعمل الطوعي .
تحددددددددثي عدددددددن  رنامجددددددد  لمحميدددددددة مدددددددع صدددددددديقة تراعدددددددي  ددددددددورلا  رنامجدددددددا ممددددددداث   -

 فتظافركما معا يساعد عم  ا ستمرار عندما ت دوا المتا عة صع ة .
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ات عددددي  رنامجددددا ريا دددديا خفيفددددا ليددددزداد جسددددم   ددددو  وأنددددت تفقدددددين شدددديئا مددددن وزندددد   -
 .186(-185  ص2614  مروان ع د المجيد ا راليم    .

 

 

 

 

 تعريف الشيخ خة : -8

الجسددددديمة أو السددددددموكية أو  اإلنسددددددانلدددددي حالدددددة ال ددددددعف والقصدددددور الددددددوظيفي لفتدددددرات 
  مرت طدددددددة  تقددددددددم السدددددددن   تعجدددددددز  عدددددددن الوفددددددداء  احتياجاتددددددده  اإلدراكيدددددددةالع دددددددمية أو 

ور القدددددددرات الجسددددددمية ال ددددددرورية لمحيددددددا  دون مسدددددداعد  خارجيددددددة   أو مرت طددددددة  تدددددددل
 .83  ص(2614  مروان ع د المجيد   

 التغيرات الفيزي ل جية في الشيخ خة : -9
الشددددددديخوخة ع دددددددار  عدددددددن تطدددددددور ط يعدددددددي و يولدددددددوجي يحددددددددث فدددددددي أج دددددددز  الجسدددددددم  -

المختمفدددددة مدددددع تقددددددم السدددددن   أو لدددددي مجموعدددددة مدددددن التغيدددددرات الجسدددددمية والنفسدددددية 
تحدددددددث  عددددددد سددددددن الرشددددددد وفددددددي الحمقددددددة ايخيددددددر  مددددددن الحيددددددا  . والشدددددديخوخة ر ددددددم 
وجدددددددود فدددددددوار  فرديدددددددة ذاتيدددددددة خصدددددددائص ومميدددددددزات وصدددددددفات عامدددددددة شددددددداممة لكدددددددل 

النظددددددر عددددددن الزمددددددان والمكددددددان والعددددددر  والجددددددنس والمددددددون   ولددددددذ   ال شددددددر    غددددددض
الصدددددددفات ت رزلدددددددا مظدددددددالر خاصدددددددة   دددددددا ومميدددددددز  ل دددددددا   وتشدددددددمل لدددددددذ  الصدددددددفات 

 التغيرات التي تحدث في لذ  المرحمة العمرية .
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 أ ال : التغيرات الخارجية : 

تغيدددددددرات فدددددددي صددددددد غة  –تسدددددددا ط الشدددددددعر وايسدددددددنان  –ظ دددددددور الشدددددددي  والتجاعيدددددددد  -
 تراجع في ردود ايفعال .  –لزالة الجسم وتقوس الظ ر  –الجمد 

-  
 ثانيا : التغيرات الداخمية : 

فقددددددددان مرونددددددددة ايوعيدددددددة الدمويددددددددة ممدددددددا يزيددددددددد مدددددددن احتماليددددددددة اإلصدددددددا ة  تصددددددددم   -
 الشرايين .

 

 

 عدم القدر  عم  التنفس  س ولة    س   تقميل السعة الحيوية في الرئتين . -
 شددددددم  سدددددد   ليونت ددددددا و ددددددعف  دددددددر  العظددددددام زيدددددداد  تعددددددرض العظددددددام لمكسددددددور والت -

 عم  التعظم  عد الكسر .
 مددددددة المناعددددددة فددددددي مواج ددددددة ايمددددددراض و ددددددعف  دددددددر  التماثددددددل إلدددددد  الشددددددفاء  عددددددد  -

 المرض .
 دددددطء عمميدددددات النمدددددو وال نددددداء و التدددددالي يصددددد   الجسدددددم  يدددددر  دددددادر عمددددد  إصددددد ح  -

 التمف الذ  يحصل لمجسم  سرعة كما كان الحال في الصغر .

 غيرات الجسمية ) العض ية( :ثالثا : الت

 مدددددة الحركدددددة والنشددددداط  – اإلنتاجيدددددةنقدددددص الطا دددددة  –ال دددددعف العدددددام فدددددي الصدددددحة  -
 ددددددعف التوافدددددد   - ددددددعف فددددددي القددددددو  ا نق ا ددددددية   –نقددددددص القددددددو  الع ددددددمية  –

 . عف الطا ة الجسمية والجنسية –الع مي والعص ي 
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 را عا : التغيرات النفسية : 

نقددددددددص تحمددددددددل درجددددددددات الحددددددددرار   –شددددددددد  التددددددددعثر ا نفعددددددددالي  – ددددددددعف ا نت ددددددددا   -
 وال جي  .

  ايمدددددددانفدددددددي لدددددددذ  المرحمدددددددة إلددددددد  اإلحسددددددداس   اإلنسدددددددانالعواطدددددددف : إن حاجدددددددة  -
ماديدددددددا ومعنويدددددددا إلددددددد  المشددددددداركة واإلحسددددددداس  ايلميدددددددة تدددددددزداد عن دددددددا فدددددددي فتدددددددرات 

وذلددددددد   سدددددد   فقدددددددان عمدددددددل وافتقدددددداد شددددددري  العمدددددددر أو ايو د أو  السددددددا قةالعمددددددر 
 اي ار  .

 خامسا : التغيرات العقمية : 

يعت ددددر النسدددديان مددددن أ ددددرز السددددمات لددددد  المسددددن وخاصددددة لمددددذاكر  القري ددددة  الررررذاكرة : -
 .ت دوا ممتصقة  الذاكر  لد  المسن  أما الذاكر  ال عيد  فعحداث ا 

وعددددددم التعجدددددل فدددددي  والدددددتحفظفكيدددددر ال طددددديء يتحدددددول المسدددددن إلددددد  الت التفكيرررررر : -
 اتخاذ القرارات .

 سادسا : التغيرات الشخصية : 

 تظ ر عم  المسن  عض التغيرات في الشخصية فقد يص   : -

 ددددددد ي مددددددل فددددددي مظ ددددددر   –ي ددددددالغ فددددددي صددددددفاته و دراتدددددده وردود أفعالدددددده  –عددددددديم الثقددددددة 
عددددددديم  – ددددددد يصددددد   منتقدددددد مسدددددتمر ل خدددددرين  –تغييدددددرا عدددددن ا نسدددددحا  مدددددن الحيدددددا  

 محمددددددددددددددددددد صدددددددددددددددددد حي  السدددددددددددددددددديطر  عمدددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددداعر وال ددددددددددددددددددوا ط السددددددددددددددددددموكية .
 (.168 169 116 ص2614 
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 تمهيد:

البحث العممي في شتى المجاالت يتطمب تطبيق ميداني لمدراسة النظرية و ىذا  إن
قصد التعرف عمى النتائج التي تقبل او ترفض صحت الفرضيات المقترحة خالل مشكمة 

 إجراءاتوالبحث ، و في الجان التطبيقي في فصمو األول نأتي الى تقديم منيج البحث و 
الميدانية من عينة البحث و األدوات المستخدمة فيو و صحتيا من خالل التجربة 

 االستطالعية .

 منهج البحث: -1-1

بحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي باعتباره المنيج ىذا الفي  استخدم
 البحث.الحالة موضوع  وصادقة وسريعة لدراسةالمناسب إلعطاء معمومات دقيقة 

المدخل التي  واإلجراءات أو مفيوم األساليب إلىيشير مصطمح المنيج حيث 
 أوشرح  أوتفسيرات  أونتائج  إلىخالليا  والوصول منع البيانات ـتستخدم في البحث لجم

 . (37، صفحة 9555)العنزي، تنبؤات تتعمق بموضوع البحث
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 البحث:مجتمع عينة  -1-2

أن اختيار عينة البحث عمى جانب كبير من األىمية بحيث تتوقف عمييا أمور 
من  وفي الكثيريخرج بيا الباحث من بحثو  والنتائج التيالقياسات  فعمييا تتوقف كلكثيرة 

األحيان يضطر الباحث إلى إجراء بحثو عمى عينة صغيرة من المجتمع ألن إجراء البحث 
فالبحث عن طريق العينة ىو في الحقيقة  وماال كثيرينعمى المجتمع كمو يكمف جيدا 

شأنو تخفيض تكاليف البحث إضافة إلى استخدام  والجيد والمال وىذا مناختصار لموقت 
لمحصول عمى  وتحميل وتمخيص البياناتمية السرعة في جمع أسموب العينة يسيل من عم

)مصطفى، الضغط النفسي و تأثيره عمى أداء الرياضي خالل ممكنة.النتائج بسرعة 
 .(52، صفحة 2002-2002المنافسة، 
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 وقد اختيرت،المسنينفي بالطريقة العمدية  والتي اختيرتتمثل مجتمع عينة البحث لدينا 
 الموالي:ممثمة في الجدول  والتي جاءتعينة البحث  ممني

 يوضح توزيع عينة البحث 01جدول رقم 
 

 مجمىع العينة المؤسسة العمىمية اإلستشفائية بتغنيف

40 40 
 

 ضبط متغيرات البحث: -1-3

ىو نتيجة  والمتغير التابع والمتغير المستقلبحثنا عمى متغيرين ىما المتغير التابع  أشتمل
 المستقل.متغير 

  المراقبة الطبيةالمستقل:المتغير 

  عمى الحياة انعكاسياالتابع:المتغير 

 أدواتعمى توزيع واسترجاع  اإلشراف تمو استخدام األداة نفسيا مع عّينة الدراسة.كما تم 
طمأنة و  البحث أداةتوحيد طريقة شرح كيفية اإلجابة عمى عبارات مع  شخصياالقياس 
فقط لمبحث العممي من أجل أىمية النتائج  وأّنيا ستستخدمعمى سّرّية المعمومات  المبحثين

 في الدراسة. 
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 مجاالت البحث:  -1-4

 :طبيب 40  أجريت الدراسة عمىالمجال البشري 

  :مستشفيات والية معسكرأجريت الدراسة عمى مستوى  المجال المكاني 
  وتم توزيعو 91/20/0292في االستبيانالفترة في إعداد  بدأت الزمني:المجال 

 .15/04/2016لغاية  02/03/2016عمى عينة البحث ابتداء

واألدوات إلجراء أي بحث البد من االستعانة بمجموعة من الوسائل  البحث:أدوات  -1-5
 يمي:تمثمت فيما  أدواتتؤدي إلى انجاز ىذا البحث فقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى  التي

  اإللمام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة في كل والمراجع:المصادر
معرض الكتاب، ديوان المطبوعات  االنترنت،، شبكة واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية 

 الجامعية.

 :يعد من األدوات المسحية اليامة لتجميع البيانات المرتبطة بموضوع معين االستبيان
ومن من خالل إعداد مجموعة من األسئمة المكتوبة يقوم المبحوث باإلجابة عمييا بنفسو 

االستبيان في ابسط سورة عبارة  أنفي مجال البحث  والتفسيرات المذكورةالتعريفات  أىم
اإلجابة عنيا  ويطمب إلييمعمى عينة من األفراد  عن عدد من األسئمة المحددة تعرض

وتطبع  وتكتب األسئمةكتابة فال يتطمب األمر شرحا شفييا مباشرا أو تفسيرا من الباحث 
 )د.ياسين(ما يسمى استمارة االستبيان عمى

  لعينة استبيان موجو  إعدادافترضت طبيعة ىذا البحث إلى االستبيان:مواصفات
 االستبيانقمنا بتقديم  والمشابية حيثعمى بعض الدراسات السابقة  وىذا استنادا البحث

 إلى األساتذة والمرشحين لألخذ بآرائيم. 
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لموضوع الدراسة حيث  والمحاور المحددةعمى حسب العوامل  االستبيانم ىذا يصمّ تم ت
عنيا بثالث محددات  اإلجابةيتم  97عينة البحث عمى  إلىتضمن االستبيان الموجو 

 دائما( –أحيانا  –)نادرا 

  وثبات من صدق  لالستبيانمن أجل ضبط األسس العممية لالستبيان:األسس العممية
معيد التربية  واألساتذة فيعمى بعض الدكاترة  المقياس ابتوزيع ىذ وموضوعية قمنا

 المحكمين.من اجل صدق  لمبحث والرياضية وىذا خدمةالبدنية 

 والدكاترة المرشحينأسماء األساتذة  02  جدول رقم
 والمقباالسم  الرقم
 ميم مختار 9
 كوتشوك سيدي محمد 0
 ستاوتي محمد  3
 بن خالد لحاج 7
 جغدم مختار  1

 

 

بالتوجو  قمناسيره  وتحديد طريقةفي إطار ضبط إجراءات البحث االستطالعية:التجربة  -
راسة الميدانية الرئيسية حيث وزعنا تنفيذ التجربة االستطالعية التي جاءت مقدمة لمد إلى

لقياس الغرض الموجو من الدراسة عمى  موضوعيةاالستبيان بعد تحكيمو قصد دراسة 
 حكام لتتم دراسة القصد منيا ما يمي:  92عددىم  والذي كان المسنينمجموعة من 
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  92بمغ حجميا  المسنينعمى عينة من  االستبيانوزع الطالب االستبيان:ثبات وصدق 
 األداةوثبات بغرض التعرف عمى مدى صدق حددوا كعينة لمتجربة االستطالعية أفراد 

عادة القياسمن خالل القياس  المستخدمة في ىذا البحث العممي بعد فترة زمنية قميمة  وا 
 والتي جاءتكن الحفاظ عمييا محددة قدرت بأسبوع مع الحفاظ عمى بعض الظروف المم

 :نتائجيا كالتالي
 
 

 (10)ن=وصدق االستبيانلثبات  واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي  03 جدول رقم 

 المعالجات اإلحصائية
 لالستبيان

 معامل الصدق معامل الثبات

 2.43 2.22 األسئمة
 00441=( 0005عند ) 00522=( 0001مستوى الداللة عند )

( أن معامالت االرتباط بين درجات القياس األول 3من خالل الجدول رقم )يتضح 
عمى درجة  االستبياندالة معنويا مما يؤكد عمى أن  محورالثاني لكل  ودرجات القياس

 .والصدق من الثبات جيدة

 اإلحصائية:الدراسة  -1-6

تتم ترجمة ىذه النتائج إلى  الميدانيةتعطينا الدراسة اإلحصائية دقة أكثر في النتائج 
 واستعممت األدواتكذا  واالنحرافات المعياريةأرقام تعتمد الستخراج المتوسطات الحسابية 

 التالية: اإلحصائية

 .التكرار 



 الفصل األول                                              منهجية البحث واإلجراءات الميدانية 
 

51  

 

 .النسبة المئوية 

 ²اختبار حسن المطابقة كا 
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 استمارة: وتحليل ومناقشة نتائجعرض 

 مواصفات عينة البحث 

 يوضح مواصفات عينة البحث 04جدول رقم

 النسبة المئوية الوسيط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
 %60 41 3.25 42.33 العمر
 %55 10 2.5 10.55 الخبرة

 نحرافتيااأعاله و الذي يوضح نتائج المتوسطات الحسابية و  45من خالل الجدول رقم 
( الذي حدد  4.36+  53.44المعيارية الخاصة بمواصفات عينة البحث من العمر ) 

عامل و كذا  % 74استنادا عميو بـ ليحدد نسبة التقييم العالي ،  54وسيطو الحسابي بـ 
 66لتحدد نسبة التقييم بـ  44ذي حدد وسيطة الحسابي بـ ( و ال 3.6+  44.66الخبرة ) 

 و الرسم البياني الموالي يوضح نسبة التقييم لمعاممين )العمر ، الخبرة(  %
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تميز مواصفات عينة البحث يبين نسب  01شكل رقم 

  
 

 السؤال األول 
المستشفى عمى بتوفر  السؤال المتعمق ونسبيا حوليوضح تكرارات اإلجابة  05جدول رقم 

 عيادة خاصة بالمسنين

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %77.5 31 نادرا
 %5 43 أحيانا ::.6 36.05 3 4.46

 17.5% 07 دائما

60 

55 

 الخبرة العمر
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بتوفر المستشفى أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  05الجدول رقم 
لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك عمى عيادة خاصة بالمسنين 

 %6و بنسبة  43، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %88.6و بنسبة  44لنادرا بـ 
تأتي ناتج قيمة اختبار   %48.6و بنسبة  48تكرار اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ  إما،

و  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر47.46حسن المطابقة المحسوب 
جل يعني ان  و ىو مامحل صدفة  ليستاإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3درجة الحرية 

المستشفيات بالواليات ال تخصص فروع و عيادات لممرضى المسنين بيا بل تشمل كل 
و ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة  و اعماره في العالجفئات المجتمع 

في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح فارق النسب بين اإلجابات في 
 توفر المستشفى عمى عيادة خاصة بالمسنين
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المستشفى عمى بتوفر السؤال المتعمق  حولتكرارات اإلجابة يبين نسب  02شكل رقم 
 عيادة خاصة بالمسنين

 

 
 السؤال الثاني 

بضرورة تواجد يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق   06جدول رقم
 الطبيب في عيادة المسنين

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %5 02 نادرا
 %15 06 أحيانا ::.6 39.8 3 4.46

 %80 32 دائما

77% 

5% 
18% 

 دائما أحيانا  نادرا
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بضرورة تواجد أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق   06 الجدول رقم
لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا  الطبيب في عيادة المسنين

تكرار  أما،%46و بنسبة  47، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %6و بنسبة  43بـ 
تأتي ناتج قيمة اختبار حسن  %94و بنسبة  43اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

و درجة  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر9.:4المطابقة المحسوب 
عمى الطبيب محل صدفة مما يعني ان  لم تكناإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3الحرية 

باعتباره اىم عنصر مؤدي لموظيفة و التي ىي إيجاد عالج و وصفة  التواجد دائما
ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و  نو لممريض المسن

ضرورة تواجد المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح فارق النسب بين اإلجابات في 
 الطبيب في عيادة المسنين

 

 

 

 

 

 

 



عرض وتحليل النتائج                                       الفصل الثاني                      
 

57  

 

بضرورة تواجد الطبيب في يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  03شكل رقم 
 عيادة المسنين

 
 السؤال الثالث 

بوجود عامل مشترك يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  07جدول رقم 
 وطبيب العيادةبين طبيب المستشفى 

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %63.6 21 نادرا
 %37.5 15 أحيانا ::.6 11.15 3 4.46

 %10 04 دائما
بوجود عامل أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  07الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار  مشترك بين طبيب المستشفى و طبيب العيادة

5% 

15% 

80% 

 دائما أحيانا  نادرا
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، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %63.6و بنسبة  34اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ 
 %44و بنسبة  45تكرار اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ  أما، %48.6و بنسبة  46

من القيمة الجدولية عند  اكبر44.46تأتي ناتج قيمة اختبار حسن المطابقة المحسوب 
محل صدفة  ليستاإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3الحرية و درجة  4.46مستوى الداللة 

عوامل االشتراك بين الطبيبين نادرا و ىذا النتباه كل منيما في تأدية و  أنمما يعني 
تحت  أصبحالطبيب في اآلونة األخيرة  أن إلىإضافة  وظيفتو في المجال المحدد لو

و ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار ضغط كبير خالل فترة عممو لمحاالت التي يستقبميا 
اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح فارق 

 وجود عامل مشترك بين طبيب المستشفى و طبيب العيادةالنسب بين اإلجابات في 
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بوجود عامل مشترك بين يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  04شكل رقم 
 وطبيب العيادةطبيب المستشفى 

 
 

 السؤال الرابع 
بأىمية تواجد الطبيب يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  08جدول رقم 

 الفحوصات أثناء

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %2.5 01 نادرا
 %15 06 أحيانا ::.6 44.45 3 4.46

 82.5% 33 دائما

52% 38% 

10% 

 دائما أحيانا  نادرا
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بأىمية تواجد أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  08الجدول رقم 
لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ  الفحوصات أثناءالطبيب 

،اما  %46و بنسبة  47، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %3.6و بنسبة  44
تأتي ناتج قيمة اختبار  %93.6و بنسبة  44تكرار اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

و  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر55.56حسن المطابقة المحسوب 
تواجد  أنصدفة مما يعني  محل ليستاإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3درجة الحرية 

عمييا من خالل  اإلشرافالطبيب خالل الفحوصات لو أىمية بالغة حيث وجب عميو 
و ىذا  اإلنجاز و التوجيو و المراقبة و ىو ما يضمن سير عممية الفحص بطريقة صحيحة

بدليل النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي 
 الفحوصات أثناءأىمية تواجد الطبيب ي يبين بوضوح فارق النسب بين اإلجابات في الذ

 

 

 

 

 

 

 أثناءبأىمية تواجد الطبيب يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  05شكل رقم 
 الفحوصات
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 السؤال الخامس 

الفحوصات بدورية يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  09جدول رقم 
 الطبية لممسنين بالعيادة

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %60 24 نادرا
 %25 10 أحيانا ::.6 13.4 3 4.46

 %15 06 دائما
 بدورية الفحوصاتأعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  09الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ  الطبية لممسنين بالعيادة
تكرار  أما، %36و بنسبة  44، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %74و بنسبة  35

تأتي ناتج قيمة اختبار حسن  %46و بنسبة  47اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

2% 

15% 

83% 

 دائما أحيانا  نادرا
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و درجة  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر44.5المطابقة المحسوب 
فحوصات المسنين محل صدفة مما يعني ان  ليستاإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3الحرية 

 الشفاء ال أن إذليست دورية و منتظمة دائما و ىو ما يؤكد وجود خمل في عممية العالج 
و ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار يتم بالطريقة المطموبة و المدة المطموبة لو كذلك 

اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح فارق 
 دورية الفحوصات الطبية لممسنين بالعيادةالنسب بين اإلجابات في 

بدورية الفحوصات الطبية يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  06شكل رقم 
 العيادةلممسنين ب
 

 
 

 السؤال السادس 

60% 
25% 

15% 

 دائما أحيانا  نادرا
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المراقبة الطبية  بأثريوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  10جدول رقم 
 عمى المسنين

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %17.5 07 أحيانا
4.46 3 16.9 4.95 

 %82.5 33 دائما
المراقبة  بأثرأعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  10الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك  الطبية عمى المسنين
و  44تكرار اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ  إما، %48.6و بنسبة  48ألحيانابتكرار

من القيمة  اكبر:.47تأتي ناتج قيمة اختبار حسن المطابقة المحسوب  %93.6بنسبة 
 ليستاإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  4و درجة الحرية  4.46الجدولية عند مستوى الداللة 

لممراقبة الطبية اثر دام عمى صحة المسن من عدة جوانب  أنمحل صدفة مما يعني 
و مف أنماط العيس من حركة و غيرىا تتعمق بمتابعة و حفاظ قدرة المسن عمى أداء مخت

ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل 
اثر المراقبة الطبية عمى الموالي الذي يبين بوضوح فارق النسب بين اإلجابات في 

 المسنين

 

المراقبة الطبية عمى  بأثريبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  07شكل رقم 
 المسنين
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 السؤال السابع 

بضرورة تعميم مراكز يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  11جدول رقم 
 طبية خاصة بالمسنين

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %05 02 نادرا
 %20 08 أحيانا ::.6 32.6 3 4.46

 %75 30 دائما
بضرورة تعميم أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  11الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك  مراكز طبية خاصة بالمسنين
 أما، %64و بنسبة  49، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %6و بنسبة  43لنادرا بـ 

تأتي ناتج قيمة اختبار حسن  %86و بنسبة  44تكرار اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

17% 

83% 

 أحيانا 
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و درجة  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر43.7المطابقة المحسوب 
محل صدفة مما يعني انو يجب دائما تعميم  لم تكناإلجابات  آنو ىو ما يؤكد  3الحرية 

المسنين و ىذا لتميزىم في حاالت العالج بخصائص ذاتية و فوارق مراكز طبية خاصة ب
و ىذا بدليل محددة كالعمر البيولوجي و مستوى ضغط الدم و نبض القمب و غيرىا 

النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي 
 عميم مراكز طبية خاصة بالمسنينضرورة تيبين بوضوح فارق النسب بين اإلجابات في 

 

 

 

 

 

 

 

بضرورة تعميم مراكز طبية يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  08شكل رقم 
 خاصة بالمسنين
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 السؤال الثامن 

بتوفر المعمومات يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  12جدول رقم 
 الصحية الكافية عن المسنين

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %77.5 31 نادرا
 %15 06 أحيانا ::.6 35.45 3 4.46

 %7.5 03 دائما
بتوفر المعمومات أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  12الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك  الصحية الكافية عن المسنين
 %46و بنسبة  47، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %88.6و بنسبة  44لنادرا بـ 

تأتي ناتج قيمة اختبار  %8.6و بنسبة  44،اما تكرار اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

5% 

20% 

75% 

 دائما أحيانا  نادرا
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و  4.46ية عند مستوى الداللة من القيمة الجدول اكبر46.56حسن المطابقة المحسوب 
المعمومات محل صدفة مما يعني ان  ليستو ىو ما يؤكد ان اإلجابات  3درجة الحرية 

الصحية المتوفرة غير كافية و ىذا لعدم اعتماد ممفات طبية متواصمة خالل مراحل العالج 
المئوية  و ىذا بدليل النسبالطبية السابقة  الوثائقو كذا بعض اإلىمال في الحفاظ عمى 

لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح 
 توفر المعمومات الصحية الكافية عن المسنينفارق النسب بين اإلجابات في 

 

 

 

 

 

 

 

بتوفر المعمومات الصحية يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  09شكل رقم 
 المسنينالكافية عن 
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 السؤال التاسع 

بتمقي مشاكل صحية يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  13جدول رقم 
 خاصة بالمسنين

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 الجدولية²كا

 %5 02 نادرا
 %15 06 أحيانا ::.6 39.8 3 4.46

 %80 32 دائما
بتمقي مشاكل أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  13الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ  صحية خاصة بالمسنين
،اما تكرار  %46و بنسبة  7، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %6و بنسبة  3

تأتي ناتج قيمة اختبار حسن  %94و بنسبة  43اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

77% 

15% 

8% 

 دائما أحيانا  نادرا
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و درجة  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر9.:4المطابقة المحسوب 
المسن دائما يتمقى محل صدفة مما يعني ان  ليستو ىو ما يؤكد ان اإلجابات  3الحرية 

و ىذا بدليل النسب المئوية  ئصو و مواصفاتو كما ذكرنا سابقامشال صحية نظرا لخصا
لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح 

 تمقي مشاكل صحية خاصة بالمسنينفارق النسب بين اإلجابات في 

 

كل صحية بتمقي مشايبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  10شكل رقم 
 خاصة بالمسنين

 
 

 السؤال العاشر 

5% 

15% 

80% 

 دائما أحيانا  نادرا
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بتمقي إصابات اثناء يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق   14جدول رقم
 العالج

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 الجدولية²كا

 %12.5 05 نادرا
 %37.5 15 أحيانا ::.6 8.75 3 4.46

 %50 20 دائما
بتمقي إصابات أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  14الجدول رقم 

و بنسبة  6لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ  العالج أثناء
،اما تكرار  %48.6و بنسبة  46، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  43.6%

تأتي ناتج قيمة اختبار حسن  %64و بنسبة  34اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 
و درجة  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر9.86المطابقة المحسوب 

محل صدفة ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار  ليستو ىو ما يؤكد ان اإلجابات  3الحرية 
ي الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح فارق اإلجابات الموضحة ف

 تمقي إصابات اثناء العالجالنسب بين اإلجابات في 

 

 

بتمقي إصابات اثناء يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  11شكل رقم 
 العالج
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 السؤال الحادي عشر 

بتوعية المسنين عن يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  15جدول رقم 
 مخاطر االصابة

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %25 10 نادرا
 %50 20 أحيانا ::.6 5 3 4.46

 %25 10 دائما
بتوعية المسنين أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  15الجدول رقم 
لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ  اإلصابةعن مخاطر 

،اما تكرار  %64و بنسبة  34، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %36و بنسبة  44
تأتي ناتج قيمة اختبار حسن  %36و بنسبة  44اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

12% 

38% 
50% 

 دائما أحيانا  نادرا
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و درجة الحرية  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر6المطابقة المحسوب 
انو تتم توعية المسنين من محل صدفة مما يعني  ليستاإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3

و ىذا صابة اإلصابة باعتبارىا وظيفة الطبيب األولية حتى يتجنب حدوث اإل أخطار
بدليل النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي 

 اإلصابةتوعية المسنين عن مخاطر الذي يبين بوضوح فارق النسب بين اإلجابات في 

 

بتوعية المسنين عن يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  12شكل رقم 
 اإلصابةمخاطر 

 
 

 السؤال الثاني عشر 

25% 

50% 

25% 

 دائما أحيانا  نادرا
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بتجاوب المسنين مع يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  16جدول رقم 
 النصائح المقدمة ليم

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %25 10 نادرا
 %50 20 أحيانا ::.6 5 3 4.46

 %25 10 دائما
بتجاوب المسنين أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  16الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ  مع النصائح المقدمة ليم
تكرار  إما، %64و بنسبة  34، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %36و بنسبة  44

تأتي ناتج قيمة اختبار حسن  %36و بنسبة  44اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 
و درجة الحرية  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر6المطابقة المحسوب 

المسنين يتجاوبون أحيانا محل صدفة مما يعني ان  لم تكناإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3
ذا لتجنب حدوث إصابات مضاعفة و خطيرة و أحيانا أخرى مع نصائح الطبيب و ى

يتجاوزون تمك النصائح بدافع الرغبة في الممارسات االجتماعية و العيش ككل االفراد 
و ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة  األصحاءالعاديين في المجتمع أي 

بوضوح فارق النسب بين اإلجابات في في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين 
 تجاوب المسنين مع النصائح المقدمة ليم
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بتجاوب المسنين مع يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  13شكل رقم 
 النصائح المقدمة ليم

 
 السؤال الثالث عشر 

المسنين باىتمام اسر يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  17جدول رقم 
 لتوفير وسائل المراقبة الطبية

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %75 30 نادرا
 %12.5 05 أحيانا ::.6 31.25 3 4.46

 %12.5 05 دائما
باىتمام اسر أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  17الجدول رقم 

لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى  المسنين لتوفير وسائل المراقبة الطبية

25% 

50% 

25% 

 دائما أحيانا  نادرا
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و بنسبة  6، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %86و بنسبة  44ذلك لنادرا بـ 
تأتي ناتج قيمة  %12.5و بنسبة  5،اما تكرار اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ  12.5%

من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر44.36اختبار حسن المطابقة المحسوب 
محل صدفة مما يعني ان  ليستاإلجابات  أنو ىو ما يؤكد  3و درجة الحرية  4.46

اسر المسنين ال تيتم دائما بتوفير وسائل المراقبة الطبية و ىذا لثمنيا الباىض أحيانا و 
و ىذا بدليل النسب المئوية طمب الحصول عمييا  أثناءيل التي تواجييم بعض العراق

لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح 
 اىتمام اسر المسنين لتوفير وسائل المراقبة الطبيةفارق النسب بين اإلجابات في 

 

 

 

 

 

 

باىتمام اسر المسنين يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  14شكل رقم 
 لتوفير وسائل المراقبة الطبية
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 السؤال الرابع عشر 

بتخصيص برامج يوضح تكرارات اإلجابة ونسبيا حول السؤال المتعمق  18جدول رقم
 ترفييية لممسنين

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 %17.5 07 نادرا
 %75 30 أحيانا ::.6 31.85 3 4.46

 %7.5 03 دائما
بتخصيص برامج أعاله و الموضح لتكرار اإلجابة حول السؤال المتعمق  18الجدول رقم 

و  8لعينة البحث و نسبيا حيث جاء تكرار اإلجابة عمى ذلك لنادرا بـ ترفييية لممسنين 
،اما تكرار  %86و بنسبة  44، كذا اإلجابة عمى ذلك ألحيانا بتكرار  %48.6بنسبة 

تأتي ناتج قيمة اختبار حسن المطابقة  %8.6و بنسبة  4اإلجابة عمى ذلك لدائما فحدد بـ 

75% 

12% 

13% 

 دائما أحيانا  نادرا
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 3و درجة الحرية  4.46من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة  اكبر44.99المحسوب 
يجب تخصيص برامج محل صدفة مما يعني ان  لم تكنبات اإلجا أنو ىو ما يؤكد 

ترفييية لممسنين و ذلك لتأثير العامل النفسي عمى الصحة النفسية و البدنية ليم خاصة 
و ىذا بدليل النسب المئوية لتكرار اإلجابات الموضحة في الجدول و فيما تعمق بالضغط 

تخصيص سب بين اإلجابات في المبينة في الشكل الموالي الذي يبين بوضوح فارق الن
 برامج ترفييية لممسنين

 

بتخصيص برامج ترفييية يبين نسب تكرارات اإلجابة حول السؤال المتعمق  15شكل رقم
 لممسنين

 
 

 االستنتاجات:-2-2

17% 

75% 

8% 

 دائما أحيانا  نادرا
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 نادرا ما تتوفر عيادة خاصة بالمسنين في المستشفى 
 يتعين عمى الطبيب التواجد في عيادة المسنين دائما 
  يكون ىناك عامل مشترك بين طبيب العيادة وطبيب المستشفىنادرا ما 
 نادرا ما تكون ىناك فحوصات طبية دورية منتظمة لممسنين 
 تؤثر المراقبة الطبية عمى المسنين 
 يجب بالضرورة تعميم المراكز الطبية لممسنين 
 نادرا ما تتوفر معمومات طبية كاممة عن المسنين 
 يةدائما ما يتمقى المسنون مشاكل صح 
  عالج المسنين أثناء إصاباتدائما ما تكون ىناك 
 اإلصابةتتم توعية المسنين بمخاطر  أحيانا 
 ما يتجاوب المسنين مع النصائح المقدمة ليم أحيانا 
  المراقبة الطبية أجيزةنادرا ما تيتم اسر المسنين بتوفير 
 يتم تخصيص برامج ترفييية لممسنين أحيانا 

 

 

 

 

 مناقشة الفرضيات:-2-3
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 : 1الفرض 

 
وتوضيح اإلحصائية  وبعد المعالجةالسابقة الذكر  18 إلى 04من خالل الجدول رقم 

 الفرض األول المدون أعاله بان  إثباتلمختمف اإلجابات المقترحة يتضح  المئوية النسب

 إيجابي في حياتو . تأثيرالمراقبة الطبية لدى المسن ليا 

 االقتراحات:-2-4

 خصيصا ورعاية لممسنينمراكز عالج  إنشاء 
  والعالج لممسنينتطوير إمكانيات الرعية 
 االىتمام بالمراقبة الطبية لممسنين بشكل دوري منتظم 
  عن طريق ممف طبي كامل  ونتائجو بالمتابعةتوثيق مراحل العالج 
 ونفسيةالعالج الطبية ببرامج تأىيمية بدنية  ةدعم وصف 

 الخالصة العامة:-2-5
االستبيان وجدنا  باستعمالمن خالل البحث النظري و الدراسة الميدانية التي قمنا بيا  -

أىمية و مكانة في المجتمع خاصة لدى المسنين  لممراقبة الطبية ىانو لم يعطف لألس
. 

توفير ىذه الفئات عمى كما أن النقص في الجانب المادي و المالي أدى الى عدم  -
يقوم بإجراء المتابعة الدورية عمى المسنين و طبيب مختص أو حتى طبيب عام 

 مراقبتيم و ىذه مشكمة يعاني منيا المجتمع عامة و المسنين خاصة .
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 نيين باألمر ليذا الفئات أيضا أدىفإن نقص التوعية لدى المع أخرىو من ناحية    -
عدم وجود متابعة طبية ليذه الفئة ، كما أنو ال تقدم ليم أي دروس نظرية بمدى  إلى

 المراقبة الطبية في عالج مختمف األمراض  أىمية
الكبرى من طرق المشرفين عمييا ،  باألىميةذلك فإن ىذه الفئة ال تخص  إلى إضافة -

ن عبئ ع حيث ال تخصص ليم أي برامج ترفييية و ال فترات نقاىة تخفف عمييم
الخطأ  لبىو المصمحة الشخصية و ىذا ىو ىميم الوحيد طوال السنة الن  األمراض

 صحياين االىتمام ليذه الفئات و األىم عن ذلك متابعتيم يلذا فمن واجب عمى المعن
 المشوارطوال 

الكافية من طرف المسؤولين و يذه الفئة العناية لنجد  أن نتمنىو في األخير   -
 التخفيف من كمية المشاكل التي تتخبط فييا 

 أىدافىا عمى لتجسيدسنة حاتنا اآلذان الصاغية و النية الحنجد اقترا أننى مكما نت -
 الواقع .
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 قائمة المصادر والمراجع

 ، 42.42ص  4102الدكتور محمد صبحي محمود العزاوي ومروان  عبد المجيد إبراهيم العبد اهلل 
  الرعاية الشاممة لممسنين(. 054 – 050- 051بهاد الدين سالمة ص ( 
  الرعاية الشاممة لممسنين(.32،  36،ص4102دكتور أكرم محمد صبحي ومروان عبد المجيد ( 
  الرعاية الشاممة لممسنين(.34 – 33، ص 4102أكرم محمد صبحي مروان عبد المجيد ،  –د ( 
 الرعاية الشاممة لممسنين(. .65، ص4102مروان عبد المجيد ابراهيم ، –أكرم  محمد صبحي و د  -د ( 
 لممسنين() الرعاية الشاممة .21، 66ص  4102مروان عبد المجيد ابراهيم ،  -أكرم محمد صبحي ود -د 
  الرعاية الشاممة لممسنين(. .20، ص4102مروان عبد المجيد ابراهيم  -أكرم محمد صبحي و د –د ( 
 الرعاية الشاممة لممسنين(.22،ص 4102مروان عبد المجيد ابراهيم  -أكرم محمد صبحي و د -د ( 
 الشاممة لممسنين() الرعاية . . 22، ص  4102مروان عبد المجيد ابراهيم  –أكرم محمد صبحي و د  -د 

 الرعاية الشاممة لممسنين(.60،ص 4102مروان عبد المجيد ابراهيم ، -أكرم محمد صبحي و د -د ( 
 الرعاية الشاممة لممسنين(. .402، ص 4102مروان عبد المجيد ابراهيم ،  -أكرم محمد صبحي و د -د ( 
 الرعاية الشاممة . . 64، 60، ص 4102مروان عبد المجيد ابراهيم ،  -أكرم محمد صبحي و د -د (

 لممسنين(
 الرعاية الشاممة . .62 - 62، 66،ص 4102 مروان عبد المجيد ابراهيم، -أكرم محمد صبحي ود -د (

 لممسنين(
 الرعاية الشاممة لممسنين(. . 042،ص4102مروان عبد المجيد إبراهيم ، -أكرم محمد العزاوي و د -د ( 

 الرعاية الشاممة . .053-052، ص4102المجيد ابراهيم ،  مروان عبد -أكرم محمد العزاوي و د -د (
 لممسنين(

 الرعاية الشاممة لممسنين(. .56، ص4102مروان عبد المجيد ابراهيم ،  -أكرم محمد العزاوي و د -د ( 
 الرعاية الشاممة لممسنين(.001،016،015،ص4102مروان عبد المجيد ، -أكرم محمد صبحي و د-د ( 
 42صفحة  ، 0666العنزي ، -د. 
  ،92، ص8002-8002مصطفى، الضغط النفسي و تأثيره عمى أداء الرياضي خالل المنافسة. 
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وجهة لألطباء فً إطار إنجاز بحثنا العلمً بعنوان :مارة استبٌان تماس  

 المراقبة الطبية لدى المسنين وانعكاسها على الحياة .

 دراسة ميدانية لمستشفيات معسكر 

الكرام نوجه إلٌكم االستمارة ونطلب منكم اإلجابة على هذه األسئلة بكل أطبائنا 

موضوعٌة من أجل التوصل إلى نتائج دقٌقة تفٌد دراستنا إن مساهمتكم هذه ستحظى 

 بطابع األمانة والسرٌة التامة وشكرا على مساهمتكم ومساعدتكم .

 

( في الخانة المناسبة ×مالحظة توضع عالمة )    
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لتحكٌم )صدق المحكمٌن(شهادة ا  

 قائمة أسماء األساتذة المحكمٌن لالستمارة االستبٌانٌة 

 بخصوص شهادة الماستر تحت عنوان:

 " المراقبة الطبية لدى المسنين وانعكاسها على الحياة "

 

 اسم ولقب األستاذ الدرجة العلمية التوقيـــــــــع
 دكتور  

 
 دكتور

 
 دكتور

 
 دكتور

 
 دكتور

المختارمٌــــم   
 

 كوتشوك سٌدي محمد 
 

 بن خالد  الحاج 
 

 جغدم المختار 
 

 ستاوتً محمد 
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 المحور األول : بيانات شخصية 

 الشهادات: -2السن :           سنة .                        -1

 األقدمٌة فً العمل :  -3

 سنة       15إلى 11سنوات     من  11إلى  6سنوات      من  5أقل من  -4

 سنة فما فوق  16

 المــــــــــــــالحظات أبدا أحيانا دائما الفقرات الرقم

ٌتوفر المستشفى الخاص بكم على عٌادة خاصة  1
 بالمسنٌن 

    

     تواجد الطبٌب فً عٌادة المسننٌن أمر ضروري 2

     ٌوجد عمل مشترك بٌنكم وبٌن طبٌب العٌادة  3

     تواجد الطبٌب أثناء الفحوصات أمر مهم  4

     تقام فحوصات دورٌة لمسنٌكم 5

     تتوفر لدٌكم معلومات صحٌة كافٌة عن مسنٌكم 6

     القٌتم مشاكل صحٌة خاصة بمسنٌكم  7

     تلقٌتم إصابات أثناء العالج  8

     بتوعٌة المسنٌن عن مخاطر اإلصاباتتقومون  9

     ٌتجاوب المسنون مع النصائح المقدمة من طرفكم  11

     أسر المسنٌن مهتمة بتوفٌر وسائل المراقبة الطبٌة 11

من الضروري تعمٌم مراكز طبٌة خاصة  12
 بالمسنٌن

    

     للمراقبة الطبٌة أثر على صحة المسنٌن 13

برامج ترفٌهٌة صحٌة تقومون بتخصٌص  14
 للمسنٌن
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