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و , الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجالل وجهه و عظيم سمطانه 
 اهلل صمى محمد أصمي و أسمم عمى المبعوث رحمة لمعالمين معمم البشرية سيدنا

 الدين يوم الطيبين الطاهرين و من تبعهم بإحسان إلى وصحبة آله وسمم وعمى عميه
بعد،  أما

.  سورة  اآلية(لشديد عذابي إن كفرتم لئن و ألزيدنكم شكرتكم لئن )تعالى  اهلل قال

 وقف من  إلى, والعرفان الشكر كممات من يقال إن يمكن ما اقل تسجيل من البد
 والعرفان الشكر كل أسجل إن البحث وأحب هذا النجاز وساندي وشجعني بجانبي

 فكانت لي وتسهيل نصح من لي قدمته المشرفة عايدي حمودي لما إلى األستاذة
 الشكر بجزيل كما أتقدم,ومشرف معمم المعوقات و خير كل تذليل عمى عون خير
 من كل والى, عون  خير لي فكانوا اإلرشادات و النصائح أساتذة المعهد عمى إلى

لمجميع اهدي لكم شكري و  البحث هذا انجاز وشجعني عمى معي ووقف ساهم
. خالص أمنياتي 

 

والعرفان إلى والدي الكريمين و إخوتي و أصدقائي  بالشكر أتقدم أن يسعدني كما
. عمى دعمهم المعنوي المتواصل 

 

 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
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  وتعليمي تربيتي سبيل في عمره أفنى من إلى

ووعووتو   وتوجييو رعايتو بكريم أحاطني من إلى

وابد   إلى و ولغد وفي وليوم بيا أىتدي نجوم كلماتو تبقى من إلى

 .بتره منعني و عمره وهلل أطال ولغالي وولدي

ولمميية   ولشمعة و ولحنون ولق لب إلى

ولتمحية   و ولوف اء و ولحب رمز إلى

نجاحي   سر وعووتيا كانت من إلى

 .برىا رزقني و عمرىا في وهلل أمد ولغالية وولدتي

واعزوء   إخوتي إلى ............ولوف اء رموز إلى

 و نبيا وسلم عليو وهلل صلى بمحمد و وينا، وباإلسالم ربا، باهلل آمن من كل إلى
 .رسوال

 . مذكرتي تسعيم ولم ..... ذوكرتي تحمليم من كل إلى

 

 

 حبيب
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بسم اهلل الرحمن الرحيم و السالم عمى نبينا و حبيبنا عميه أصدق صالة و أشرف و 
.سممصمى اهلل عميه و " محمد " تسميم   

أهدي ثمرة جهدي و ..... .عالالحمد هلل عمى نعمته تتم الصالحات و بفضمه جال و 
نتظرتها و سهرت ألجمها الميالي الطوال إحياتي الدراسية ثمرة   

إلى من حممتني و حنا عمى وهن و سقتني من نبع حنانها و عطفها الفياض إلى من 
ربتني و تحممت من أجمنا مصاعب الحياة و كان وعاءها لنا رضاها عن سر نجاحنا 

" أمي الحنون "   

 إلى والدي الكريمين 

 إلى إخوتي و أخواتي 

 إلى كل من تقاسم معي شقاء العمل 

 إلى أعز أصدقائي عمايري يوسف 

.إلى كل زمالئي و إخوتي الذين أمدوني بيد العون طوال مساري الدراسي   

 إلى كل األساتذة في جميع أطوار الدراسة

 إلى كل طمبة قسم رياضة و الصحة

 إلى كل من أحبهم من أعماق قمبي

 عكاشة
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ممخص الدراسة 
و هي من أهم المواضيع التي تستحق , تهتم الدراسة الحالية بشريحة مهمة بالمجتمع

فهي تهدف إلى معرفة دور النشاط الرياضي الترويحي في , الدراسة و االهتمام
و تكون مجتمع الدراسة , وقد استخدمنا المنهج المسحي , خفض القمق لدى المسنين

 .كبار السن من والية معسكر

 :عينة الدراسة 

 ( 60 , 50) مسن من فئة 20قد تضمنت الدراسة عمى عينة عشوائية متكونة من 
 . سنة

 : أدوات الدراسة 

 : استخدمنا األدوات التالية 

 مقياس تايمور لمقمق . 
 األنشطة الرياضية الترويحية. 

 :و استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية 

 اختبار حسن المطابقة. 
  استخدم لمعرفة الفرق بين االختبار القبمي و البعدي (ت)تسيودنت. 
 النسبة المئوية و معامل ارتباط بيرسون. 

 :و أظهرت الدراسة النتائج التالية 

الرياضة الترويحية لها دور فعال في الخفض من االضطرابات النفسية وخاصة 
. القمق
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Abstract 

 

      The current study is concerned with an important slice of society, and is one of the most 

important topics that deserve study and attention, they are designed to find out the role of 

recreational sports activity in reducing anxiety in the elderly, we have used the survey 

method, and be a community study of older Mascara Province. 

The study sample : 

The study has included a random sample composed of 20 elderly group (50.60 years). 

Study tools : 

We used the following tools: 

• Taylor, a measure of the concern. 

• recreational sports activities. 

And we used the following statistical methods: 

• Good conformance testing. 

• Tsbodent (T) used to tell the difference between pretest and posttest. 

• Percentage and Pearson correlation coefficient. 

The study showed the following results: 

Sports recreational instrumental in the reduction of mental disorders, especially anxiety. 
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résumé 

      L'étude actuelle porte sur une tranche importante de la société, et est l'un des 

sujets les plus importants qui méritent étude et d'attention, ils sont conçus pour 

connaître le rôle de l'activité sportive de loisir dans la réduction de l'anxiété chez les 

personnes âgées, nous avons utilisé la méthode d'enquête, et une étude de la 

communauté des personnes âgées Province Mascara. 

L'échantillon de l'étude: 

L'étude a inclus un échantillon aléatoire composé de 20 groupe de personnes âgées 

(50,60 ans). 

Outils de l'étude: 

Nous avons utilisé les outils suivants: 

• Taylor, une mesure de la préoccupation. 

• activités sportives récréatives. 

Et nous avons utilisé les méthodes statistiques suivantes: 

• Les tests de conformité Bon. 

• Tsbodent (T) utilisé pour faire la différence entre prétest et posttest. 

• Pourcentage et Pearson coefficient de corrélation. 

L'étude a montré les résultats suivants: 

Sport loisirs instrumentales dans la réduction des troubles mentaux, en particulier 

l'anxiété. 
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:  المقدمة1 -

و تأثر عليو يف صبيع مراحلو العمرية , احلياة مليئة بالصراعات و الضغوطات النفسية اليت تواجو اإلنسان 
و كل مرحلة ذلا خصائصها و مساهتا , أو الشيخوخة , أو الرشد , سواء مرحلة الطفولة , اليت ؽلر هبا 

. اليت سبيزىا عن غَتىا 

و ذبعلو , فالفرد إن دل يتكيف مع مرحلتو العمرية يلجأ إذل األساليب الغَت شعورية اليت تؤثر على نفسيتو 
كادلسن الذي يعيش يومو و ال ينتظر , و يكون تفكَته أقرب إذل ادلوت , يفقد متعة احلياة اليت ػلياىا 

. غده 

, فالكائن احلي ؽلضي يف التغَت منذ ميبلده إذل وفاتو , و حيث إن التغَت بعد أساسي للحياة البشرية 
لذا فإن الشيخوخة تعترب , فيبدأ ىذا التغَت بعجز الطفولة مرورا بعنفوان الرشد و انتهاء بعجز الشيخوخة 

سليمر  ). وىي مرحلة عمرية يصل إليها صبيع األفراد , أحد ادلراحل الطبيعية يف دورة احلياة العامة 
,1996 :12 . ) 

و قد تبُت أن حالة القلق تعد مسة شليزة ذلذه ادلرحلة و أن األفراد كلما تقدموا يف العمر زاد مستوى القلق 
, قلق االنفصال , قلق التقاعد , قلق الصحة  ): لديهم و إن قلق ادلسنُت ينتج من أربعة مصادر و ىي 

. (قلق ادلوت 

حىت ان بعضهم يلجا إذل , و بالنسبة إذل ادلسنُت فإن مسة القلق لديهم تؤثر يف صبيع مناحي حياهتم 
و يفضل الكثَتون من كبار السن العيش دبفردىم على العيش , و انتظار ادلوت , و االكتئاب , العزلة 

و يقلق ادلسن على , أو أهنم عالة على غَتىم , كما ال يريدون اإلحساس بالعجز , مع اآلخرين 
 ( .18 : 2009, ببلن  )حاضره و يتوقع بعض ادلصاعب احلياتية مستقببل 

قلق ,قلق الصحة , احلزن , االكتئاب , القلق)بعدما كان للشيخوخة تلك اخلصائص اليت ذكرت سابقا 
دلا تعانيو اجملموعة من الضغوطات ( الشيخوخة) كان من احلكمة االىتمام هبذه الفئة . (....التقاعد

و ذلذا كان من ادلفروض اقًتاح برامج رياضية تواكب ىذه الفئة كحل , النفسية الناذبة عن عدة أسباب 
و كان النشاط الرياضي الًتوػلي للمسنُت من أبرز احللول و , من احللول ادلقًتحة من طرف األخصائيُت 

و ىو ذلك النوع من الًتويح الذي تتضمن , أكثرىم فاعلية باعتباره مظهرا من مظاىر النشاط اإلنساين 
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كما أنو يعد أكثر أنواع الًتويح تأثَتا على اجلوانب البدنية و , برارلو العديد من األنشطة الرياضية 
. الفسيولوجية للفرد ادلمارس لو 

و على ىذا سوف نتناول يف الدراسة احلالية حالة القلق عند ادلسنُت و دور النشاط البدين الرياضي 
. ( سنة60-50 )الًتوػلي يف التقليل منو لدى كبار السن 

و على ىذا األساس يتضح شلا سبق حجم ادلعانات اليت يشعر هبا كبار السن من مشكبلهتم النفسية اليت 
تسعى الدراسة احلالية إذل التعرف إذل مدى , و الفسيولوجية , ال تقل أعلية عن مشكبلهتم اجلسمية 

 60-50 )تأثَت النشاط البدين الًتوػلي على ادلسنُت يف التخفيض من القلق عند ىذه العينة ادلدروسة 
. (سنة

: و لقد تضمنت دراستنا تقسيما و كان على النحو التارل 

باب نظري و باب تطبيقي  

 : الدراسة النظرية و تتضمن ثبلثة فصول :الباب األول  -1

. و ىو خاص بالنشاط البدين الًتوػلي  :الفصل األول 

.  ىو خاص بالقلق :الفصل الثاني 

.  فهو خاص بالشيخوخة و خصائصها:الفصل الثالث 

. ( سنة60-50 )ادلرحلة العمرية ذلذه الفئة 

 : الدراسة ادليدانية :الباب الثاني  -2

.  تتضمن منهجية البحث و اإلجراءات ادليدانية :الفصل األول 

.  تتضمن عرض و ربليل النتائج :الفصل الثاني 

و كما استخدمنا ,  مسنا 20كما اعتمدنا على ادلنهج ادلسحي و عينة من ادلسنُت قدرىا  -
 : األدوات التالية صلمع البيانات اخلاصة بالدراسة األساسية و ىي 
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 .استمارات استبيا نية وزعت على ادلسنُت  -
 .مقاببلت شخصية مع األستاذ ادلشرف و أساتذة ادلعهد -

 و يتضح شلا سبق حجم ادلعانات اليت يشعر هبا كبار السن من مشكبلهتم و ضغوطاهتم : المشكلة -2
و ىذا , اليت ال تقل عن مشكبلهتم اجلسمية و الفسيولوجية  (اخل .... , االكتئاب , القلق  )النفسية 

و .  سنة 60 إذل 50قمنا دببلحظتو حيث أثناء قيامنا بالعمل ادليداين على رلموعة من كبار السن من 
و ذلك دلعرفة دور النشاط الرياضي الًتوػلي يف اخلفض من , ذلك باستعمال االشهارات و االختبارات 

:  سنة و عليو يتبادر إذل ذىننا التساؤل التارل 60 إذل 50القلق لدى كبار السن من 

 . سنة60 إذل 50ىل للنشاط الرياضي الًتوػلي دور يف اخلفض من القلق عند كبار السن من 

 :أهمية البحث

و من ىنا تأيت , سيما و أن األحباث ادليدانية حول كبار السن نادرة , تكتسب ىذه الدراسة أعلية بالغة 
و مشكبلهتم النفسية و تفهم , ضرورة إجراء دراسات ميدانية حول الشرػلة العمرية دلعرفة مدى معاناهتم 

 .احتياجاهتم سبهيدا تقدًن حول عملية إلشباعها

ىذه الدراسة رباول اخلروج دبؤشر علمي على وجود أعراض القلق لدى كبار السن و عبلقتهم بالنشاط 
 .الرياضي الًتوػلي

. األسئلة الفرعية

كبار السن من  )عند ىذه العينة  ما نوع العبلقة اليت تريط بُت النشاط الرياضي و نسبة القلق- 1س
. ( سنة 60 إذل 50

: األهداف - 3

 . سنة60 إذل 50معرفة الدور النشاط الرياضي يف اخلفض نسبة القلق لدى ادلسنُت من  -
معرفة نوع العبلقة اليت تربط بُت النشاط الرياضي الًتوػلي و نسبة القلق عند كبار السن من  -

 . سنة60 إذل 50
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: الفرضيات - 4

 إذل 50إن للنشاط الرياضي الًتوػلي دور فعال يف اخلفض من نسبة القلق عند كبار السن من  -
 . سنة60

توجد عبلقة إرتباط عكسية بُت النشاط الرياضي الًتوػلي و القلق أي كلما زاد النشاط  -
 .الرياضي الًتوػلي خفظ القلق

 : مصطلحات الدراسة-  5

 :  Elder/ تعريف كبار السن  -

 ىو الشخص الذي ذباوز الستُت من عمره و يزداد اعتماده على غَته بازدياد و )  Elder)ادلسن 
و ؼلتلف ىذا تبعا لشخصية ادلسن و ادلعايَت االجتماعية , وظائفو اجلسدية و النفسية و االجتماعية 

 (.21 : 2009, ببلن)و الثقافية السائدة يف اجملتمع 

  :تعريف الترويح  -

و اليت يتم اختيارىا وفقا , ىو تلك االوجو من النشاطات أو اخلربات اليت تنتج عن وقت الفراغ 
الرادة الفرد و ذلك لغرض ربقيق السرور و ادلتعو لذاتو و اكتساب لعديد من القيم الشخصية و 

. االجتماعية و الفرح 

 : Anxietyتعريف القلق  -

القلق بأنو حالة مرضية يشعر هبا ادلريض باخلوف الغامض و غَت  (135: 1997, زىران  )يعرف 
ويف ىذه يكون مصحوبا ببعض اإلحساسات اجلسمية , زلدد و غَت السار و توقع األذى و اخلوف 

 .و ىو متكرر النوبات 

 :الدراسات المشابهة - 6

( : 2010 )وقوته ,  دراسة أبو ركاب - 1
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ىدفو ىذا الدراسة للتعرف عاىن أىم ادلشال للنفسية  واالجتماعية لدي كبار السن و علقتها ببعض 
  (الدعم االجتماعي الوحدة النفسية, ادلواطنة , ادلستوى االقتصادي,السكن ,اجلنس  ): ادلتغَتات 

 من كبار السن من صبيع 1138واستخدام الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي و تكوين عينو الدراسة من 
واختبار ,يقيس عدة اضطرابات نفسية   الذيsclزلافظات قطاع غزة ومن أدواة الدراسية اختباري 

احلياة وكن من نتاج الدراسية أن الذكور ويعانون أكثر من معاناة  جودة اختبار و, الدعم االجتماعي 
وأن الدعم االجتماعي لكبار السن يعد  من العوامل األساسية يف استقرار , وضغط نفسي من البلجئُت 

. اجلانب النفسي ذلم 

(: 2008)دراسة الغلبان - 2

"  . متغَتات و متطلبات يف اجلانب النفسي و البيولوجي " مرحلة الشيخوخة 

ىدفت ىذه الدراسة إذل اإلدلام بالتغَتات اليت تطرأ على االنفعاالت و طرق التفكَت و الضعف العام 
و التعرف على ادلشكبلت احلقيقية اليت تنتاب ادلسن و , الذي ينتاب معظم ادلسنُت يف ىذه ادلرحلة 

, التعرف على الفًتة الزمنية اليت تظهر فيها مسات الشيخوخة , نشر الوعي حول متطلبات ىذه ادلرحلة 
و قد استخدم ,  مسن يف سلتلف قطاع غزة مشاال و جنوبا 157و قد بلغ حجم عينات الدراسة 

استخدام ادلقابلة و استبانت من تصميم : الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي و كان من أدوات الدراسة 
إن مرحلة الشيخوخة تتأثر بشكل كبَت بادلراحل : الباحث الوصفي التحليلي و كان من أدوات الدراسة 

. العمرية اليت مر هبا الفرد قبل مروره بسن الشيخوخة 

(:  2003)و آخرون , دراسة الكيالني - 3

هتدف ىذه الدراسة إذل التعريف بأىم ما ذكر يف ادلراجع العلمية حول تأثَت التدريبات البدنية ادلنتظمة 
لؤلنشطة  (ادلزمن  )و ادلستمر  (احلارل )موضحة التأثَت الوقيت , على صحة و نوعية احلياة للمسنُت 

و تناقش , ز كذلك أثر االطلراط  يف برامج تدريب بدين طويل ادلدى على حياة ادلسنُت , البدنية 
الدراسة الفوائد الفسيولوجية الناصبة عن التدريب البدين ادلنظم مع الًتكيز على عمل اجلهاز القليب 

كما تناقش الدراسة , الوعائي و ضغط الدم و شحوم الدم و القوة العضلية و ربمل ادلرونة و االتزان 
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مع الًتكيز على الوضع النفسي  (ادلزمن  )و ادلستمر  (احلارل  )الفوائد النفسية للنشاط البدين الوقيت 
. العام متضمنا االكتئاب و القلق و األعمال اإلدراكية العقلية 

و ماىية الربامج , و تناقش الدراسة أيضا طبيعة األفراد ادلسنُت الدين البد و أن ؽلارسوا نشاطا معينا 
. التدريبية لؤلنشطة  البدنية ادلختارة  

و توصلت الدراسة إذل أن ادلشاركة يف النشاط البدين ترتبط ارتباطا كبَتا بفوائد جليلة جلميع األعمار 
و تتساءل عن األعداد الكبَتة من الشعوب العربية اليت ال هتتم هبذا اجلانب البدين و , الكبَتة أو ادلسنة 

.  الصحي و إدخال مثل ىذه الربامج يف صبيع ادلؤسسات اخلاصة برعاية ادلسنُت و ادلسنات 

: تعليق الباحث على الدراسات المتشابهة 

و ,  (2008)دراسات ىدفت التعرف على التغَتات اليت تطرأ على كبار السن كدراسة الغلبان - 1
دراسات ىدفت إذل تأثَت التدريبات البدنية ادلنتظمة على صحة و نوعية احلياة للمسنُت كدراسة 

دراسات ىدفت إذل على أىم ادلشاكل للنفسية  واالجتماعية لدي ,  (2003)و آخرون , الكيبلين 
الدعم , ادلواطنة , ادلستوى االقتصادي,السكن ,اجلنس  ): كبار السن و علقتها ببعض ادلتغَتات 

 ( .2010) وقوتو ,  كدراسة أبو ركاب  (االجتماعي الوحدة النفسية

أغلب الدراسات استخدمت ادلنهج الوصفي التحليلي كدراسة : فيما يتعلق دبناىج البحث العلمي - 2
 ( .2008)و دراسة الغلبان ,  (2010)و قوتو , أبو ركاب

ىناك دراسات استخدمت ادلقابلة اإلستبيانية وىي دراسة الغلبان : فيما يتعلق بأدوات الدراسة  -3
(2008 . )

: من حيث االتفاق و االختالف مع دراسة البحث 

مع دراسة البحث يف  (2010)و قوتو , و دراسة أبو ركاب ,  (2009)اتفقت كبل من دراسة الغلبان 
.  فما فوق 71زيادة نسبة القلق و ادلشكبلت النفسية لدى كبار السن تبعا للفئة العمرية من 

 استفاد الباحث من ىذه الدراسات يف تفسَت نتائج الدراسة. 
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  تنفرد ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أهنا الدراسة الوحيدة اليت تناولت القلق عند ادلسنُت
. شلا يؤكد على قيمة البحث و أعلية دراستو 
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 :تمهيد
 إلعداد الفرد قويا وعناصر الًتبية ميادين من ميدانا ادلتعددة بألوانو الرياضي البدين النشاط       يعترب

 مع التكيف من سبكنو واسعة ومهارات خبربات تزويده خبلل من ، السنية األعمار سلتلف يف الصاحل
 صحة على بالتأثَت ىذا وتطوره، العصر تقدم مسايرة يف وتساعده حياتو لتشكيل قادرا وذبعلو رلتمعو
 البدين النشاط ألوان من لون خبلل من أدائها يف ادلهارات أو واحلركية واخللقية والعقلية البدنية الفرد

 يف ىذه ادلرحلة .كالًتويح الرياضي مثبل يعطي للمسنُت ذلك الطابع الرياضي البدين و الًتفيهي الرياضي
.  اخلاصة دلا تتميز بو من ضغوطات نفسية و حالة القلق لدى كبار السن

 
  :الترويح  مفهوم1

 بل العربية االجتماعية الكتابات يف قليبل، إال يستخدم دل العريب بلفظو الًتويح مصطلح       إن
 رح ا فعل من مشتقة العربية اللغة يف وىي اللعب ، اللهو الفراغ مثل أخرى ألفاظ مكاهنا يف استخدمت

 .  (Mde ،P42–1968 )والفرح السرور ومعناىا

 لتفهم وطريقة سلوك وأنو عاطفي فعل ورد ومشاعر نشاط ىو الًتويح أن Rommey رومني رى وي
 السعادة للفرد ذبلب اليت النشاط من األوجو تلك ىو الفراغ وقت أن Nach ناش يوضح بينما احلياة
  .االختيار حرية فيها وتتوافر والدوافع وتتفق الذات عن للتعبَت الفرصة لو وتتيح

 وقت عن تنتج اليت اخلربات أو النشاطات من األوجو تلك ىو الًتويح أن Kraus كاروس يري بينما
 للعديد واكتساب لذاتو وادلتعة السرور ربقيق بغرض وذلك الفرد إلرادة وفقا اختيارىا يتم واليت ، الفراغ

 ص 1998د عايدة عبد العزيز مصطفي، , زلمد زلمد احلماضبي ) والفرح واالجتماعية الشخصية القيم من
28) . 

 :الترويح أنواع 2 

  :الثقافي  الترويح1.2

 فبإدماج ويساىم لوسطو الفرد دلعرفة وضروري وتفتحها، اإلنسانية الشخصية تنمية يف دورا        يلعب
 .والتلفزيون الراديو، الكتابة، كالقراءة، أوجو عدة ولو االجتماعية، بيئتو يف اإلنسان
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  :الفني  الترويح22.

 الفرد سبنح تروػلية أنشطة وىي الفنية، اذلوايات مصطلح الفنية الًتوػلية النشطة على كذلك       يطلق
 وتنمي وادلهارات القدرات اكتسابو على وتعمل والتذوق، واالبتكار واإلبداع واجلمال اإلحساس
 :مثل أنواع إذل اذلوايات تقسيم وؽلكن ادلعلومات،

 اخل...التوقيعات القدؽلة الثرية األشياء والطوابع، العمبلت صبع مثل :الجمع هوايات -أ

 الديكور، فن التاريخ، الفلسفة، النبات، علم التصوير، مثل :التعلم هوايات- ب

 اخل...اليدوية الشغال الفخار، الرسم، النحت اخلزف، فن مثل :االبتكار هويات- ج

  .المختلفة بأنواعها التشكيلية الفنون- د 

 :االجتماعي الترويح3.2 

 يف كادلشاركة االجتماعية، والعبلقات ادلعامبلت تتضمن اليت النشاطات كل الصنف ىذا       يضم
 االجتماعي الًتويح يساىم كما .واألصدقاء القارب زيادة األسرة، رد ا أف مع كاجللوس ثقافية صبعيات

 والسرور بادلرح جو يف بينهم والروابط العبلقات وتوثيق االفراد واجلماعات بُت التفاعل فرص إغلاد يف
أ :إذل االجتماعية الًتوػلية األنشطة " كوريُت " ويقسم والرمسيات، التشكيبلت عن والبعد

  .التدشُت حفبلت األعياد، التخرج، حفبلت ادليبلد، أعياد مثل :والرقصات الحفالت-أ 

  .وادلوسيقى الغناء سهارات البهلوانية، األلعاب :الترفيهية الحفالت -ب

  .إخل......الشاي وحفبلت وادلآدب، العزائم، الوالئم، :األكل حفالت -ت

  :الخلوي الترويح 4.2 

 وبُت اخلبلء يف الفراغ وقت قضاء بو ويقصد الًتويح يف اذلامة األركان من اخللوي الًتويح       يعترب
 والتمتع والتجديد ادلعرفة عن والبحث والتعبَت للمغامرة الفرد ميل زيادة يف ويسهم الطبيعة، أحضان
 ص 2006طو عبد الرحيم طو، )  اجلماعة مع والعمل نفسو على االعتماد الفرد واكتساب الطبيعة جبمال

39). 
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 عن بعيدا تتم اليت النشاط أوجو سلتلف برارلو تشمل الذي النوع ذلك ىو اخللوي بالًتويح وادلقصود
 وبعواملها، بالطبيعة ادلباشرة العبلقة ذات األنشطة تتضمن أهنا خارجها،كما تتم واليت ادلغلقة األماكن

 .  (39 ص 2006طو عبد الرحيم طو، ) الطبيعة ويفهم باجلمال الفرد يستمتع خبلذلا من واليت

  :العالجي الترويح 5.2 

 ويرى مادي مقابل نظَت الفرد هباو يتمتع اليت الًتوػلية األنشطة رلموعة ىو التجاري       الًتويح
 واجلرائد الصحف التلفزيون، اإلذاعة، ادلسرح، السينما، نطاقو يف يدخل التجاري الًتويح إن البعض
 خلدمة مؤسسات ذكرىا السابق التجارية الًتوػلية ادلؤسسات من الرياضي وغَتىا الًتويح األول الفصل
 لصاحل وتستغلها للدولة ملك وىي شاملة، تنمية تنميتهم يف للمساعدة الشعب أفراد صبيع ورعاية

 . (64 ص 1882عطيات زلمد خطان، ) ادلال رس أ لصاحل وليس الشعب

  :الرياضي الترويح6.2 

 ادلتعة يف كربى أعلية من بو يتميز دلا الًتويح برنامج يف األساسية األركان من الرياضي الًتويح       يعترب
 والعقلية البدنية النواحي من للشخصية الشاملة التنمية يف أعلية إذل باإلضافة للفرد، الشاملة

 التدريب بغرض كان الفراغ أو وقت استغبلذلا بغرض كان سواء البدين النشاط مزاولة إن.واالجتماعي
 ذلك مزاولة خبلل أن حيث العامة، الصحة ربقيق ضلو سليما طريقا يعترب العالية ادلستويات إذل للوصول
 عمل ربسُت إذل باإلضافة واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي من الكامل النمو للفرد يتحقق النشاط

 1982عطيات زلمد خطان، )  والعصيب والعضلي والتنفسي الدوري كاجلهاز ادلختلفة اجلسم أجهزة كافة

 . (64-63ص 

  :الرياضي الترويح وتقسيمات أصناف1.6.2

 يتم فإنو ، بيترسون جيمس ، ديب تيودور ، ماكلين جانيت ، كالسون رينولد : من ألراء كل وفقا
 . (9 ص 1998زلمد احلماضبي، )   التالية الرئيسة اجملموعات إرل الرياضي الًتويح مناشط تقسيم

 :البسيط التنظيم ذات المسابقات و األلعاب .أ
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 ادلناشط تلك وتعتمد السن صغار و األطفال واىتمام ميول ادلسابقات و األلعاب تلك       تستثَت
 مستوى إرل ػلتاج ال مناشطها يف االشًتاك أن كما ، لتنظيمها القواعد بعض أو القوانُت بعض علي
 قدراهتم مستوى مع يتفق ودبا ادلناشط تلك يف األعمار دلختلف ؽلكن أنو إال ، األداء أو ادلهارة من عال

 ألعاب ، التتابع ، الكرة ألعاب النشاط من األوجو تلك أمثلة ومن وميوذلم، اىتماماهتم و والعقلية البدنية
 . األثر اقتفاء ألعاب ، الغناء و الرقص ألعاب ، الرشاقة

 :الفردية المسابقات و األلعاب .ب

 باألداء استمتاعهم إرل ذلك يرجع قد وردبا ، دبفردىم النشاط أوجو شلارسة األفراد بعض       يفضل
 لصعوبة أو النشاط من معُت نوع شلارسة علي الزمبلء أو األصدقاء مع االتفاق لصعوبة أو الفردي
 ، األمساك صيد القنص : صلد الفردية الرياضات تلك أمثلة ،ومن للممارسة معُت وقت علي االتفاق
 السياحة ، بالسهام الرمي اجلولف ، اجلري ، ادلشي ، األرض علي أو اجلليد على التزحلق أو االنزالق

 .اخل... الدراجات ركوب

 :الزوجية الرياضية األلعاب .ج

 لنجاح وذلك معا للعب األقل علي فردين اشًتاك تستلزم اليت الرياضية األلعاب بعض       وىناك
 : األلعاب ىذه أمثلة ومن الزوجية الرياضات أو األلعاب مسمي عليها ويطلق ، النشاط يف ادلشاركة
 ، ) الراكت( اخلشيب ادلضرب كرة ، ادلباروة ، الطاولة تنس ،) بادمنتون ( الطائرة الريشة ، األرضي التنس

 . اإلسكواش

 :الفرق الرياضات أو األلعاب .د

 فهي لذا و للشباب، أعلية ذات الفرق تكوين علي تعتمد اليت اجلماعية الرياضات أو األلعاب       تعد
 بادلقارنة التنظيم من عال مستوي علي يكون ادلناشط تلك يف االشًتاك أن كما ، اىتماماهتم مع تتوافق

 لتنظيم إتباعها غلب اليت والتنظيمات القواعد بعض لوجود األخرى الرياضات و األلعاب يف بادلشاركة
 ، اليد كرة ، السلة كرة ، الطائرة كرة ، القدم كرة : صلد الرياضات تلك أمثلة ومن الفرق رياضات

 .   (10- 9زلمد زلمد احلماضبي، ص ) الرجيب ، اذلوكي
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 :الرياضي الترويح تعريف3 

 أنو كما ، الرياضية و البدنية ادلناشط من العديد برارلو تتضمن الذي الًتويح من النوع ذلك       ىو
 اليت شطو منا ألوجو ادلمارس للفرد الفسيولوجية و البدنية اجلوانب علي اتأثَت الًتويح أنواع أكثر يعد

.  (07 ص 2005عبد العاطي زلمد عبد ادلنعم، ) الرياضة و األلعاب علي تشتمل

 : الرياضي الترويح أهداف4 

 علي االغلايب التأثَت يف إسهامات ) للجميع الرياضة( الرياضي الًتويح أن احلمامي زلمد       يري
 من الوقاية إرل الرياضي الًتويح يهدف كما ، مناشطو ظلو شلارسة يف ادلشاركُت ظلو جوانب من العديد

 احلمامي قام فقد ولذلك ، برارلو يف ادلشاركُت ذلؤالء اإلنتاجي ادلردود زيادة إرل و احلديثة ادلدنية ادلتغَتات
زلمد زلمد )  التارل النحو علي وذلك األىداف تلك لطبيعة وفقا الرياضي الًتويح أىداف بتحديد

 .  (86- 85 ص 2005احلماضبي، 

  : الصحية األهداف 1.4 

 : وتتضمن دلناشطها بانتظام ادلمارس بصحة عام بوجو ادلرتبطة األىداف وىي

 .للفرد الصحية احلالة تطوير -

 .ادلرغوبة الصحية العادات تنمية -

 .الدموية الدورة و القلب بأمراض لئلصابة التعرض فرص من اإلقبلل و الوقاية -

 .لؤلمراض ومقاومتو للجسم الطبيعية ادلناعة زيادة -

 .العصيب للتوتر و وللقلق النفسي للتوتر السلبية اآلثار من احلد -

 .النشاط شلارسة يف ادلبذول اجلهد لنوع وفقا وادلناسبة اجليدة التغذية -

 .للجسم ادلناسب الوزن على احملافظة -
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  : البدنية األهداف  2.4

 : دلناشطها بانتظام للممارس البدنية باحلالة هتتم اليت األىداف وتشمل

 .البدنية اللياقة تنمية -

 .اجلسم وحيوية مشاط ذبديد -

 .اجليد البدنية احلالة علي احملافظة -

 .الرشيق بالقوام االحتفاظ -

 .القوام اضلرافات بعض من الوقاية -

 .القوام اضلرافات بعض تصحيح -

 ,والعصيب العضلي االسًتخاء -

 .الشيخوخة سن يف البدين االهنيار مقاومة -

 :المهارية  األهداف3.4 

 (64 ص 1882عطيات زلمد خطان، )  عام بوجو احلركية ادلهارات تنمية و بتعليم ادلرتبطة األىداف وىي
: 

 .الصغر منذ احلركي احلس تنمية -

 كألعاب وذلك احلياة مدى علي االستمرارية بطابع شلارستها تتميز اليت احلركية ادلناشط تعلُت -

 .اخل .. الطائرة الريشة

 .للفرد احلركية ادلهارات تنمية -

 ادلقعد علي اجللوس وضع من تؤدي اليت اذلوائية كالتمرينات احلديثة التمرينات أداء طرق تعلُت -

 .السن كبار أو ادلعاقُت أو ادلرض بعض حالة مع لتتناسب
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 .رياضيا ادلوىوبُت أداء دبستوى االرتقاء -

 :التربوية األهداف4.4 

زلمد حسُت علوي، )  وتتضمن الًتبوي اجلانب من دلناشطها ادلمارس بالفرد هتتم اليت األىداف تلك وىي

 : (154 ص 1975

 .احلياتية اخلربات من بالعديد وتزويده للفرد ادلتكاملة الشخصية وتنمية تشكيل -

 .اخلبلء وحياة الطبيعة حبب اإلحساس وتنمية الفراغ أوقات استثمار -

 .الفرد بسلوك االرتقاء و للمستقبل طموحة بنظرة احلياة إرل النظر و التفاؤل -

 .الذات علي والتفوق اإلرادة قوة تنمية -

 .الفٍت والتذوق اجلمالية القيم تنمية -

 .بعضها و اجلماعات وبُت األفراد وبعضهم، بُت للنشاط ادلمارسة مواعيد احًتام علي التعود -

  : النفسية األهداف 5.4 

 : وربتوي النفسي اجلانب من دلناشطها ادلمارس بالفرد هتتم اليت األىداف وىي

 .احلركي النشاط شلارسة ضلو الفرد دافعية واستثمار الرغبة تنمية -

 .ذاتو عن والًتويح الفرد حلياة السعادة ربقيق -

 .الرياضة ذلواية أو للعب أو للحركة ادليل إشباع -

 .ادلكبوتة االنفعاالت وتفريغ الذات عن التعبَت -

 .ادلعاصرة اجملتمعات يف احلياة ظروف عن الناتج والعصيب النفسي التوتر من احلد -

 .للفرد النفسي التوازن و االسًتخاء ربقيق -

 .الذات مفهوم تنمية -
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 .للمنافسة والدافع ، للمغامرة الدافع إشباع -

  :االجتماعية األهداف6.4 

 : وتتضمن دلناشطها بانتظام ادلمارس للفرد االجتماعي باجلانب هتتم اليت األىداف تلك وىي

 وصداقات عبلقات بتكوين ادلعاصر اجملتمع تسود اليت االجتماعية العزلة ظاىرة علي التغلب -

 .األفراد واجلماعات من اآلخرين مع

 .ادلشًتكة االىتمامات و ادليول ذوي من باآلخرين االلتقاء من احلاجة إشباع -

 . دلناشطها ادلمارسُت واجلماعات لؤلفراد االجتماعي الًتافق ربقيق -

 .تنظيمها يف وبعضها اجلماعات بُت التعاون و الرياضية ادلهرجانات و االحتفاالت يف تشكيل -

 .السوي اجلماعي السلوك تشكيل يف ادلشاركة -

 احلياة شلارسة و اجلماعي العمل لدعم وبعضها اجلماعات بُت والتفاوض التواصل مهارات تنمية -
 .الناجحة الدؽلقراطية االجتماعية

 :الثقافية  األهداف7.4

 : وتشمل ادلعرفة أنواع من بالعديد الفرد بتزويد ادلرتبطة األىداف وتشمل

 .العصرية احلياة يف للجميع الرياضة بأعلية مدركاتو وتنمية وتشكيل الرياضية، بالثقافة الفرد تزويد -

 . مناشطها شلارسة ضلو اجلماعات و األفراد لدى اغلابية اذباىات تشكيل -

 .الشعبية األلعاب علي التعرف و للًتويح ادلناشط من العديد علي التعرف -

 .للحركة اجلسم وحلاجات لقدراتو الفرد إدراك -

 .الرياضي الًتويح بطبيعة و دبمارسة ادلرتبطة السبلمة و األمان عوامل علي التعرف -
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 يف حالة معاجلتها وطرق اإلصابة من الوقاية لكيفية للجميع الرياضة دلناشط ادلمارس الفرد تعلم -
 حدوثها

 .بالفرد احمليطة للبيئة أفضل فهم -

  :االقتصادية األهداف8.4 

 الرياضي للًتويح ادلمارسُت اجلماعات و األفراد بإنتاجية ترتبط اليت األىداف من تعترب وىي

 :وتتضمن

 .للفرد اإلنتاجية الكفاءة زيادة و للعمل والتحفيز الرغبة زيادة -

 .للدولة القومي اإلنتاج زيادة -

 .العبلجية النفقات من التقليل و اجلماعات و لؤلفراد احلياة نوعية ربسُت -

 تعاطي انتشار وتقليص اجلرؽلة معدالت خفض عن الناتج و للمجتمع اإلنتاجي الفاقد من التقليل -

 . (84 - 59ص 1998، :د زلمد زلمد احلماضبي ، د عايدة عبد العزيز مصطفي ) األفراد بُت احملذرات

الترويح   خصائص5

 : للترويح الخاصة  الخصائص1.5

 :يلي فيما أعليتها ربدد واليت األخرى، النشاطات من غَته عن سبيزه خصائص عدة للًتويح

 واالذباىا الًتبوية والقيم ادلهارات تنمية يف يسهم إذ وبناءا، ىادفا يعد الًتويح أن دبعٌت :الهادفية -
 .الفرد شخصية وتنمية التطوير وبالتارل للنشطة، ادلمارس الفرد لدى وادلعرفية

 يف للمشاركة ذاتو من الفرد لرغبة وفق يتم بنشاطاتو واالرتباط اإلقبال أن دبعٌت :الدافعية -

 .إرادية ادلشاركة تكون مث ومن نشاطاتو،
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 األخرى الًتوػلية النشاطات من غَته عن يفضلو الذي النشاط نوع ؼلتار الفرد أن دبعٌت :االختيارية -
 (154 ص 1975زلمد حسُت علوي، ) .فيو للمشاركة

  :للترويح العامة  الخصائص2.5 

 :يلي ما أعلها ومن الًتويح، هبا يتسم أن ؽلكن اليت اخلصائص من العديد ىناك

 :النشاط  ترويح1.2.5 

 :الًتوػلي للنشاط التالية ادلعايَت ربديد ؽلكن اجملال ىذا ويف النشاط، ىذا وطبيعة نوعية ربديد من البد

 :بناء نشاط الترويح أ

 لعب ( الغَت أو النفس إيذاء يف يسهم الذي اذلدام النشاط عن وبعيد الفرد، شخصية بناء إذل يهدف
 .)إخل ........ادلراىنة ادليسر،

  :اختياري نشاط الترويح ب

 .قدرتو وامكانيتو مع وتتناسب إليو، ؽليل الذي النشاط نوع خارجي إجبار دون بإرادتو الفرد اختيار

  :وسار ممتع نشاط الترويح ت

 .الًتوػلي النشاط ىذا عن ذاتية شعورية كنواحي والساعة والسرور ادلتعة الفرد منح منو القصد

    :الفراغ  وقت في يحدث  الترويح2.2.5 

 ادلسؤولية من التحلل و احلرية من بقدر للفرد يسمح الذي الفراغ وقت وجود على أساسا الًتويح يقوم
 . (154زلمد حسُت علوى، ص ) اإلنسانية عبلقاتو و معامبلتو و حياتو يف هبا ادلكلف والواجبات وادلهام

 

 

 

 :والترويح اإلسالمي الدين 6 
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 ضروريات من ضرورة الًتويح يعد إذ اجملتمع، عليها يسَت اليت االجتماعية النظم أحد الًتويح       يعد
 على اإلسبلمي الدين ػلرس ولذا ادلسلم شخصية وتطوير بناء يف اجتماعية ضرورة وكذلك احلياة،

 .النفس عن والًتويح العبادة بُت الوقت توزيع حسن وعلى الفراغ أوقات استثمار

 سبحانه اهلل إلى األعمال أحب إن " قولو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول عن الطرباين ىأر وقد -
  .(13 ص 2006طو عبد الرحيم طو، ) ." المسلم على السرور إدخال الفرائض، بعد وتعالى

 :الترويح  أهمية7

 والراحة العمل بُت التوازن ربقيق يف ىام دور ولو اإلنساين النشاط مظاىر من مظهره الًتويح       يعد
 البدنية والًتبية للصحة األمريكية اجلمعية وتشَت ، لئلنسان السعادة ربقيق يف إسهامات ولو عنائو، من

 : التالية النقاط يف ، العصرية احلياة يف الًتويح إسهامات إرل (AAHPER) وللًتويح

 .الذات عن اخلبلق للتعبَت اإلنسانية احلاجات ربقيق -

 .للفرد العقلية الصحة و االنفعالية والصحة البدنية الصحة تطوير -

 .العصرية للحياة ادلصاحب العصيب والتوتر الضغوط من التحرر -

 .واالستقرار بالسعادة زخرت ا وعائلية شخصية حياة توفَت -

 .(35-34د زلمد زلمد احلماضبي ، د عايدة عبد العزيز مصطفي، ص ) الدؽلقراطية القيم ودعم تنمية -

 الرياضية األنشطة بأن واالجتماع والنفس البيولوجيا علم يف زبصصاهتم سلتلف علي العلماء أصبع وقد -
 : النواحي سلتلف من األعلية ذلاتو عرض يلي وفيما بالذات وللخواص عموما ىامة والًتوػلية

 :البيولوجية  األهمية1.7

 ادلتخصصُت البيولوجي علماء اصبع حيث للحركة ضرورة ػلتم البشري للجسم البيولوجي البناء       إن
 العادي الشخص من ادلطلوب اليومي األداء بسبلمة االحتفاظ يف أعليتها على البشري اجلسم دراسة يف

 واجتماعية عضوية ألسباب اخلواص منها يعاين قد اليت ادلشكبلت اختبلف برغم اخلاص، والشخص
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أمُت أنور اخلورل ،أسامة ) احلركة على التأكد ضرورة ىو للخواص للًتويح البيولوجية األعلية فإن وعقلية،

 . (150 ص 1992كامل راتب، 

: االجتماعية  األهمية2.7

 واالنطواء العزلة من وؼلفف األفراد بُت االجتماعية العبلقة على يشجع أن ؽلكن الًتويح رلال       إن
 مع أو نادي يف أو مقهى يف صباعة األفراد  فاجللوس بُت وتوافقا انسحابا ػلقق أن ويستطيع الذات، علو
 أكثر األفراد وغلعلو ، بُت اجليدة العبلقات يقوي أن شانو من واألحاديث وتبادل اآلراء األسرة أفراد
 االجتماعي الدعم إذل ادلاسة دعت حيث االشًتاكية األوربية البلدان يف جليا ىذا ويبدو وسباسكا، إخوة

حزان زلمد رضا ) الصناعي العمل بظروف وادلرتبطة ادلرجوة ادلساواة ألحداث الفراغ أوقات أنشطة خبلل
 .(20ص ,1978القزوين، 

 :النفسية  األهمية3.7

 مبدأين يف ) فرويد سيجموند ( النفسي التحليل مدرسة حسب والًتويح للرياضة النفسية األعلية تكمن
 :ىامُت

 .اللعب خبلل خصوصا أنفسهم عن للتعبَت السن لصغر السماح -1

 ىامة فرصا تعطي الًتوػلية األنشطة أن الواضح من حيث السلوك، تطوير يف االتصاالت أعلية- 2
 .اآلخر ادلشًتك بُت لبلتصاالت

 ص 5992 ، القاىرة ، العريب الفكر دار 2 ط للطفل احلركية الًتبية ، راتب كامل ،أسامة اخلورل أنور
 األنشطة أن على اجلشطالت مدرسة عند الًتويح أعلية الرياضي وتربز الًتويح األول الفصل 514

 الرياضية اخلربة فإن لذلك والشم، والتذوق والسمع والنظر فباللمس فعالة مساعلة تساىم الًتوػلية
 .اجلشالطية ادلدرسة مبادئ تطبيق عند ىامة والًتوػلية

 وإشباع والسبلمة، األمن إذل كاحلاجة النفسية، احلاجات إشباع أساس على تقوم " ماسلو " نظرية أما
 عال مستوى إذل الشخص يصل أن الذات بإثبات وادلقصود وإثباهتا الذات وربقيق االنتماء إذل احلاجة

 .  (20ص ,1978حزان زلمد رضا القزوين، ) واالنتماء باألمن والشعور النفسي الرضا من
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 :االقتصادية  األهمية4.7

 يأيت ال وىذا والبدنُت النفسي واستمراره العمل، على ومثابرتو العامل كفاءة دبدى يرتبط اإلنتاج       إن
 سليما وتكوينها تروػلها يف العامة بالطبقة االىتمام وأن مسلية، راحة يف جيدة الفراغ أوقات بقضاء إال
 أن اجملال ىذا يف " فرنارد " بُت ولقد نوعيتها وػلسن كميتها فيزيد للمجتمع، اإلنتاجية من يكون قد

األسبوع  يف 1 دبقدار اإلنتاج يرفع قد األسبوع يف ساعة 11 إذل ساعة 89 من العمل ساعات زبفيض
 . (1 ص 560زلمد صليب توفيق، )

 :التربوية  األهمية5.7

 تعود تربوية فوائد ىناك أن العلماء أصبع فقد التلقائية األنشطة يشمبلن والًتويح الرياضة أن من بالرغم
 :يلي ما بينها من ادلشًتك، على

 .جديدة وسلوك مهارات تعليم -

 .الذاكرة تقوية -

 .(domart ،1986,p58 )3 .القيم واكتساب ادلعلومات حقائق تعليم -

 :العالجية  األهمية6.7

 عملية فيو تستمر الذي الوحيد اجملال يكون الًتويح إن العقبلنية، الصحة يف ادلختصُت بعض       يرى
 سينما، موسيقى تلفزيون، ( الًتويح يف جيدا استخداما فراغنا أوقات نستخدم حينما" النفسي التوازن
 غلعل أن شانو من ىذا كل الفراغ وقت سبضية منها اذلدف يكون ال أن شريطة ،) سباحة رياضة،
 تكون وردبا التوترات العصبية، من تلخصو كما واإلبداع اخللق على وقادرا البيئة مع توافقا أكثر اإلنسان
عطيات زلمد خطان، ) العصبية االضطرابات بعض لعبلج وسيلة خَت بأنواعو الًتويح إلذل واللجوء اللعاب

 .(64-63 ص1989

 :الخالصة
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 قويا وعناصر الفرد قدرات تنمية يف ىاما دورا يلعب الرياضي الًتويح أن القول ؽلكننا سبق       شلا
 مع التكيف من سبكنو واسعة ومهارات خبربات تزويده خبلل من السنية األعمار سلتلف يف إلعداده
 .وتطوره العصر تقدم مسايرة يف ويساعده حياتو لتشكيل قادرا وذبعلو رلتمعو

 وادلليئة احلساسة السن ىذه ادلسن يف على وفعال إغلايب أثر الًتوػلية للرياضة أن نقول ىنا ومن
 .النفس وطمأنينة الراحة يكسبو فهو باالنفعاالت النفسية
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: تمهيد

والفوبيا جزءا من مَتاث , و اخلوف ,و التوتر, و اإلهناء,       أصبحت الضغوط النفسية و القلق
اإلنسان ادلعاصر و رغم أن اإلنسان توفر إليو الكثَت من التكنولوجيا إال أنو صار هنبا للقلق  و صريع 

. للمريض

. حيت أن موضوع القلق جدوى ومتجدد بسبب األحباث اليت تناولتو باستمرار

: و ؽلكن تصنيف أنواع القلق إذل

 قلق ادلوتDeath Anxiety) )  
 القلق االجتماعي(Social Anxiety )  
 القلق ادلرضي( Anxiety Disease)  
 قلق األداء( Anxiety Performance)  

 قلق االختبار(test Anxiety)  
 قلق الكمبيوتر( computer Anxiety)  
  القلق العام(General Anxiety) 

 : تعريف القلق1 

القلق لغة من كلمة قلق قلقا أي اضطرب و انزعج  (516,1973,البعلبكي)كما جاء يف ادلنجد : لغة
. و كلمة أقلق أي أزعج, فهو قلق و مقبلق 

ترتبط بشيء غَت واضح قد , أنو حالة وجدانية تتملك اإلنسان : " يعرف صموئيل القلق :  اصطبلحا 
فالقلق يصور حالة كدر , أو غَت موجود تسبب لو كثَتا من الكدر و الضيق و األدل ,يكون موجودا 

 ( .  9:صموئيل )" أو قد تكون غَت موجودة كلية , بسبب سلاوف قادمة , وىم تسيطر على صاحبها 

, حالة توتر شامل و مستمر نتيجة توقع هتديد خطر فعلي أو رمزي قد ػلدث :       يعرفو زىران بأنو 
و ؽلكن اعتبار القلق انفعاال مركبا ىن اخلوف , و جسمية , و يسحبها خوف غامض و أعراض نفسية 

(. 297: 1982, زىران)و توقع التهديد و اخلطر 
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, شعور عام غامض غَت سار بالتوجس و اخلوف : " بأنو  (1992: 107):       كما عرفو عكاشة 
و التحفز و التوتر مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اجلسمية خاصة زيادة نشاط اجلهاز العصيب 

 ".يأيت عن نوبات تتكرر يف نفس الفرد, البلإرادي 

فقدم زلكات ,       أما الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي و اإلحصائي لؤلمراض النفسية و العقلية 
لعدد , و التوجس ,و الًتقب , و اخلوف , القلق الزائد : تشخيص اضطراب القلق و نذكرىا فيما يلي

و دلدة ال تقل عن ستة , و ػلدث ذلك لعدة أيام ,  (العمل أو الدراسة )من األحداث و األنشطة 
. أشهر 

.  غلد الفرد صعوبة يف السيطرة على خوفو و قلقو 

: يصاحبو اخلوف و القلق ثبلثة أعراض أو أكثر من األعراض الستة التالية 

.    شعور بالراحة أو التقييد- 

.                   سرعة التعب- 

.  صعوبة الًتكيز- 

. و احلساسية ادلفرطة, الستثارة الوجدانية - 

.  التوتر العضلي- 

. (او النوم ادلتقطع,او الستغراق يف النوم :صعوبة البدئ يف النوم  ):مشكبلت النوم - 

إذا وجد اضطراب أخر على احملور األول فان القلق ليس مًتتبا عليو مثبل ليس القلق خوفا من - د
كما يوجد يف ادلخاوف )أو بسبب ارتباك أمام الناس  (كما يوجد يف اضطراب ىلع  )حدوث نوبة ىلع 

كما )أو ابتعاد عن ادلنزل ( كما يوجد اضطراب الوسواس القهري )أو إحساس بالتلوث  (االجتماعية 
أو ( كما يوجد اضطراب فقد الشهية العصايب )أو يف الوزن الزائد (يوجد يف اضطراب القلق االنفصال

. (كما يوجد اضطراب توىم ادلرض)أصابت دبرض خطَت 

.  القلق واخلوف وأعراض اجلسمية كلها تسبب ضيقا ملحوظا، أو خلبل وظيفيا أو خلبل اجتماعيا -  ه 
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ىذه األعراض ليست نتيجة تأثَت مباشر حلالة نفسية أو حالة مرضية جسمانية عامة ، و ال ربدث – و 
. أثناء اضطراب ادلزاج ، أو اضطراب ذىاين أو اضطراب النمو 

و من خبلل ما سبق يرى الباحثان بأن تعاريف القلق اشتملت بشكل عام على مشاعر اخلوف الغامض 
. أو االنفعال مصحوبا بأعراض جسمية و نفسية

و يرى الباحثان إن تعريف الذليل التشخيصي اإلحصائي الرابع أكثر مشولية للقلق من التعارف األخرى 
. ، حيث تتبٌت الباحثة ىذا التعريف يف دراستها احلالية

:    أنواع القلق2

: ىناك أراء عديدة ألنواع القلق، و أحاول ىنا أن أقدم نوعُت للقلق

 : القلق الواقعي أو الموضوعي 1.2

      ىذا النوع من القلق أقرب إذل اخلوف ، و ذلك ألن مصدره يكون واضحا ، فالفرد يشعر    
بالقلق إذا قرب االمتحان ، أي أن أسبابو نفسية أو  بيئية ادلنشأ و ىو النوع  الذي يدرك اإلنسان أن 

مصدره خارجي ، و ىو عبارة  عن رد فعل إلدراك خطر خارجي ، أو األذى يتوقعو الشخص مستقببل 
القلق الواقعي أو القلق الصحيح و القلق السوي  ، و ىذا النوع : ، و يسميو العلماء عدة أمساء مثل 

. من القلق أقرب إذل اخلوف ذلك ألن مصدره يكون واضح  ادلعادل يف ذىن اإلنسان 

      و يطلق أحيانا القلق السوي، و ػلدث يف مواقف التحسب و توقع حدوث ما ال ربمد عقباه 
كاخلوف من الفشل أو فقدان الشيء، و أحسن األمثلة ذلذا الشعور ىو قلق لطالب أثناء االمتحان أو 

(. 52: 1992العوادي  ). قبلو

:  القلق العصابي المرضي 2.2

      ىو نوع من القلق ال يدرك ادلصاب بو مصدر علتو ، و كل ما ىناك أنو يشعر حبالة من اخلوف 
الغامض ، و يعرف القلق العصايب بأنو حالة توتر شامل و مستمر نتيجة توقع خطر فعلي أو رمزي قد 

ػلدث ، و يصاحبها خوف غامض و أعراض نفسية و جسمية ، و رغم أن القلق غالبا ما يكون عرضا 



48 
 

 )لبعض اإلضطرابات النفسية ، إال أنو يف حالة ادلرضى تكون أسبابو عضوية أو فيسيولوجية ادلنشأ 
 ( .69: 2009اخلالدي و العلمي 

:  حالة القلق و سمة القلق 3

      يتم التفريق بُت القلق كحالة و القلق كسمة ثابتة من مسات الشخصية فقد ميز    
 وحالة القلق أي اإلحساس state- anxiety  بُت مسة القلق كمتغَتة  شخصية  (1972)سبيلبَتغر

و تتصف حالة . االنفعارل ادلزعج و العارض و الذي تتم إثارتو من خبلل ادلواجهة خبطر أو شيء مهدد
و ترتبط دبشاعر من اذلم و التوتر و ترتبط بتنشيط اجلهاز العصيب , القلق بارتباطها دبوقف معُت يسببها

.  و تكون ىذه احلالة مدركة شعورا, ادلستقل

فهي تبدو على أهنا ربتوي دافعا أو استعدادا  (كمتغَتة)      أما القلق كسمة من مسات الشخصية 
غلعل الفرد ؽللك استعدادا ألن يعيش عددا كبَتا من الظروف غَت اخلطَتة موضوعيا , سلوكيا مكتسبا 

تكون شدتو غَت متناسبة مع حجم اخلطر , على أهنا مهددة وأن يستجيب ذلذه الظروف حباالت القلق 
و األفراد الذين . بتعبَت أخر توجد مسة القلق عند كل األفراد و زبتلف شدهتا بُت األفراد , ادلوضوعي 

و . ؽلتلكون درجة مرتفعة من مسة القلق ؽليلون إلدراك مواضيع أو أشخاص أو مواقف على أهنا مهددة
( . 269:2007, رضوان  )االستجابة طبقا ذلذا التهديد حبالة من القلق 

أن كثَتا من الغموض و اخللط ادلرتبط دبعٌت  (و ىو رائد يف دراسات القلق  )      و يذكر سبيلبَتجر 
 القلق و مفهومو ينتج عن عدم التمييز يف استخدام ىذا ادلصطلح لئلشارة إذل إثنُت من ادلفاىيم البنائية

Constructs  فغالبا ما يستخدم مصطلح ,  برغم أهنا سلتلفة سباما من الناحبة ادلنطقية      ادلرتبة معا
لوصف حالة انفعالية غَت سارة تتميز دبشاعر ذاتية من التوتر و اخلشية و الكدر أو اذلم -  أوال– القلق 

عندما State- Anxietyو ربدث حالة القلق , و تنشيط أو إثارة اجلهاز العصيب الآلارادي ادلستقيل 
و , يدرك الشخص منبها معينا أو موقفا على أنو ؽلكن أن ػلدث األذى أو اخلطر أو التهديد بالنسبة لو 

زبتلف حالة القلق يف الشدة و تتغَت عرب الزمن بوصفها دالة لكمية مواقف ادلشقة أو األعصاب اليت تقع 
.  على الفرد و تضغط بشدة عليو
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ليشَت إذل  فروق فردية ثابتة نسبيا يف االستهداف – ثانيا –       و يستخدم مصطلح القلق 
Pronenese للقلق بوصفة مسة يف الشخصية  Trait Anxiety ,   وال تظهر مسة القلق مباشرة يف

وإن كان ؽلكن استنتاجها من تكرار ارتفاع حالة القلق لدى الفرد عرب الزمن و شدة ىذه , السلوك 
قابلون إلدراك العادل , كما أن األشخاص ذوي الدرجة ادلرتفعة يف مسة القلق كالعصبيُت مثبل, احلالة 

 2009اخلالدي و العلمي  )على أنو خطر و مهدد أكث من األفراد  ذوي الدرجات ادلنخفضة  
:76 . )

:  النظريات التي تحدثت عن القلق4

                    .لقد فسر القلق عدة منظرين فكل يفسر القلق حبسب منظوره العلمي وحبسب تشخيصو 

 :  (تصور فرويد للقلق  ) النظرية التحليلية 1.4

حيث , بدراسة ظاىرة القلق وحاول أن يعرف سبب نشأتو عند الفرد " فرويد"      اىتم عادل النفس  
: أنو ؽليز بُت نوعُت من القلق 

 : Objective Anxietyالقلق ادلوضوعي - أ

فمصدر اخلطر , بأنو رد فعل خلطر خارجي معروف, حينما يدرك الفرد أن مصدر القلق ادلوضوعي
فمثبل اخلوف من سيارة مسرعة قد , وىو خطر زلدد, يف القلق ادلوضوعي يوجد يف العادل اخلارجي

ولقد , أو اخلوف من قرب االمتحان أخر العام يعترب قلقا ادلوضوعي , ال يسيطر عليها سائقها 
: أطلق  فرويد على القلق ادلوضوعي ىذه ادلسميات 

 القلق الواقعي Real Anxiety 
  القلق احلقيقيTrue Anxiety 
 القلق السوي Normal Anxiety   

و يوضح , ألنو مصدره يكون واضح ادلعادل لدى الفرد ,       وىذا النوع من القلق أقرب إذل اخلوف 
فاخلوف استجابة خلطر , فرويد يف نظريتو أن القلق و اخلوف ما علا إال ردود أفعال يف موقف معُت 

ومن جهة أخرى تكرار للصدمة يف صورة منخفضة , فالقلق ىو من جهة توقع صدمة , داخلي معروف 
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بينما ربديد القلق وعدم وجود موضوع لو يرجعان إذل , فعبلقة القلق بالتوقع ترجع إذل حالة اخلطر , 
. حالة الصدمة اليت يسببها العجز و ىي احلالة اليت يتوقع حدوثها يف حالة اخلطر 

  Neurotic Anxiety القلق العصايب  - ب

ال يستطيع الشخص أن يشعر بو ,       ؽلكن تعريف القلق العصايب على أنو خوف غامض غَت مفهوم 
ويتضح من ىذا التعريف أن مصدر القلق , فهو رد فعل خلطر غريزي داخلي , أو يعرف سببو , 

فيخاف الفرد من أن تطرقو و تسيطر " اذلو"العصايب يكمن داخل الشخص يف اجلانب الذي يطلق عليو 
 أو يفكر يف أمر  قد ID‘و قد تدفعو ليقوم بعمل , عليو نزعة غريزية ال ؽلكن ضبطها أو التحكم فيها

:  و ؽليز فرويد  بُت ثبلثة أنواع من القلق العصايب وىي , يسود عليو األذى 

و األشخاص ,  وىو قلق يتعلق بأية فكرة مناسبة أو أي شيء خارجي :القلق الهائم الطليق -أ
. و يفسرون كل ما ػلدث ذلم أنو نذير سوء, ادلصابون هبذا النوع من القلق يتوقعون دائما أسوا النتائج 

 ىو عبارة عن سلاوف تبدو غَت معقولة وال يستطيع ادلريض أن يفسر :قلق المخاوف المرضية-ب
وىذا النوع من القلق يتعلق بشيء خارجي معُت فهو ليس خوفا شائعا بُت صبيع الناس  , معناىا

 يرى فرويد أن ىذا النوع من القلق يبدو واضحا يف بعض أحيان وغَت واضحا يف :قلق الهستيريا- ج
أحيان أخرى كما يرى أن أعراض اذلسًتيا مثل الرعشة و اإلغماء و صعوبة التنفس أظلا ربتل زلل القلق 

ومن ىنا صلد أن أعراض القلق اذلستَتي نوعان , وبذلك يزول شعور بالقلق  أو يصبح القلق غَت واضح 
 ( .  30 – 21: 2001, عثمان )أحدعلا نفسي و األخر بدين

:  القلق من خالل النظرية السلوكية2.4

و القلق يف التصور ,       قامت النظرية السلوكية على ربليل السلوك إذل وحدات من ادلثَت و اإلستجابة 
ما دام أننا طلربه كخربة غَت سارة و أي خفض للقلق ينظر إليو , السلوكي ؽلدنا بأساس دافعي للتوافق

, كما ينظر إذل القلق أيضا باعتباره ؽلدنا بأدلة تستثَت ميكانيزمات متعددة للتوافق , كهدف لو أعلية 
فالتعلم  الشرطي الكبلسيكي عند بافلوف ؽلدنا بتصور عن اكتساب القلق من خبلل العصاب التجرييب 

 : أن العصاب التجرييب يتميز بالصفات اآلتية (1973)ويري السيد غنيم 
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  ففي صبيع التجارب اليت من ىذا القبيل , أن السلوك العصايب  ىو نتيجة ضغط و توتر وصراع
 .فإنو ليس شبة شك أن صراع ما قد يضهر بوضوح بُت نزعات الفعل ادلعزز, 

  أن السلوك العصايب يتميز بالقلق و ىذا ما يتضمن العقاب من أي نوع 
  أن السلوك العصايب يتسم دبجموعة من األعراض اليت تعترب غَت عادية يف نضر ادلعايَت

 .االجتماعية 

أن القلق يقوم بدور مزدوج فهو من الناحية ؽلثل حافز (بفلوف واسطون )      ويرى السلوكيون 
DRIVE و بتارل فان العقاب ,و ذالك عن طريق خفض القلق, ومن ناحية أخرى يعد مصدر تعزيز

يؤدي إذل كف السلوك غَت مرغوب فيو وبتارل يتولد القلق الذي يعد الصفة التعزيزية سلبية تؤدي 
إذل تعديل السلوك و لعلى ما أكده السلوكيُت أن القلق ىو استجابة شرطية مؤدلة ربدد مصدر القلق 

(. 82: 2009اخلالدي والعلمي )عند الفرد 

:   القلق من خالل النظرية إنسانية3.4

      يرى أصحاب ىذه ادلدرسة بان القلق عبارة عن اخلوف من ادلستقبل وما ػلملو من مواقف 
دبعٌت أن القلق ال ينشأ من ادلاضي و إن ,واألحداث قد هتدد اإلنسان من حياتو وردبا إنسانيتو 

و لذلك فهم يرون بان الفرد معرض للموت يف اي وقت ويف ,اإلنسان ىو الوحيد ال يدرك هنايتو 
و لذ فأن توقع ادلوت فجأة يعترب اخلطر احلقيقي  يثَت القلق لد اإلنسان و ىذا  يتضح ,أي حلظة 

وان ,ان أصحاب ادلدرسة اإلنسانية يعتقدون بأن القلق ينشا عندما يدرك اإلنسان حتمية هنايتو 
ادلستقبل قد غللب معو ادلواقف األحداث اليت هتدد وجود الفرد مثل الفشل الذي يعترب زلتمل 

كما ان التقدم يف السن ,احلدوث أو التعرض دلرض أو اصابة بعاىة مستدؽلة تقيو عن ربقيق ذاتو 
( . 36 : 2003,الوايلي )قد يعترب مؤشر يثَت القلق لدى اإلنسان 

:  اسباب القلق5

: و ؽلكن تقسيم أسباب اذل ما يلى 

:  (االستعداد الوراثي )أسباب الوراثية  - أ
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      ويقصد باالستعداد الوراثي ان الفرد يرث اجلينات ادلسئولة عن االضطراب الكيمائي الذي 
ػلدث القلق و قد يكون مسئوال عن طبيعة األعراض الكيمائية ادلسئولة عن القلق واليت ردبا تتمثل 

ادلوجودة يف ادلشتبكات العصبية يف نظام  (nerve endings)يف زيارة استثارة هنايات األعصاب 
و زيادة نشاط   , (Catecholomins)واليت تسرف يف إنتاج أمينات الكاتيكول , األدرينالُت

ونتيجة ىذا النقص تستثار أجزاء , مع وجود نقص يف ادلوصبلت الكيميائية ادلانعة, ادلستقببلت 
(. 317, 1999, الؤلنصاري )ادلخ بشكل زائد و ينتج من ىذه الزيادة أعراض القلق 

 :أسباب بيئية - ب

أن الظروف السائدة يف البيئة الطبيعية و  (30: 1991)      وقد أوضح السباعي وعبد الرحيم 
االجتماعية احمليطة بالفرد تلعب دورا يف نشأة القلق النفسي ألن اإلنسان يكون عرضة للقلق النفسي 

. لذلك تعد كل ذبربة جديدة ومدعاة للقلق, عند حدوث تغَتات كبَتة و ىامة

أن الضعف النفسي العام و الشعور بالتهديد الداخلي و اخلارجي  (30: 1994)      و يرى زىران 
و الصدمات , دلكانة الفرد وأىدافو و التوتر النفسي الشديد و األزمات أو ادلتاعب أو اخلسائر ادلفاجئة 

و الشعور بالنقص والعجز وتعود الكبت , النفسية و الشعور بالذنب و اخلوف من العقاب و توقعو 
. بدال من التقدير الواعي حيث أن الفشل يف الكبت ينقلب إذل قلق

: أسباب عادية و حضارية - ج

و التغيَتات العديدة اليت من ,       ينشأ القلق عن ظروف العصر و احلضارة فالتطور السريع يف اجملتمع 
تفرض على اإلنسان مواقف عديدة تؤثر , فاحلياة االجتماعية , تثَت قلق اإلنسان , طبيعة اجملتمع ادلعاصر

. شلا يدفع بو إذل حالة القلق , بشكل مباشر على اإلنسان 

أو قد , كطالب و ىو يستعد لدخول االمتحان ,        فاإلنسان قد يقلق دلواجهة مواقف عادية 
وقد يقلق فىت ألنو يظن أن خطيبتو , ينزعج زوج ألن زوجتو تأخرت يف عودهتا إذل البيت يف ادلساء 

أن أمثال . و يضطرب عندما يظن أن ىذه العبارة قد تغَت نظرهتا لو, تضايقت من عبارة قاذلا ىو ذلا 
و ىناك أسباب عادية ....  ىذه أحوال اعتيادية يواجهها ادلرء يف سياق حياتو العادية فتدفعو للقلق 

(. 13: صموئيل ).... تنشأ عن اخلوف من ادلرض أو الشيخوخة أو ادلوت  إذل غَت ذلك
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:  الشعور بالذنب - د

      يشعر األشخاص بالقلق عندما يعتقدون بأهنم تصرفوا على ضلو سيئ  و أهنم سوف يتعرضون 
فهم دل يتعلموا أم من الطبيعي أن تكون لدى كل فرد أفكار سلبية و ان ىناك فرقا بُت التفكَت , للعقاب

( 22  , 1247: العنزي  ).  بالشيء و عملو 

: الشعور بالنقص - ه

إحساس طفل بأنو , ما دل تتأكد من وجود ما يعوضها,       شعور الفتاة بأهنا غَت صبيلة يقلقها جدا
ضعيف ػليط بو أقوياء يزعجو يف مواجهة ادلستقبل يتولد الشعور بالنقص من مقارنات اليت يكشفها 

الفرد بذاتو او اليت ينميها اجملتمع يف اإلنسان بأنو يوجو لو دائما اجلوانب القصور أكثر من جوانب البناء 
(. 15:صموئيل )

: اإلحباط المستمر_ه

و ال يتمكن ,أن اإلحباط الزائد يؤدي إذل مشاعر القلق  (1989: 119)      يرى شيفر و ملميان 
األشخاص يف كثَت من األحيان التعبَت عن غضبهم وقد يكون اإلحباط ناذبا عن ارتفاع مستوى 

أو تدين مستو التقييم الذايت و يؤدي الشعور ادلستمر بضعف األداء إذل درجة عالية من .األىداف 
. القلق

أن ىناك االختبلفات بُت األفراد  (35 – 32:  1991)      وقد أوضح السباغي و عبد الرحيم 
: بالنسبة لئلحباط أو قدرة الفرد على مقاومة الظروف الضاغطة وتتمثل يف

 فهذا االختبلف ينتج عنو تباين يف القوة : االختالف بين األفراد في المورثات الحيوية
و الغدد الصماء و الوظائف , و مدى توازن اجلهاز العصيب, و معدل الذكاء الفطري, اجلسدية

 . احليوية الداخلية
  ال يستجيب النساء و الرجال دلؤثرات القلق بنفس القدر ليس بسبب القوة أو : الجنس

الضعف ولكن ألن التكوين العضوي لكل منهما ؼلتلف عن األخر فضبل عن أثر ادلؤثرات 
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االجتماعية من تربية و عادات و تقاليد وقيم و أعراف و أدوار حياتية يف هتيئة اجلنسُت 
 . الستجابات متباينة 

  ففي , من ادلعروف أن التأثَتات زبتلف من مرحلة عمرية إذل مرحلة عمرية أخرى : العمر
أما يف مرحلة ادلراىقة فيتأثر الفرد جبماعة , مرحلة الطفولة يتأثر الطفل باألسرة و اجلو العائلي 

أما يف سن , أما يف مرحلة الشباب فيهتم األفراد بإبراز الشخصية و بالعبلقات الثنائية , الرفاق 
, النضوج فيفكر اإلنسان يف تدعيم وضعو االجتماعي و ادلهٍت و االقتصادي و تأمُت ادلستقبل 

 . بينما يف خريف العمر يتجو االىتمام إذل الذرية وصلة األرحام و صاحل األعمال 
  يعد التكوين النفسي للفرد و خصائص الشخصية : أنماط الشخصية و سماتها األساسية

اليت يتميز هبا من أىم األعمال ادلسببة للقلق فبعض الناس حبكم تكوينهم لديهم استعداد 
أو غَته من االضطرابات النفسية عند التعرض ألي ضغط , لئلصابة بالقلق أو االكتئاب 

 .خارجي طفيف ؽلكن لغَته ربملو 
 تتدىن احلالة النفسية و ادلعنوية للفرد يف حالة ادلرضى ألن ادلرض ألن ادلرض : الحالة الصحية

 .يضعف القدرات الدفاعية للجسم و يقيد حركتو و يسبب حركتو لو مناخا نفسيا سيئا
  اتضح أن معدالت القلق كانت بُت رلموعات ادلتعلمُت و ليس : نوع و مستوى التعليم

و تقوًن و , بل يف زلتوى التعليم الًتبوي السائد من ادلناىج و طرق تدريس, السبب يف التعليم 
إعداد ادلعلمُت و إشراف تربوي و مدى ارتباطها بادلنهج الديٍت و اإلنساين و القيم االجتماعية 

 .النبيلة و الفهم السليم لطبيعة احلياة و دور الفرد فيها 
 فتأثَت التجارب السابقة للفرد : التجارب السابقة مع المؤثرات التي تسبب القلق النفسي

تلعب دورا ىاما و بارزا يف تكوين اخلربات السلبية اليت تكون من مسببات القلق عند التعرض 
 (.25-24: 2000, العنزي ). دلواقف متشاهبة

و ,و الشيخوخة , و ادلراىقة , أن مشكبلت الطفولة  (299: 1994)      يرى زىران 
و الظروف اخلاطئة يف تنشئة , مشكبلت احلاضر اليت تنشط من ذكريات و صراعات ادلاضي 

أو التدليل ادلفرط و غَتىا من , و احلرمان , و احلماية الزائدة , و التسلط , األطفال كالقسوة 
العوامل اليت تسبب القلق كما ان التعرض للخربات و احلوادث احلادة اقتصاديا أو عاطفيا أو تربويا 

. و اخلربات اجلنسية الصادمة و التعب و اإلرىاق من العوامل اليت تزيد من حدة القلق , 
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:  الخوف من المستقبل - ز

حول حياتو جحيما , مىت سبكن من إنسان , فاخلوف من ادلستقبل ,        قد ينشأ القلق نتيجة اخلوف
. ازداد قلق اإلنسان يف توقعاتو دلا ػلدث , و كلما اشتد اخلوف من ادلستقبل , 

ودلا كان , فاخلائف يتوقع الشر فقط ,       و اخلوف من ادلستقبل يؤدي إذل اخلوف من احلاضر 
و صراعات ادلاضي اليت عاشها , اخلوف من ادلستقبل ينشأ من عوامل عديدة منها خربات ادلاضي ادلؤدلة 

فإن اخلوف من ادلستقبل قد يتحول إذل عدم , و اضطرابات الطفولة االجتماعية اليت عاشها , صاحبها 
. و االصطدام هبم , و الشك فيهم , الثقة يف اآلخرين 

فيتجو للسلب أو النصب ,       وقد يدفع القلق الناشئ عن اخلوف من ادلستقبل بصاحبو إذل االضلراف 
(. 16-15: صموئيل )إذل غَت ذلك , أو االختبلس , 

:  عدم القدرة على التكييف االجتماعي - د

فالفىت الذي ينتقل ,       يعاين اإلنسان أحيانا من عدم قدرتو على التكييف يف اجملتمع الذي يعيش فيو 
وال يستطيع أن يتكيف مع اجملتمع اجلديد الذي يعيش فيو قد ينقلب ناقما عليو , من الريف إذل احلضر 

ىم أشخاص دل يستطيعوا , فلهذا فإن كثَتين من ادلتطرفُت الذين يلجئون إذل العنف ,حاقدا على أىلو , 
. يف البيئة اجلديدة اليت ذىبوا إليها , التكيف مع اجملتمع 

فمىت تعثر التكيف فقد اإلنسان ,       و العبلقة بُت الفرد و اجملتمع الذي يعيش فيو أساسية و ىامة
  .و انقلب يعادي رلتمعو يتهمو بعدم التدين أو باالضلبلل إذل غَت ذلك ,توازنو

بل أحيانا من بيئة حضرية , ال يرتبط فقط باالنتقال من الريف إذل احلضر,       فمعانات عدم التكيف
أم بعدم الراحة كانتقال شخص من عمل إذل عمل , إذل بيئة حضرية أخرى ػلس فيها الفرد باالغًتاب

( . 16: صموئيل )أخر 

:  أعراض القلق6 

(:  30: 2001, عثمان  ): ؽلكن تصنيف أعراض القلق إذل نوعُت علا: أوال
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:   األعراض البدنية 1.6

 ضربات زائدة أو سرعة يف ضربات القلب. 
 نوبات من الدوخة و اإلغماء. 
 تنميل يف اليدين أو الذراعُت أم القدمُت. 
 غثيان أو اضطراب ادلعدة. 
  الشعور بأدل يف الصدر. 
  فقد السيطرة على الذات. 
  نوبات العرق اليت ال تتعلق باحلرارة أو الرياضة البدنية. 
  سرعة النبض أثناء الراحة. 
 األحبلم ادلزعجة. 
 التوتر الزائد. 

:  األعراض النفسية 2.6

 نوبة من اذللع التلقائي. 
  االكتئاب و ضعف األعصاب. 
 االنفعال الزائد. 
  عدم القدرة على اإلدراك و التمييز. 
 نسيان األشياء. 
  اختبلط التفكَت. 
  زيادة ادليل إذل العدوان. 

: للقلق النفسي  (العيادية)األعراض اإلكلينيكية  3.6

و , و ىنا يظهر التوتر الشديد و القلق  احلاد و ادلصحوب يكثره احلركة : حالة الخوف الحاد - 1
و الكبلم السريع غَت مًتابط ، مع نوبات من الصراخ و , عدم القدرة على االستقرار مع سرعة التنفس

البكاء تكون مصحوبة جبفاف احللق ، و اتساع حدقة العُت ، و شحوب اجللد و االرذباف الشديد 
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ألطراف سواء الذراعُت  أو الساقُت  ، و قد تؤدي سرعة التنفس أحيانا إذل تقلصات عضلية أو إغماء 
و يصيب الفرد باإلعياء الشديد بعد ىذا اخلوف احلاد  

و أىم ما ؽليز ىذه احلالة ىو عدم احلركة و السكون ادلستمر مع تقلص : حالة الرعب الحاد - 2
و ىنا ال يستطيع ادلريض إعطاء معلومات وافية عن حالتو , العضبلت و االرذباف مع ظهور عرق بارز 

و كثَتا ما يتعرض ىذا السلوك احلركي اندفاع مفاجئ غلري , بل أحيانا ال يعرف ادلكان و الزمان , 
أحيانا ما غلري ناحية العدو أما يف ادلواقف األخرى فكثَتا ما , إثنائو دون ىدف يف ادلواقف العسكرية 

 .و ىذا القلق اخلبيث ػلدث يف اجملتمعات البدائية, يهاجم بل و يقتل ما يقابلو 

 عندما يستمر القلق دلدة طويلة يصيب الفرد إجهاد جسيم و يصاب بأرق :إعياء القلق الحاد - 3
و , و الزالزل و احلرائق , و يظهر ىذا اإلعياء أثناء االنسحاب العسكري و الرباكُت , شديد لعدة أيام 
شاحب غَت منفعل مع التلبد الذىٍت و السَت , و يبدو الوجو جامد دون عاطفة, الكوارث العامة 

و أىم , أما إجابتو عن األسئلة فتأخذ ظلطا واحدا سلتصرا , بطريقة أوتوماتيكية بطيئة دون معرفة اذباىو 
 .شليزات ىذه احلالة ىو األرق احلاد الذي ال يستجيب أحيانا للعقاقَت ادلنومة 

      و عندما يستمر القلق دلدة طويلة دون شفاء أو عندما يكون اإلجهاد بطيئا حبيث ال يسبب أي 
 - 139: 2003,عكاشة )نوع من أنواع القلق احلادة فهنا يتعرض ادلريض دلا يسمى بالقلق ادلزمن 

140 . )

 

:  استراتجيات مواجهة القلق أو كيف نتخلص من القلق ؟ 7

      يتفق علماء الصحة النفسية على حقيقة ىامة يف العبلج النفسي و ىي أن الطريق غَت ادلباشر يف 
العبلج أفضل بكثَت من  طريق ادلباشر سواء قام أحد دبهمة العبلج أم قام الشخص نفسو بعبلج نفسو 

إن عبلج األمراض , فإن الطريق ادلباشر و ادلفضل إذل العبلج الناجح و السريع ىو الطريق غَت مباشر, 
. النفسية ليس بكاف يف الوصول إذل الشفاء بل غلب تناول أساس ادلرض و ليس أخر طابق من طوابقو
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      فقد يكون العرض ادلرضي و األعلى شيء سلالف للشيء أو السبب احلقيقي إذا ما أخذنا يف 
. و بغَت أن نصل إذل صلبو و كيانو, تفسَته ظاىريا بغَت ما نسرب أغواره

و موقفو ,       إن التجرد الثقايف و النفسي و األخذ باألفكار السليمة فيما يتعلق دبوقف ادلرء نفسو 
دلن العوامل األساسية اليت تكفل لو إن , و الفلسفة احلياتية اليت يأخذ منها و ينهج وفقها , مع غَته 

و , يتخلص من الركامة النفسية الرديئة اليت غلب عليو التحرر منها حىت يستمتع حبياة تتسم بالطمأنينة 
 ).و القلق البلشعوري , اذلدوء النفسيُت بعد أن يكون قد نفى نفسو من عوامل اخلوف الشعوري 

(. 246 : 2009العبيدي 

 أو حىت الكحول, أو األعشاب الطبية ادلهدئة, تناول مواد سلفضة للقلق كالعقاقَت ادلهدئة. 
  كأن يقوم نظام , وىو أسلوب غالب يف السياسة , حجب االنتباه عن ادلصدر احلقيقي للخطر

أو , ما بالًتكيز على العدو اخلارجي حلجب االنتباه عن ادلشكبلت االقتصادية ادلوجودة مثبل 
اهتام اآلخرين بالتآمر علينا و أننا ضحية للتآمر حلجي االنتباه عن مصادر القصور الذايت يف 

 .األداء 
  كاإلسًتخاء الذايت , و النفسي , القيام بتمارين االسًتخاء الذىٍت اجلسدي. 
 اللجوء ألشخاص متفهمُت لؤلمر كاألصدقاء ادلقربُت الذين يبث ذلم اإلنسان علومو و سلاوفو ,

 .و يشجعونو و ؽلنحونو الثقة بالنفس و الرجاء
  يكثر جلوء الطبلب ذلا قبل االمتحان للدعاء و شلارسة الطقوس الدينية , شلارسات دينية. 
 و خرافية ككتابة احلجب, شلارسة طقوس سحرية. 
  رضوان  )و ؽلكن كذلك اعتبار وسائل الدفاع األولية وسائل هتدف للسيطرة على القلق

2007 :278 . ) 

  :الخاتمة

و ,       و يرى الباحثان أن اإلنسان يستطيع أن يقاوم أعراض القلق من خبلل مواجهة مشكبلتو 
كذلك اجلانب الديٍت , العمل على حلها قبل ان تًتاكم و تتحول إذل ضغوط نفسية تسبب لو القلق 



59 
 

و الرضا بالقضاء و القدر ؼلفف من حدة القلق , و الدعاء , ىام جدا من خبلل التوجو إذل اهلل بالصرب 
. والطمأنينة يف القلب, و يشعر الفرد باألمان 
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 تمهيد 
 وأسرياً  بدنياً  ادلسنُت معاناة هبا تتشعب دبشاكلها، ومتفردة خبصائصها عمرية مرحلة الشيخوخة      

 ىبوط ػلدث اجلسدي ادلستوى وعلى .ضااألمر ومقاومة العمل يف األساسية قدارهتم وتتدىن واجتماعياً 
 تعد اجملتمعات من العديد صلد لذا العقلية، الوظائف بعض يف واختبلل عام وضعف اجلسم نشاط يف

 مورداً  يكونوا أن ادلمكن من جيدة صحية حياة يعيشون الذين السن كبار لكن عليها، عبئاً  السن كبار
 سلتلف يف ذبارهبم ٕوإعطاء ، العمل سوق ولوج بإمكاهنم بل فحسب أسرىم داخل ليس مهماً  بشرياً 

 واإلبداع للعطاء حداً  بوصفو معُت حبد تعًتف ال ادلتقدمة الدول من فالعديد .وادلهنية العلمية اجملاالت
 فإن العملية احلياة تركوا قد كانوا إذا فهم اجملتمع من أساسي جزء السن وكبار اجملتمع، بناء يف وادلشاركة

 ذبعبلن الطويل العمل خبلل عليهما، ػلصلون اللتان واحلكمة فاخلربة عجزىم، على دليبلً  يعد ال ىذا
 .   بو يعتد ثقبلً  دلشورهتم

 
 الشيخوخة  تعريف1

 مث الشباب مث الطفولة سن :ىي رحل ا م أربع إذل اإلنسان حياة يف العمر مراحل العلماء       قسم
 عدة أمساء الشيخوخة مرحلة إذل وصل من على تطلق العرب كانت و الشيخوخة مث الكهولة
 اخلمسُت جاوز من على يطلقها وبعضهم, الشيب عليو وظهر السن فيو استبانت من وىو شيخ:فتقول

 عبد(السن كرب على األلفاظ تدل ىذه وصبيع) كهل( كذلك وتقول الكرب أقصى وىو )اذلرم( تقول وقد
 20.21.22) .،ص 2008 السدحان، ناصر بن اهلل

 
 مفهوم أخرى أحيانا و الشيخوخة مفهوم أحيانا ادلسنُتدراسة  رلال يف الباحثون يستخدم       و
 بأشكال استخدم قد وكبلعلا ادلعٌت، نفس إذل يشَتان و دفانامًت أهنما على العمر aging يف التقدم
 كبَت لعدد ادلستطاع غَت من جعلت درجة إذل ادلراوغة ادلفاىيم أحد ىو العمر يف التقدم فمفهوم سلتلفة،

 :منها نذكر الشيخوخة مرحلة ربديد يف ادلستخدمة ادلقاييس تعددت كما ذبريبيا، تناولو الباحثُت من
 على يقوم وصفي مقياس وىو ، العضوية الشيخوخة بداية ربديد يف يستخدم و : البيولوجي    العمر
 دفع وقوة ، الصماء الغدد نشاط معدل و ، األيض معدل مثل مرحلة لكل البيولوجية ادلعطيات أساس

 .اخل ....العصبية غَتاتالت و الدم
 .االجتماعي توافقو ومدى باآلخرين الفرد وعبلقة االجتماعية، باألدوار مرتبط ىو و  :االجتماعي العمر

 

 وصفي يقوم مقياس وىو النفسية، الشيخوخة ربديد يف ادلقياس ىذا يستخدم و :السيكولوجي العمر
 .اخل... أفكاره و مشاعره و الفرد سلوك يف التغَتات و النفسية اخلصائص صبلة على
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 : مستويات أربعة إذل تنقسم الشيخوخة مرحلة أن بروملي يرى : الزمني العمر
 .سنة 65 اذل 55 من سبتد و التقاعد قبل ما فًتة : األول المستوى 1-
 و اجملتمع شؤون و ادلهٍت الدور عن االنفصال حيث ، فأكثر سنة 65 التقاعد فًتة : الثاني المستوى 2-

 .االجتماعية و النفسية و البيولوجية و العقلية النواحي يف عديدة تغَتات يصاحبها
 اآلخرين على االعتماد حيث فأكثر، سنة 70 من سبتد واليت العمر، يف التقدم فًتة :الثالث المستوى 3-

 .العقلي و اجلسمي الضعف و
 عبد)سنة  110 حىت سبتد اليت و الوفاة ادلرض، و التام العجز و الشيخوخة فًتة :الرابع المستوى 4-

  .12.11 .14)ص ، سنة ،بدون خليفة اللطيف
 اليت الثابتة الظواىر من ليست ألهنا وذلك للشيخوخة، جامع تعريف على بعد الباحثون يتفق       دل
 و الفرد بفسيولوجية تتأثر سيالة حالة ولكنها احلي الكائن أو الفرد حياة من األخَتة حلاادلر يف ربدث
 يتصرف و يتقبلها اليت واالذباىات فيها يعيش اليت الثقافية و االقتصادية و االجتماعية بالبيئة و نفسيتو

 .النفس علم رلال يف العلماء بعض تعريفات نتناول ىنا و ذلا، طبقا
 
 كلميت اليونان استخدم فقد قدًن أصل ذات   GERONTOLOGYالشيخوخة كلمة إن

GERONTO GERONالعجوز رجل إذل  لئلشارة. 
  " :                                        بقولو للشيخوخة رينر تعريفا و بَتن ويقدم
 اليت و ثيااور الناضجة العضوية الكائنات يف ربدث اليت ادلنتظمة التغَتات إذل الشيخوخة تشَت      
 ." الزمٍت العمر يف تقدمهم مع ذلك و ادلمثلة البيئية الظروف ظل يف تعيش

 تلف و إفساد عملية إال ليست Alex Comfortكمفرت  اليكس العادل ػلددىا       والشيخوخة
    " .العطب يف زيادة أو احليوية يف نقص ىيئة على يظهر إظلا فيها يقاس ما أن ،و تدرغلي

 و األحاسيس و اجلسدية القدرة يعًتي الذي التغَت ىي P .B Medawar " ميداوار ب.ب       يعرفها
 أحداث أو عرضية بأسباب ادلوت إذل تدرغليا بو تؤدي حبيث شيخوختو يف الفرد تلزم اليت الطاقات كما

 ليس أنواعو بكل ادلوت أن إذ ، أسهاب و غزارة فيها كلمة عرضية كلمة فان أكثر بتحديد و اعتباطية
 عبء رلرد من ؽلوت أحد وال طبيعي موت ىناك فليس ، ما درجة إذل عرضيا شيئا إال حقيقتو يف

 .28.27) ،ص 2008 مرسي، ػلى(" السنُت
 

 كما اذلرم من النضج فًتة ربديد يتم خبلذلا من و ظلو كعملية الشيخوخة على األول التعريف       يركز
 أن صلد احلاالت بعض يف و الشيخوخة عملية مع تتفاعل أن ؽلكن اليت البيئية ادلؤثرات على أيضا يركز

 أنو صلد الثاين التعريف أما. اذلرم و العادية الشيخوخة عملية مسار من كبَت حد إذل تغَت قد التدخبلت
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 اهنياره إذل فتؤدي عليو تسلط اليت للعوامل اجلسم مقاومة و االضمحبلل وراء الكامنة األسباب بو يقصد
 .صبلبتو و سباسكو فقدان

 
 جلماعتو بالنسبة الفرد وضع سوء من عليها يستدل اليت ادلرحلة بأهنا الشيخوخة " أسعد " يعرف       و
 اليت االنفعالية تاالتغَت بعض فتبلحظ السلوك دبقاييس عليها يستدل كما ، التوافق إمكانات إذل بالنظر
 القلق ذلك من و التغَتات ىذه من ينشأ الذي الشخصي السلوك إذل باإلضافة الشيخوخة يف ربدث
 بعدم الشعور إذل يؤدي الذي الكفاية بعدم الشعور و االقتصادي األمان وفقدان العامة للصحة بالنسبة

 االىتمام فقد و اجلسمية رئز ا بالغ زيد ا ادلت االىتمام و العزلة و بالوحدة الشعور و القلق و االطمئنان
 يف الثرثرة و ادلتغَتة الظروف مع التوافق على القدرة عدم و اجلنسي النشاط تقليل و بالنشاط ادلتزايد

             .ادلاضي أحداث زبفيف ضلو االذباه و التافو األشياء و ادلاضي عن خاصة و الكبلم
 
 عن و النفسي التوافق إمكانات تعًتى االضمحبلل من حالة بأهنا الشيخوخة  فيعرفbelinأما        

 ضغط مواجهة يف النفسية و العقلية و اجلسمية إمكاناتو استغبلل على قدراتو فتقل – للفرد االجتماعي
حلاجاتو  اإلشباع من مناسب قدر ربقيق أو البيئية بادلطالب الكامل الوفاء معها ؽلكن ال لدرجة احلياة

 .(30.31 ص ت،.،ب الرببري الرؤوف عبد زلمد مها)ادلختلفة 
 

 و الفيزيقية ادلتغَتات من للعديد ادلستمر التفاعل تتضمن عملية أهنا على الشيخوخة تعرف       كما
 ادلراحل من سلسلة تأمل األفراد من تستوجب عملية أهنا و ، الوجدانية و الفكرية و االجتماعية

   و  BROMLEY بروملي يذكر  حسبماPATH  مسار حياتو أو احلياة يف تقدمو خبلل االنتقالية
 و . احلياة مراحل من جديدة مرحلة إذل االنتقال معناه النمو بعملية اخلاصة ادلراحل ىذه إحدى عبور

 .جديد شيء إذل باستمرار تقدم يتضمن السن كرب أن ىو لذلك الرئيسية النتيجة
 

 خبلل من ادلبلئمة احللول إذل تشَت أهنا على ذلك على يًتتب و مستمرة عملية دبثابة تعترب فهي     
 اليت للمعوقات نتيجة سبثل ادلسنُت مشكبلت أن صلد و ، ادلتواصلة الصحية الرعاية خدمات تقدؽلها
 رلراىا يف تسَت حىت للشيخوخة طبيعية عملية بوجود يسمح ادلعوقات ىذه إزالة و احلياة أىداف تعوق

 بدر، عبد مرسي  ػلي(العملية  ىذه باستعادة ترتبط أهنا طادلا فقط مبلئمة تعترب احللول و الطبيعي
  .27) ،ص 2008
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 البيولوجية من التغَتات معقدة عملية ىي ( 1997 ) رداىنر كلود جون Jean-Claude Henrard أما
بعض الوظائف  و األداء ضعف إذل تؤدي ضارة آثار عدة تراكم نتيجة ، اجلسم داخل ربدث اليت

 (Henrard ,1997,P025 Jean-Claude).الطاقة  الطلفاض نتيجة الوفاة تسبب قد شلا و الفكرية
 للوظائف جعاتر فيها ػلدث شلا السن يف تقدم بأهنا الشيخوخة ( 2002 )  جانُت Janine تعرف

 . Janine)السلطة  و االجتماعية ادلكانة فقدان يف ادلتمثلة و األخبلقية، و الثقافية و الفكرية و اجلسمية

Ch ,2002 ,p127) .

 
التطور  أهنا على للشيخوخة تعريف ( 2007 ) لوينان كريستان HRISTINE LAOUENAN  قدم

 الوراثية العوامل بُت التفاعل من ناذبة مستمرة عملية ىي و ، احلياة مراحل صبيع يف ػلدث الذي البطيء
 و الفرد على تؤثر اليت األمراض ببعض اإلصابة و األزمات تغَتات عدة فيها ربدث اليت و ، البيئية و

العبلقات االجتماعية  نوعية و االقتصادي و االجتماعي بالوضع ادلرحلة ىذه تتأثر كما ، بالعجز شعوره
. 

(CHRISTINE LAOUENAN,2007,p09) 

 
 تدرغلي  فقدان ، معينة وظائف تدىور عن عبارة الشيخوخة أن Martine SAMORA  2007 يؤكد و

 التذكر و على القدرة وفقدان ، والسمع والرؤية ، وادلرونة ، ادلهارة ، القوة فقدان مثل الوظائف ذلذه
 والعجز واألدل رحة ا ال عدم ، والذكاء ، الذاكرة ضعف

. (Martine SAMORA ,2007,p2) 

 
  لؤلجهزة تدرغلي تناقص بأهنا الشيخوخة ( 2008 ) قالوواي  شارونSharon Galloway يعرف و

  اجلميع يعيشها منها مفر ال ذبربة أو مرحلة ىي و ، الوظيفية قدرهتا و الداخلية
( Sharon Galloway, 2008, p36).  

 
 فإن باحث أو عادل كل نظر حسب ذلك و الشيخوخة حول تعار يف من عرضو مت ما خبلل       من

اجلسم  خلبليا تدرغلي تدىور عن عبارة ىي و منها مفر ال الفرد حياة حلامر من مرحلة تعترب الشيخوخة
 جعاىذا ر و ، بو يقوم كان اليت بالوظائف قيامو عدم و الفرد ضعف إذل تؤدي شلا وظائفو تبلشي و

 نوعان ىناك أن الوفاة صلد إذل النهاية يف تؤدي قد اليت و وراثية أو نفسية أو بيولوجية عوامل لعدة
 :علا للشيخوخة

 
 اجلسم أو أعضاء صبيع يف احلاصلة التبادالت بتزامن ادلبدأ حيث من تتميز : الفيزيولوجية الشيخوخة _

 .ادلسن جسم أجهزة
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 ىي و ، الفيزيولوجية الشيخوخة عكس ىي و التزامن ىذا مثل بغياب تتسم : الباثولوجية الشيخوخة_
 حسان (ما دبرض ادلسن إصابة بسبب اجلسم أجهزة و أعضاء دلختلف ادلبكر اذلرم (التشنج عن تنتج

  .13.12)،ص 2003 جعفر،
. 
 شخصيتهم و السن كبار هم  من2

 :السن  كبار 1.2
 و البناء و التطور و النمو مراحل ذباوزا الذين إناثا أو اذكور األشخاص ىم السن يف        الكبار 

 و الضعف بدايات و االستقرار و التوقف مراحل إذل ووصلوا الفسيولوجية و البدنية قواىم يفة النضج
 جاسم علي(ادلكونات  أو الًتاكيب و األجهزة و األعضاء تلك وظائف بعض يف االضلدار و الفقدان

2009 ، 35 ،(.  
 باألمراض لئلصابة تعرضهم ازدياد مع االطلفاض إذل حيويتهم و قواىم تتجو الذين ىم       فادلسنُت

 .الطبية و النفسية و االجتماعية الرعاية و العناية و باحلاجة الشعور معو يتزايد اليت
 

  المسن  شخصية2.2
 يف واالجتماعية والوجدانية والعقلية اجلسمية وادلكونات الصفات نعٍت الشخصية عن نتكلم       عندما

 الفروق كانت ٕواذا معو، باآلخر يتأثر للشخصية اجلوانب ىذه من فكل والشمول التعامل سياق من
 الطفولة كمرحلة النمو من ادلبكرة ادلراحل يف الوراثة وعلم احلديث النفس علم وأثبتها قائمة الفردية

 من ادلتأخرة ادلرحلة يف الشخصية مكونات يف أوضح و أوسع تكون الفردية الفروق أن إال مثبًل، وادلراىقة
 .السن كبار يف احلياة دورة

 البيئية الظروف مع ثيةاالور العوامل تفاعل حصيلة ىي اليت ادلتميزة شخصياهتم ذلم السن       فكبار
 واالجتماع النفس علماء ؼلتلف و الكبَت حلياة الزمٍت والعمر السنُت بعدد مضروبة واالجتماعية، الطبيعية
  .الكبار شخصية صفات تغَت أو ثبوت يف مدى

 إذل توصل الذي(Anderson)  اندرسون الشخصية دراسة ثبات تؤيد اليت الدراسات       ومن
 العقلية اخلصائص بينما العمر مع تتغَت ال واخللقية اإلنسانية اخلصائص بأن تؤكد ذبريبية استنتاجات

بيكر  من كل هبا قام اليت الدراسات أما. العمر تقدم كلما تتغَت وادلهارات ادلعرفة و كالذكاء والفكرية
(Beker) وكيلي (Kelly) خبلل ثباهتا وعدم الشخصية صفات صبيع يف ػلدث التغيَت أن  فتؤكد 

 إال التغيَت بنظرية كيلي إؽلان من الرغم وعلى .الشيخوخة سن إذل والبلوغ الرشد سن من  ادلمتدة ادلراحل
 بعض لو الفرد لدى الذات فمفهوم هبا، والثقة النفس إدراك يف وثبات استمرارية بوجود فأكد استدرك أنو

 التأكيد يف  ( Alport)البورت االجتماعي العادل هبا أتى اليت النظرية ولعل.. احلياة دورة طوال الثبات
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 هبا اآلخذ ؽلكن واليت ادلقبولة النظرية ىي والكبَت الطفل بُت الشخصية صفات يف الثبات والتغَت على
 .32) ،ص 2009 وي،االر مسارع(التعميم  اخلطأ فمن وعليو
 
 : خصائص الفئة العمرية 3

 
 مرور تاتأثَت عن ناذبة طبيعية بيولوجية ظاىرة الشيخوخة سبثل : الفيزيولوجية و البيولوجية  التغيرات1.3
 للخبليا التدرغلي للًتاكم مباشرة نتيجة ىي فالشيخوخة ، اإلنسان جسم على العمر يف التقدم و الزمن
 .07) ،ص 2003 ، جعفر  حسان )السنُت  مرور على ادلتعبة

  
 السن بتقدم ػلدث الوظيفة و البناء يف اجلسمي االضمحبلل من شائع ظلط عن عبارة أهنا       كما

 تعًتى السن لتقدم ادلسايرة االضمحبللية تاالتغَت ىذه و ، النضج اكتمال بعد حي كائن كل لدى
 و الغدية و التناسلية و البولية و اذلضمية و الدورية و احلركية و العضوية و الفسيولوجية األجهزة كل

. 17) ،ص 1987 ، قناوي زلمد ىدى(العصبية والفكرية 
 

 : علا أساسُت جانبُت على البيولوجية الناحية من الشيخوخة تعريف يرتكز
 الكيميائية التفاعبلت عن باجلسم اذلدامة االجتماعية التفاعبلت زيادة إذل يشَت و : بالبناء يتعلق األول

 . اخلارجية ادلؤثرات مقاومة على اجلسم مقدرة يف مستمر نقص عليو يًتتب شلا البناءة
 إذل اخلارجية ادلؤثرات مقاومة على اجلسم مقدرة يف ادلستمر النقص ىذا يؤدي حيث : بالوظيفة يتعلق الثاين
 الذي ذلك اجلسم أعضاء من نوعُت يف يكون ما أوضح ىذا و األعضاء، ذلذه الوظيفية ادلقدرة يف نقص
 أخرى أعضاء يف يتحكم بأنو يتميز الذي ذلك الثاين و اخلبليا، نقص تعويض على ادلقدرة عنده ليس

 ما وىو اجلسم و العضو وظيفة اضمحبلل إذل النهاية يف يؤدي كبلعلا أو النوعُت من أي و ، باجلسم
 .بالشيخوخة حدوثو عند كلو اجلسم مستوى على يسمى

 : للجسم العامة األجهزة كل يف ربدث اليت البدنية للتغَتات عرض يلي فيما و
 The Sensory :                                                                     احلسي اجلهاز

System       خبلل فمن السن كبار لدى خطورة أكثر احلسية األعضاء يف تاالتغَت تكون ردبا 
 ، البيئة مع و اآلخرين مع تفاعبلتنا ربكم اليت االستجابات تقدم و ادلعلومات تستلم األحاسيس
 يؤثر التوازن و الشم يف أو التذوق و اإلحساس يف أو األدل يف أو اللمس و السمع و البصر يف فالنقصان

 إذل التغَتات ىذه تصل حُت و تدرغليا يكون احلسي الفقدان فإن عموما و ، التفاعبلت ىذه نوعية يف
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 ما شيوعا الفقدان أكثر و مباشرة تقدم البيئة يف التعديبلت و ادلساعدات فإن الوظائف يعوق مستوى
 السن كبار يعانيو

 .السمع و البصر حدة درجة يف
 

 vision :البصر .أ
 تعديل و الضوء إدراك و الرؤيا دقة يف الضعف من أشكال على أولية بصورة تكون البصر يف التغَتات إن

 و العُت تركيب يف بالتبادالت تتأثر التغَتات ىذه و ، الصورة قرب شديدة بدرجة الًتكيز أي الصورة
 الوجهية العضبلت فقدان أيضا بالعمر ادلرتبطة األخرى التغَتات تتضمن و ، عضبلهتا يف ادلرونة فقدان

 سقوط التغَتات ىذه عن وينتج العُت كرة حول الشحوم يف الفقدان و العُت حول مرونتها و دلطاطيتها
 .154) ،ص 2009 عكلة، جاسم علي(الوجو  مظهر يف يؤثر شلا العُت وجفن يف

 
                                                                                                              : السمع . ب

 يصاحب قد ما إذل إضافة اآلخرين مع التعايش يف عليها يعتمد اليت للقدرة الشخص فقدان أن الشك
 اإلحساس افتقاد ( النشاط و احليوية تناقص و البدنية الصحة يف عام اعتبلل من الناذبة السمعية اإلفاقة
 صعوبات ، السمعي الفقد قبل من ذلم متاحة كانت اليت العادية احلياة دبناىج االستمتاع عدم ، باألمان
 عن الناتج السمع بفقد ادلرتبطة أو ادلصاحبة للمتغَتات التالية االستجابات و ، ) اآلخرين مع التفاعل
 لؤلزمة الفعل رد بنظريات يعرف ما إذل استنادا دراستها و معها التعامل يصبح ردبا العمر يف التقدم

 .6) ،ص 2003 حبلوة، أبو السعيد زلمد( Crisis Reaction Theories الصادمة
 

 Taste and Smell :الشم  و التذوق .ج
 خبليا بواسطة و الفم يف و اللسان على تذوقية عمابر بواسطة الشم و التذوق أحاسيس       ربكم
 مرتبطا األحاسيس ىذه ىي شليزا يظهر دليل يوجد وال األعلى من األنف داخل موجودة مشية متسلمات

 و كبَتة درجة إذل فردي أساسي هبا خربة للناس يكون الشم و التذوق يف التغَتات معظم أن ،و بالعمر
 .األحاسيس ىذه ضعف يف السبب يف التدخُت مثل احلياة ظلط عادات تكون ما غالبا

 Touch :اللمس .د
 

 و الربودة و رةااحلر و الضغط و األدل(اللمسي  اإلحساس عدم عن ادلسؤولة البدنية ادلتسلمات       إن
 بينما و . اجلسم من الداخلي العضوي اجلهاز من كذلك و اجللد من جزء تكون ) ادلكانية العبلقات

 البيئية احلرارة إرادة فإن ذلذا و ، يًتاكم األدل و الربودة و رةاللحر احلساسية يف ضعف فإن اجلسم يكرب
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 عكلة،  جاسم علي(السن  كبار عند للجسم مرػلة و ادلبلئمة احلرارة درجة إسناد يف مهمة تكون
 .158) ،ص 2009

  
  Nervous System العصبي الجهاز_ ه
 

 التغَتات ىذه أثرت إذا و سريعة بصورة ادلركزي العصيب اجلهاز و الدماغ يتدىور السن كبار       ففي
  Senile Degeneration الشيخوخة تدىور أو بإضلبلل تسمى احلالة ىذه تدرغليا فإن تأثَتا على الدماغ

 تصلب حالة أمام نكون فإننا زللية أو نوعية كانت و فجائية بصورة التغَتات ىذه حدثت إذا أما
 إذل الشيخوخة يف الدماغية األعراض زملة تصنيف ؽلكن ذلك وعلى انسدادىا و الدماغية القشرة شرايُت
 :علا فئتُت

 من و سنة 60  45 سن من األشخاص يتناول  وprésenile : الشيخوخة  قبل ما اضطرابات_ أ
 مرة عادل ألول ادلرض ىذا وصف لقدAlzheimer الزىاؽلر مرض ادلرحلة ىذه يف شيوعا األعراض

 و 40 بُت ما سن يف ػلدث و عاما 100 منذ أي م 1907 الزعلَت أكثر ، Aloisاألدلاين  األعصاب
 . آخر مرض من أزيد بسرعة يسَت عاما و60
 
 وصفو لقد و  بيك Maladie de Pick الشيخوخة باتااضطر من والشيخوخة  اضطرابات _ب

 يتفكك أو ينحل و  Arnold Pick بيك أرنولد ىو1892سنة  تشيكو سلوفاكيا من فيزياء عادل ألول
 الصدغي   وFrontal Lobeاجلبهي  الفص يف إصابات ربدث حيث مرة ادلركزي اجلهاز العصيب

Temporalو ملغ 1000 من أقل اذل ملغ 1300 من يتحول حيث الدماغ يف ضمور عن عبارة  وىو 
 غبيا ادلريض يبدو كما الكبلم يف العجز من يعاين و التفكَت عن القدرة عدم و النسيان من ادلريض يعاين

 الًتكبز يف صعوبة بإغلاد االضطراب ىذا يبدأ و حالتو فهم أو الوعي إذل يفتقر و مظهره يف مهندم غَت و
 اإلضطهاد و اإلهتام ىذاءات من يعاين كما الراحة عدم و الذىن شرود و السرحان ادلريض على يبدو و
  .سنوا 07 إذل 04 بعد الوفاة ربدث و اآلخرين، لوم إذل ادلريض ؽليل و
. 67) ،ص 1989 .68 العيسوي  الرضبان  عبد(
 
 
 

 
 



69 
 

 : السيكولوجية تاالتغير و  الخصائص2.3
 

 و وثيقة عبلقة على ىي بل االجتماعية رت ا التغي عن للشيخوخة النفسية تاالتغَت تنفصل       ال
 و الشخصي التوافق عملية على يؤثر العقلية و اجلسمية القدرات فًتاجع ، البعض ببعضها ترتبط

 . االجتماعي
 من حالة " بأهنا السيكولوجية الناحية من للشيخوخة الباحثُت تعريف يؤكده ما ىذا       و

 إمكاناتو استغبلل على رتو ا قد فتقل للفرد االجتماعي و النفسي التوافق إمكانات يعًتي االضمحبلل
 بادلطالب الكامل الوفاء معها ؽلكن ال لدرجة احلياة ضغط مواجهة يف النفسية و العقلية و اجلسمية

 .51) ، 1987 ، قناوي ىدى(ادلختلفة حلاجاتو اإلشباع من قدر شلكن ربقيق أو البيئية
 

 أعلها يتمثل اليت و النفسية الصحة مشكبلت ظهور يف ادلسن لدى السيكولوجية تاالتغَت تتمثل و      
 : يف

 البكاء نوبات من ادلعاناة و بالذات الزائدة احلساسية و بالنفس الثقة ضعف و العدوانية و االعتمادية
 التحكم على القدرة بضعف و احلس ببلدة و باخلمول و ادلركز ذاتية بأهنا انفعاالهتم تتميز كما ، أحيانا
 (احلذر  و احلرص توخي و التعصب عليهم يغلب و ري أ ال صبلبة و بالعناد يتميزون كما فيها

  .116) ،ص 2009 غارل، أبو عطاف. حجازي جولتان
 :الشيخوخة دلرحلة السيكولوجية اخلصائص نعرض سوف يلي فيما و

 
 : العمر تقدم مع للفرد النفسية الحالة و الشخصية تغير 1 

 شخصية يف جديدا ر ا تطو منها كل يشكل رحل ا م بثماين ؽلر اريكسون نظرية ضوء يف       فالفرد
 Egointegrity  اليأس مقابل يف التكامل مرحلة ىي رحل ا ادل ىذه آخر و باآلخرين عبلقاتو و الفرد

Vsdepairعلى يبعث فعلو ما كان فإذا ربددت، قد ىويتو أن الفرد إحساس و الشيخوخة أزمة وىي 
 أما الرضا و بالتكامل يشعر ىو و بنجاح ادلرحلة ىذه يتجاوز سوف فإنو باإلصلاز واإلحساس السعادة

 يتقبل أن ضرورة أريكسون يرى و باليأس يشعر فسوف األمل خيبة و باإلحباط تتسم نظريو كانت إذا
 . يأس دون الظروف ىذه يواجهوا أن و لو ادلصاحبة التغَتات و السن كرب حتمية ادلسنون

 
 : العقلية تا القدر 2 

 من ػلدث قد ما إذل مرده إظلا التفكَت يف خطأ أو الشيخوخة مرحلة يف ضعف من نبلحظو ما       إن
 يرجع قد أو حبادث أو إصابتو بو مرض حدوث لسبب أو ادلخ خبليا ضمور نتيجة التفكَت يف عطب
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 العقلي النشاط يف التغَت إذل يؤدي شلا ، اجلديدة ادلعرفية باخلربات ادلخ تغذية عدم إذل التفكَت عطب
 و الذكاء و القدرة يف التغَت و التخيل و التذكر ، التفكَت و كاإلدراك العقلية القدرات يف ادلسنُت لدى

 العقلية اجلوانب سلتلف على تأثَت للسن أن كما العمر، تقدم مع ذلك غَت و احلركي النفسي األداء
 االنتباه على القدرة نقص و االختزان عملية تنظيم على القدرة كانعدام ادلدى قصَتة الذاكرة و العامة

 .بتصرف 31 . 32ص ت،.،ب قناوي زلمد ىدى (االكتساب  و التعلم على القدرة ر لضعف ا نظ
( 

 
 بعد التناقص يف تأخذ مث والثبلثُت العشرين سن بُت ذروهتا تبلغ اجلسمية القدرة مثل العقلية       القدرة

 ادلعريف األداء تغَت(02 )  الشكل ويوضح 25 %بنسبة الفرد أداء يقل الستُت سن وعند األربعُت سن
 :العمر طول مع الذكاء اختبار خبلل من

 
 

 : الحاجات و االهتمامات  تغير3
 

 ضلو ميول فهي الفرد لدى إشباع أو إرضاء ػلقق ما نشاط ألداء ميل أو رغبة وجود :هبا       ونعٍت
 .خاصة جباذبية ضلوىا الفرد يشعر أشياء

 : التالية اجلوانب تشمل ادلسنُت إىتمامات أن  إذلHurlock : ىَتلوك أشار لقد و
 

 personal interests : الشخصية االهتمامات . أ
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 عن ذاتو حول امتمركز ادلسن يصبح و العام الشكل و ادلظهر و اجلسم و بالذات يتعلق ما       أعلها

 . باآلخرين اىتماما أقل و بنفسو اىتماما أكثر قبل ذي
 
  recreational interests :األصدقاء زيارة و الترفيهية االهتمامات . ب

 
 الرحبلت و التليفزيون مشاىدة و القراءة تشمل و
 
   Social interests :االجتماعية االهتمامات . ت 

 
 .االجتماعية األدوار تناقص و النفسية الوحدة و العزلة و بالفراغ الشعور ادلسن يعاين حيث

 
 Religious interests : الدينية االهتمامات . ث

 
 الشيخوخة مرحلة تتسم كذلك و الدينية اجلوانب  تعصبا أقل و تسازلا أكثر الفرد يصبح       حيث

 . العبادة دور على ترددا أكثر يكونون ادلسنُت بأن
 43 .44) ،ص 2008 ، مطر نعيم(

 
 :االجتماعية  تاالتغير و  الخصائص3.3

 تطابق اليت األدوار و االجتماعية العبلقات ىجر من حالة االجتماعية الناحية من الشيخوخة       تعترب
مرحلة  من ادلتأخرة السنوات تطابق اليت األدوار و االجتماعية العبلقات قبول فيها يتم اليت الرشد مرحلة
  51 ,79) .ص1987 ، قناوي زلمد ىدى (الرشد 

 أن إال البعض بعضها مع وتتداخل الشيخوخة مرحلة تصاحب اليت االجتماعية تاالتغَت        تتعدد
 القدامى األصدقاء على تقتصر إذ االجتماعية عبلقاهتم تقلص : ىي ادلسّنُت لدى التغَتات ىذه أبرز
 إذل يؤدي قد وىذا الذكر آنفة اجلسمية التغَتات بسبب تنقبلتو لصعوبة نظرا بقربو يسكن كان ومن

 : وىو أال ادلسن حياة يف جديد مظهر التغَت ىذا عن ينتج كما ، للمسن االجتماعية ادلكانة تقلص
 إذل بدوره يؤدي الذي واجملتمع ادلسن بُت ادلتبادل لبلنسحاب نتيجة وذلك بالغربة والشعور والعزلة الفراغ
 عن ادلسنُت باغًتاب يسمى ما وىو لديو، االجتماعية ادلشاركة تدىور ٕوإذل باجملتمع االتصال ضيق

 ناصر بن اهلل عبد(واألسرة  األبناء رعاية يف ادلتمثلة االجتماعية األدوار فقدان إذل عائد وىذا اجملتمع
  .28) ،ص 2008 السدحان،
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 االجتماعية و السيكولوجية و البيولوجية التغَتات و للخصائص ضوااستعر مت ما خبلل       من
 فان لذا و االجتماعية و النفسية و البيولوجية للمؤثرات نتيجة ىو التغَت ىذا أن الباحثة رأت للشيخوخة

 شخصية على بينها التفاعل نتاج تأثَت مدى و اجلوانب كل بُت التفاعل بطبيعة هتتم احلالية الدراسة
 .سلوكو و ادلسن

 
 : واالجتماعية النفسية المسنين  احتياجات4

 
 :يلي فيما ادلسنُت حاجات نستعرض أن وؽلكن

 يف النضج بعملية يتصل ما كل ادلسنون يدرك أن وينبغي أنفسهم يفهموا أن إذل ادلسنون  حاجات1
 شخصيتهم وبناء واجلسمية العقلية قدرهتم يف تؤثر اليت تاالتغَت معٌت يدركوا أن ؽلكنهم حىت العمر

 ىذه يتقبلوا حىت اً  ضروري يعترب الذي األمر االجتماعية ومكانتهم النفسية حالتهم على تنعكس وبالتارل
 . شلكن اجتماعي تكيف أقصى ذلم يتحقق وبذلك هبا ويعًتفوا واآلثار التغَتات

 ػلتاجون كما. التقاعد بعد والتطوع العمل فرص على التعرف إذل التقاعد سن على ادلقبلون   ػلاج2
 وطرق السن يف التقدم تبلءم معيشية أساليب ٕواتباع اجليدة الصحة على احملافظة طرق على التعرف إذل

 صرف تنظيم طريق عن البلزمة ادلالية ادلوارد تأمُت إذل ػلتاجون كما منها والوقاية ادلزمنة األمراض ذبنب
 .الطبية والرعاية احلكومية وادلساعدات ادلعاشات

 
 توعية ذلك يستدعي خارجها أو األسرة داخل يف سواء اجتماعية عبلقات توفَت إذل ادلسنون  ػلتاج3

كبار  أن األشخاص بعض عند السائدة الفكرة وأن ادلسنُت، ومشكبلت الشيخوخة بأمراض اجملتمع
 وىكذا جهد، بأي اإلسهام ؽلكنها أو تنميتها ؽلكن قدرات أي لديها ليست منتجة غَت فئة السن

 أنفسهم يف الغرس إذل هبم يؤدي الذي األمر التنمية يف مشاركتهم على قدرهتم من الناس يسخر
 النفسية واألمراض الشخصية اضطرابات كل عنها ينتج اليت والقلق واإلحباط بالنقص اإلحساس

 (.07 ص ، 2009 بركات،  وجدي)واجلسمانية 
  

 ومع نفسو مع أمان يف ليعيش الفرد ػلتاجها اليت االحتياجات يف النفسية احلاجات تلك       وتتمثل
 التقدير، إذل واحلاجة باألمن الشعور احلاجات ىذه أىم ومن النفسية، الضغوط كل من متحرر اآلخرين
 ػلب أن إذل اً  دائم زلتاج فهو ، للفرد الوجداين اجلانب إشباع أي واحملبة بالعطف الشعور إذل واحلاجة

 بكيانو إحساسو إذل يؤدي دبا إليو حاجة يف وأننا للجماعة نفع ذو أنو وػلس بو يعًتف وأن ، ػلب وأن
 فاألمراض والقلق للخوف عرضة غلعلهم العقلية الوظائف من كثَت يف تغيَت من ادلسنون لو يتعرض وما
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 الشخصي التكيف ربقيق وعدم األصدقاء بعض وافتقاد التقاعد إذل ٕواحالتهم منها يعانون اليت ادلزمنة
 يشعر غلعلو ما وىو احلياة شريك يفقد ما ر ا كثي ادلسن أن إذل إضافة سليم وجو على واالجتماعي

 الكفاءة بنقص تتصف نفسية ديناميكيات تصاحبو السن يف والتقدم ، ادلعُت أو السند وافتقاد بالعزلة
 للمسن النفسية االحتياجات وترتبط ، دفاعية وعمليات وىياج نكوص من يصاحبها وما الوظيفية

 يف الفراغ وقت زيادة ظل يف واألخبلقية النفسية اآلثار وتتضح اجلديد وضعو مع التكيف عدم دبشكبلت
  .07) ص ، 2009 بركات، وجدي (مرحلة

 
 :والمسنين  الشيخوخة ساتابدر االهتمام أسباب 5 

 
 : اآلتية األسباب يف صلملها وادلسنُت الشيخوخة بدراسات االىتمام زيادة ءاور األسباب من العديد ىناك

 اجملموعات يف حدثت ىامة دؽلوجرافية تغَتات فهناك : ادلسنُت عدد وزيادة الدؽلوجارفية األسباب -1
 االختبلفات دارسة على يتوفر (الدؽلوجرافيا)السكان وعلم خاصة، بصفة ادلتقدمة واجملتمعات عامة بصفة

 وعموما  العادل يف وكثافتهم السكاين الًتكيب وخصائص مكانيا وتوزيعهم السكان إعداد يف والتغَتات
 القرنُت حىت واستمر عشر الثامن القرن من األول النصف يف بدا قد الوفيات معدل يف التناقص أن صلد

 ساىم قد ادلعدية  الوبائية األمراض على والسيطرة اجليد الغذائي النظام أن وصلد العشرين و عشر التاسع
 يف التحسن بسب تقلصت قد السن كرب عن الناصبة الوفيات معدالت أن كما العمري ادلدى إطالة يف

 .مبكر وقت يف الشيخوخة أمراض وعبلج تشخيص
 
 والعلوم الدراسات من الكثَت ظهور السن كبار أعداد يف ادلتصلة الزيادات تلك على  ترتب-2

 وبالتارل واالجتماعية والنفسية البيولوجية جوانبها سلتلف من السن كبار ظاىرة دراسة يف ادلتخصصة
 لتلك ادلختلفة الرعاية برامج وتنفيذ زبطيط يف منو االستفادة ؽلكن ىائبل علميا رثا ا ت لدينا أصبح
 .الفئة
 
 التنمية ربقيق إذل تسعى اليت الدول سلتلف يف التنموية اجلهود من الكثَت بظهور العصر ذلك يتميز- 3

 ادلسنون ؽلثل اليت اجملتمع يف ادلوجودة البشرية ادلوارد كافة من االستفادة ضرورة يتطلب وىنا الشاملة
 أنسب عن البحث ادلختلفة اجملتمعات على ػلتم الذي األمر ادلوارد تلك من إغفالو ؽلكن ال ىاما اعنصر
 35) ،ص 2008 مرسي ػلي(الشاملة التنمية خطط يف السن كبار جبهود االستفادة من سبكنها صياغة

. 
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 إذل هتدف عاطفية مشكلة رلرد من مشكلتهم ربويل إذل ادلسنُت إعداد يف الكبَتة الزيادة أدت - 4
 لتحسُت ادلناسبة الوسائل ازباذ إذل لعبلجها إغلابية ءاتاإجر القيام دون الشيوخ ىؤالء على العطف

 .الشيوخ ىؤالء حالة
 

 األديان كافة حرصت حيث ىامة إنسانية قضية ذاتو الوقت يف تعترب ادلسنُت رعاية مسالة إن -5 
 .اإلسبلمي الدين وخصوصا السن لكبار والرعاية مااالحًت توفَت ضرورة على السماوية

 
 القليلة السنوات يف واإلقليمية الدولية االجتماعات يف ز ا بار مكانا السن كرب قضايا ازبذت -6 

 تلك دبعطيات االستفادة يف التفكَت إذل اجلوانب سلتلف يف ادلختصُت أمام الفرصة يتيح شلا ادلاضية
 ادلرحلة لتلك الواجبة الرعاية وخطط برامج صياغة يف السن كرب ظاىرة تتناول اليت تاو ادلؤسبر الندوات
  العمرية

 
 احلاضر الوقت يف الشيخوخة يدركون فهم الشيخوخة بعلم الناس الىتمام الشخصية األسباب -7 

 للناس العام اإلنساين االىتمام من كجزء بادلسنُت يهتم فالبعض شخصية تامربر لديهم األخر والبعض
 عبلقة وجود وىو هبم لبلىتمام آخر سبب وىناك ادلسنُت فئة بالطبع ومنهم اخلاصة، ادلشكبلت ذوي

 علم يف مقررات بعض يتلقون قد بو ويرتبطون جد لديهم كان الذين والطبلب اجلد مع خاصة
 مع مشكلة ربدث أن النادر من حيث السن كبار ضلو إغلابية اذباىات ورثوا ألهنم وذلك الشيخوخة

. 39) ،ص 2008 ، مرسي ػلي( السن كبار من األقارب أحد أو األجداد أحد
 
 :الشيخوخة  سةادر  نظريات6

 عملية فالشيخوخة ، خبللو من إليها ننظر الذي ادلنظور باختبلف الشيخوخة نظريات       زبتلف
 و االجتماعية و البيولوجية التغَتات من رلموعة تتم فيها و األبعاد و اجلوانب متشابكة و متعددة

 :ادلظاىر و تاالتغَت ىذه تفسر و الضوء تلقي اليت النظريات من رلموعة ظهرت بالتارل و السيكولوجية
 
 :نسحاب  اال  نظرية1.6  

 
يف  يبدأون تدرغليا فهم الشيخوخة لسن يصلون حُت األفراد أن أساسو ضاافًت على النظرية ىذه تقوم 

 تعترب  اليتCummingكمنج  تقول و ، العمر منتصف يف كانوا حُت اكتسبوىا اليت األنشطة تقليص
 يفقد بدأ أنو يشعر ادلسن أن ذلك ادلوضوعية بادلبلحظة االنسحاب مظاىر تبدأ " النظرية ىذه مؤسسة
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 حركة أكثر و اغلابية أكثر و السن يف أصغر كان حُت نفسو قارن ما إذا بو احمليطة احلياة بأوجو ارتباطو
 ينعزل فالفرد ، ادلتبادل لبلنسحاب مظهرا التقاعد يعترب لذلك و فيو مرغوب غَت شخص أنو اعتبار على
 من سباما ادلسن ينسحب قد و ، الفرد حياة من االنسحاب اجملتمع فيو يبدأ الذي الوقت يف اجملتمع عن

 يظهر و البداية من ادلسن التام االنسحاب ىذا يرافق قد و اآلخرين عن مغلقا نسبيا يبقى و اجملتمع
 يف يوجد كان الذي التوازن فإن الشيخوخة عمليات تكتمل حُت و بنفسو االنشغال زيادة يف ذلك

 و العبلقات أظلاط تغيَت و ادلسافة ببعد يتميز توازن زللو ليحل يذىب رلتمعو و الفرد بُت العمر منتصف
 : ىي أساسية أبعاد ثبلثة على االنسحاب نظرية تقوم
 
 .عمره يف اإلنسان بتقدم يقل سوف أبعاد و التفاعل معدل أن 1
 .احلياة حجم إدراك يف تغَت يصاحبو التفاعل يف الكيفي و الكمي التغَت أن 2
 االىتمام من ادلسن ينتقل حيث االجتماعية احلياة صفة يف نقص يصاحبو للتفاعل الكيفي التغَت أن 3

 . الراحة إذل االنشغال من و ذاتو يف االستغراق إذل باآلخرين
 رد ا ألف كل على تنطبق ال االنسحاب نظرية أن إذل البعض أشار حُت النظرية ىذه نقدت لقد

 تنطبق ال الذين رجال أو اجلامعي السلك أعضاء أو الفن أو باآلداب تتصل ال أعمال يعملون فالذين
 يرتبط قد احلياة عن الرضا إذل أشارت و نظريتها من كمنهج عدلت لذلك و االنسحاب نظرية عليهم
 يوجو الذي النشط فالشخص ، اآلخر بعض لدى باالنسحاب و ادلسنُت بعض باألنشطة لدى إغلابيا

 أما ، التقاعد مرحلة خبلل ذلك على استمر ما إذا سعيدا يكون سوف للعادل اخلارجي اىتماماتو
 يرحبون سوف فإهنم الرئيسي مركزىم البيت يعتربون الذين و السلبية النظرة أصحاب اآلخرين

( . 50 .51 .53ت،ص.نبيل،ب زلمد)اجملتمع  من باالنسحاب
 

  : الالنمطية و النمطية  نظرية2.6
 

 فئة كأهنم ادلسنُت معاملة إذل أدى شلا التعميم، على قائمة ظلطية نظرة للشيخوخة تنظر اليت       و
 ىو الواقع يف وادلبلحظ ذلك، يعادل ما أو الستُت، بسن ذلك على بناء التقاعد سن وربديد واحدة
 تباينا والوجدانية والعقلية والروحية اجلسمية هتماقدر يف ادلسنون يتباين إذ النمطية، النظرة ىذه عكس
 ىم الناجحُت، احلرة ادلهن وأصحاب األعمال، ورجال السياسة، قادة من كثَتا أن أيضا ونبلحظ كبَتا
 )اجلديدة النظرة ىذه تستند .ادلتحدة األمم بو تعًتف الذي الرمسي التقاعد سن بلغوا الذين ادلسنُت من

 رلاالت يف السن كبار معاملة يف" الفردية الفروق " مبدأ اعتماد ضرورة على التأكيد على (البلظلطية
 يف وخاصة عدة،
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 فيها ارتفعت اليت البلدان من كثَت يف ادلسننُت لتوظيف ماسة حاجة ىناك أن حيث البشرية، ادلوارد إدارة
 .كثَتا الشيخوخة نسبة

 والوجدانية والعقلية اجلسمية لقدراهتم ادلناسبة الوظائف يف ادلسنُت توظيف يقتصر أن ينبغي       وال
 بل صناعيا، ادلتقدمة البلدان معظم يف احلال ىو كما الشيخوخة، نسبة فيها ارتفعت اليت البلدان على

 ينبغي
 وخاصة العاملة، األيدي لكل ماسة حاجة ىناك حيث اخلليج، دول يف كذلك األمر يكون       أن

. 5) ،ص 2008 ، عشوي مولود مصطفى(منها  ادلتعلمة وادلاىرة
 
  : Activity Theory  الفعالية و النشاط  نظرية3.6
 

 منتصف يف ؽلارسوهنا كانوا اليت بسهولة أدوارىم عن يتخلون ال السن كبار أن النظرية ىذه ترى      
 توفر حبيث لقدراهتم مناسبة جديدة أنشطة و بأدوار يستبدلوهنا فسوف لذلك اضطروا ما إذا و ، العمر

 ذات كانت و واسعة بصورة النظرية ىذه قبلت و ، االجتماعي التوافق و الذات عن بالرضا الشعور ذلم
 إذل خاصة بصورة النظرية ىذه شعبية تعزى أن ؽلكن و بالنشاط للمتخصصُت بالنسبة خاصة أعلية

 و بإدراك ترتبط للنشاط العالية ادلستويات أن أساس على النظرية ىذه تستند و ، فيها تظهر اليت الطريقة
 إال النظرية ىذه تؤيد ميدانية دراسات نتائج ظهور من الرغم على ،و السن كبار عند عارل نفسي رضا
 زلدوديتها من و ، ادلتقدمة األعمار يف احلياة عن للرضا كافيا شرحا تتضمن ال بسيطة كوهنا نقدت أهنا
 . احلياة مسار عرب النشاط مستوى يف الشخصية و الفردية الفروق االعتبار بنظر تأخذ ال أهنا

 عن بالرضا يرتبط الشخصية الناحية من معٌت لو يكون الذي النشاط أن أخرى ساتادر أظهرت كما
 ، عكلة جاسم علي)احلياة  عن بالرضا يرتبط ال عاليا بناء ادلبٍت و ادلنظم النشاط أن حُت يف احلياة

(. 210 .211 ،ص 2009
 

 : (الشخصية) السيكولوجية  النظرية4.6 
 أساس على احلياة من األخَتة السنوات يف التكيف أظلاط تفسَت إذل الشخصية نظريات       هتدف

 و ، PERSONALITY الشخصية مصطلح خبلل من تعميمها غلري اليت احلياة طوال السلوك
 ىو التجمع أن يرى و ضروري غَت ادلصطلح ىذا أن ادلذىب ىذا أقطاب أحد ىو و نيوجارتُت يرى
 معها التفاعل بالضرورة ليس لكن و ذلا االستجابة عليها التأثَت و معها التكيف ؽلكن اليت البيئة من جزء

 فهي النحو ىذا على و ادلختلفة الشخصية عمليات دبعٌت ذايت مصطلح أعلية على ىنري يؤكد بينما ،
 على تؤثر أن ؽلكن اغلابية قوة و هبا خاص واضح مسار و التطوري التاريخ ذات "لؤلنا " عمليات سبثل
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  .198،ص 2008 ، مرسي ػلى)ذلم  االستجابة اختيار و اخلارجية بالنسبة لؤلحداث الفعل رد
197 .)

  
 :( Crisis Theor) األزمة  نظرية5.6

 ما بعمل ادلسن الشخص فقيام ، اجملتمع داخل للفرد بالنسبة ادلهٍت الدور أعلية النظرية ىذه تؤكد      
 مع عبلقات يف نفسو وضع من ؽلكنو و ىويتو ادلهٍت الدور يكسبو حيث لو بالسبة األعلية غاية يف يعد

 . االجتماعي النفسي التوافق على يساعده و اآلخرين
 الذين األشخاص ىؤالء لدى خاصة للمسنُت بالنسبة أزمة ؽلثل التقاعد أن النظرية ىذه أنصار يرى و

 . حياهتم يف قيمة يعتربونو و كبَتة أعلية للعمل يعطون
 :فريقُت إذل النظرية ىذه ءاإز الباحثون قسم قد و

 ، لنفسو نظرتو يف يؤثر للتقاعد إحالتو بعد أدواره تغَت و لعملو الفرد فقدان أن شلثلوه ويرى :األول الفريق
 . فيو يعيش الذي اجملتمع و أسرتو مع عبلقاتو يف و

 ادلسن رضا يف األىم و الوحيد العامل ليس أنو على التقاعد إذل اإلحالة إذل أصحابو ينظر و:الثاني الفرق
 االجتماعي، و االقتصادي ادلستوى منها عوامل عدة على بتوقف التقاعد فتأثَت حياتو، عن و نفسو عن

  اخل ...الصحية احلالة و للفرد بالنسبة العمل وأعلية
( . 37 ت،ص.،ب خليفة اللطيف عبد)
الشيخوخة   مشكالت7
 
  :الصحية  المشكالت1.7  

 نتيجة ذلك و لئلنسان األخرى العمرية ادلراحل سلتلف عن تكثر ادلسنُت ضاأمر أن فيو الشك       شلا
 تكون قد اليت األمراض مقاومة استطاعتها عدم و األنسجة و اجلسم ضعف و اجلسمية ادلناعة قلة

 تستطيع قوية لديو ادلناعة كانت إذا لكن و ، العمر ووسط الشباب مرحلة يف اإلنسان جسم يف موجودة
 احلواس وضعف اجلسمي والضعف العام الصحي بالضعف مرتبطة ادلشكبلت ىذه أن حيث مقاومتها،
 الشرايُت وتصلب واإلمساك اجللد وجفاف الظهر واضلناء العضلية القوة وضعف والبصر كالسمع

 .(359 ،ص 2002 ، دعبس يسرى(اجلسم  مقاومة وعدم بادلرض لئلصابة أكرب والتعرض بدرجة
 

  :االجتماعية العالقات بااضطر  مشكالت2.7
 من يقلون عندما خاصة أمثالو من ادلسنُت أصدقاءه مع للمسن االجتماعية العبلقات تضعف       قد

 خاصة اآلخرين ونقد األنانية من حالة ادلسن لدى ؼللف شلا البعد أو بادلوت سنو يف ىم شلن حولو



78 
 

 أضبد بن توفيق)ادلشاعر يف والبعد العواطف يف والتباين التفكَت يف فارق ؼللق شلا السن وصغار األحفاد
( . 05 ،ص 2000 ، خوجة

 
  :والعاطفية النفسية  المشكالت3.7

 وعائبلهتم بأنفسهم النشغاذلم ذلم األبناء وترك وحدهتم من يعانون ادلسنُت من كثَت أن       الشك
 قبل من يألفها دل ووحدة عاطفي فراغ يًتك شلا الزوجة أو الزوج قابفر ادلسنُت بعض ؽلر ردبا و وأعماذلم

 للخدم ادلسنُت بعض ترك وردبا عنهم واألصدقاء والبنات األبناء من األحبة وزبلي األجل بقرب يشعره شلا
 دوامة يف الدخول و والعزلة لبلنطواء ادلسنة أو ادلسن يعرض شلا ادلسنُت على الغريبة بعاداهتم واخلادمات

 ،ص 2000 ، خوجة أضبد بن توفيق( النفسية  واالضطرابات بالذات، واالنشغال وساوس وال التفكَت
(05.  

 العمر يف تقدم كلما حدوثها معدالت تزداد و ادلسنُت بُت تشيع الوجدانية باتااالضطر أن       حيث
 . حجازي جولتان(ادلعاصر اجملتمع يف الشيخوخة أمراض أىم من الذىانية و العصابية فاألمراض ،

 177 .118) .،ص 2009 غارل، أبو عطاف
 
 : النفسية المشكالت أمثلة ومن
 أو نفسي باباضطر مصحوبا ويكون اليأس سن باسم عادة يعرف ما وىو : القعود سن مشكلة 1-

 والذبول واإلمساك والسمنة الًتىل شكل يف يكون وقد ملحوظ غَت أو ملحوظا يكون قد عقلي
 .واألرق النفسي واالكتئاب والصداع والعصبية

 وخاصة العصيب واالهنيار واخلوف واحلاضر ادلستقبل على بالقلق الفرد يشعر ما وىو : التقاعد مشكلة 2-
 يف غلد وال قبل من يألفو دل السلوك من جديداً  اً  أسلوب التقاعد بعد اجلديدة حياتو عليو فرضت إذا

 أنو الناس أشعره أو شعر ٕواذا التغيَت، ذلذا يتهيأ دل إذا وخاصة معو، التوافق لسرعة الكافية ادلرونة نفسو
 .والبصر السمع ملء أنو يظن كان أن بعد منو فائدة ال أصبح قد

 الذكريات إذل ؽليل و ذاتو حول ز ا ترك وأكثر استجابة أقل الشيخ يصبح وفيو : الشيخوخة ذهان 3-
 وأيضا والنوم، للطعام شهيتو وتقل وميولو اىتمامو ويقل ذاكرتو وتضعف السابقة، اخلربات حكاية وتكرار
 االستثارة وسرعة والتهيج االكتئاب إذل يؤدي وىذا احلياة، يف قيمتو بقلة يشعر و وحيويتو طاقتو تضعف
الشيخ  يبدي وباختصار وادلظهر وادللبس النظافة ٕواعلال الغَت على االعتماد حالة إذل والنكوص والعناد
 السابقة لشخصيتو كاريكاتَتية صورة

 8 ).،ص 2009 بركات، وجدي(
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 يف يرغبون وال يقبلونو ال اآلخرين بأن والشعور : الحياة في الجدوى وعدم القيمة بعدم الذاتي الشعور 4-
 .احملتومة النهاية ينتظرون وكأهنم البعض يعيش فقد وتوتر تصعيد من ذلك يصاحب وما وجوده
 واألسى احلزن منها السن كبار سبيز عامة انفعالية حاجات ىناك : النفسية والوحدة بالعزلة الشعور 5-
 ادلاضية احلوادث من الوحدة عن الناتج بالذنب والشعور اآلخرين، حب فقد من الوحدة عن الناتج

 9).،ص 2009 السابق،  ادلرجعنفس(
 

  : االقتصادية  المشكالت4.7
 يؤدي ىذا و النظامية السن بلوغو عند التقاعد إذل إحالتو نتيجة ذلك و ادلسن دخل اطلفاض       ىي

 103 ).،ص 2009 ، اضبد شعبان إؽلان(للمسن  األساسية احلاجات من العديد تلبيتو عدم إذل
 
 .المسنين رعاية مجال في المهني التدخل  أهمية8
 

 : المسنين رعاية عن المسئول  من1.8
 ، العمر مراحل من مرحلة كل أن هبا نقصد بل التدىور و العجز مرحلة هبا نعٍت ال الشيخوخة مرحلة إن
 رلموعة أية ترك ؽلكن ال أنو و الرعاية أنواع من آخر أو نوع إذل حباجة الناس فئات من فئة كل و بل
 مكانتو كانت مهما الوقت نفس يف مرعى و رع ا فاإلنسان ذلم ادلناسبة الرعاية ضمان بغَت الناس من

 أن ينبغي اليت الرعاية أنواع إذل نتطرق أن قبل و ، بلغها اليت العمرية ادلرحلة كانت مهما و االجتماعية
 :ادلسنُت برعاية يقوم من إذل نعرج فإننا ادلسنُت و للكبار نقدمها

 
 :األبناء   مسؤولية1.1.8   

 أعلية يف يشك من ليس و السن بو تقدم الذين األمهات و اآلباء رعاية يف يساعلوا أن لؤلبناء البد
 ػلس ال ادلسن ألن ، السن لكبار البنات و األبناء يوفره أن غلب الذي التعاطف و النفسية الرعاية

 و بشخصو متعلقون و بو بارون بناتو و أبناءه بأن أحس إذا إال النفسي الدفء و الطمأنينة و بالسعادة
 . بصاحلو مهتمون و حتورا على حريصون

 
 : الدولة  مسؤولية2.1.8

 ، الرعاية لتلك ادلنظمة اللوائح و النظم تضع أن و الشيوخ رعاية عاتقها يف تأخذ أن الدولة        فعلى
 إذل للشيوخ الرعوية مظلتها سبد أن عليها بل ذلم مادية رعاية من تفعلو ما على ذلك يف تقتصر أال و

 تلك تكون أن غلب و ، سعادتو و الشيخ شخصية يف بعيد من أو قريب من تؤثر اليت ادلناحي صبيع
 النجاح لنفسها تضمن حىت سليمة أسس على الرعاية تقوم
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 12) . ،ص 2000 ، أسعد ميخائيل يوسف(
 

 : الخاصة المؤسسات  دور3.1.8
 السن كبار يلقاه الذي التحدي واجهة م يف أساسيا و مهما ر ا دو تلعب اخلاصة ادلؤسسات       إن

 ادلطلوبة اخلربات و ادلعارف و تاادلهار و الرغبات كل تستوعب أن جاىدة تعمل فهي ، أعضائها من
 حاجات إشباع عن البحث ذلك يتطلب و عمره، آخر إذل ليعيش السن يف ادلتقدم الشخص دلعاونة
 و ، ادلالية ادلساعدات و اإلرشادية و و الًتوػلية اإلسكانية اخلدمات و الصحية الرعاية توفَت و ادلسنُت

 : خبلل من الدور هبذا ادلؤسسات ىذه تقوم
 .  ادلختلفة واذلوايات للمسنُت تقدم اليت الًتوػلية األنشطة- 
 . التكيف إلعادة الربامج بعض على باإلشراف ذلك و الكسب فرص- 
 كما استعداداهتم، اكتشاف أو مواىبهم إلبراز الفرصة غلدون حيث للمسنُت مناسبة برامج تقدًن- 

 .غلدون
 .(اخل....األسفار و الرحبلت) اخلدمات أنواع شىت من فيها يستفيدون اليت ادلناسبات

 و الصحية و النفسية ادلشكبلت بعض و بادلسنُت ربيط اليت البيئية الظروف ربسُت و دراسة -
 .عبلج

 .اخل ... اجتماعيون و نفسانيون سلتصون و أطباء طرف من ادلختلفة األمراض
 :منها نذكر العيوب بعض من زبلو ال اإلغلابية اجلوانب ببعض تتميز اليت ادلؤسسات فهذه

 .الشيخوخة رعاية رلال يف العادلية اخلربات عن بعيدا ليةااالنعز و التقوقع إذل سبيل أهنا -
 وراء اجلري و االستغبلل مستوى إذل تنحدر لكنها و إنساين بباعث تبدأ ادلؤسسات ىذه بعض -

 ( .107 .108 .109،ص 1987 ، قناوي ىدى (الربح
 
 :الصحية   الرعاية9

 الصحية الرعاية إذل احلاجة أو العمل على القدرة حيث من واحدة فئة العادل يف السن كبار ؽلثل ال      
 :ىي فئات ثبلث إذل تقسيمهم ؽلكن بل

 إذل ػلتاجون ال و أصحاء لكنهم و العمر من الستُت يتجاوزون الذين السن يف الكبار ىم :األولى الفئة
 .االجتماعية و األسرية بيئاهتم مع التعايش و التفاعل على قادرون و االعتيادية بأدوارىم للقيام مساعدة

 إذل ػلتاجون و بيوهتم يف يعيشون و العمر من الستُت يتجاوزن الذين السن كبار ىم و :الثانية الفئة
 .الصحية و الشخصية أمورىم يف مساعدة
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 صحية رعاية إذل ػلتاجون لكنهم و العمر من الستُت يتجاوزن الذين السن الكبار تضم و : الثالثة الفئة
 دائم مكان إذل ػلتاجون و ، شيء بأي القيام على قادرين غَت أهنم حيث الساعة مدار على و مستمرة

 ىم الصحية الرعاية ضمن يندرجون الذين فادلسنُت احلياة قيد على بقوا طادلا الدائمة الرعاية فيو ذلم تقدم
  .357) ،ص 2009 ، جاسم علي(الثالثة  و الثانية الفئتُت من

 
 :النفسية   الرعاية10

 
 إشباع و للمسنُت الذايت التوافق و االنفعال و النفسي األمن ربقيق إذل النفسية الرعاية هتدف      

 إقناعو و إليو حباجة أىلو أن و مطلوب بأنو و باحلب شعوره و ، للمسن النفس عزة ربقيق و احلاجات
 .سنو يفرضها اليت اجلديدة احلدود يف إلسعاده تكفي جسمية و عقلية قوى من لو تبقى ما بأن
 : اآلتية النواحي من للمسنُت النفسية الرعاية نتناول سوف و

 و العمر سنوات خَت الشيخوخة مرحلة جلعل ادلسنُت مساعدة إذل يهدف :الكبار إرشاد إذل احلاجة _
 .النفسية الصحة و التوافق من مستوى أفضل ربقيق على الشيوخ مساعدة طريق عن ذلك
 سيكولوجية بيئة خللق اجلهود من كثَت إذل النفسية الشيخوخة ربتاج : النفسي توافقو على البيئة تأثَت _

 عاطفية استجابات إظهار على البيئة تعمل األحوال أكثر ففي النفسي، التوافق يف لتساىم جيدا منتقاة
الضروري  من لذا ، لديهم عضوية أسباب عن الناتج احلسي احلرمان درجة ارتفاع بسبب ذلك و عنيفة
 حولو البيئية بالعناصر ادلسن عبلقة فهم

 172  .179 ).،ص 1987 ، قناوي ىدى(
 

 : للمسنين الذاتي التوافق  تحقيق1.10
 

 لكرب التوافق يشَت و أبعد، توقعا و للتغَت ر ا مستم توافقا تتطلب مستمرة عملية السن كرب       إن
 يف التقدم من جزءا تشكل اليت النفسية و االجتماعية و البيولوجية تاالتغَت لتفاعل الفعل ردود إذل السن
 . العمر

 : ىي ثبلثة ألدوار تبعا يتحدد ادلسن لدى التوافق مستوى أنShock  1952 شك يقرر       و
 و االذباىات و ادليول و األىداف و احلاجات يف العمرية التغَتات يتضمن الذي و الفردي التوجو دور
 القدرات و األداء كفاءة دور وثانيا العمر، يف تقدم مع تتغَت فهي ، القلق مصادر و السعادة تقدير يف
 حدود و احلركية ادلهارات و القوة يف و البصر و السمع و اإلدراك يف العمرية التغَتات تتضمن اليت و

 االجتماعية البيئة مع بالتوافق فاالحتفاظ الذاكرة و التعلم و الذكاء يف التغَتات تتضمن كما ، ادلرض



82 
 

 إذل تؤدي اليت األحداث سلسة يف أساسية حلقة احلسية الوظائف سبثل و االتصال و اإلدراك على يعتمد
 ليحقق للفرد ادلتاحة التوافق آليات تتحدد حيث الثقافية و االجتماعية البيئة دور ثالثا و ، االتصال

 2001 شاذرل، احلميد عبد( .فيها يعيش اليت الثقافية و االجتماعية بالبيئة أىدافو و إرضاء حاجاتو
  .45  -54)،ص

 فإذا ... مستحدثة أو تقليدية رعاية كانت سواء ادلختلفة اجملتمعات يف بالرعاية ادلسنُت       ػلظى
 دلا بالغة عفوية يف ، اإلنسان ألخيو اإلنسان مساعدة على اً  قائم ادلسنُت لرعاية التقليدي ادلدخل كان

 ادلعاصرة اجملتمعات يف للمسنُت االجتماعية الرعاية فإن ، اآلخرين على يوزعو خَت من اإلنسان ؽلتلكو
 وادلهن التخصصات يف ادلمارسُت جانب من ادلهٍت للتدخل وجهود مهنية أسس على قائمة أصبحت
 .. ادلسنُت رعاية رلال يف الرئيسية ادلهن من االجتماعية اخلدمة مهنة وتعترب ، اجملتمع يف العاملة ادلختلفة

 لنا وؽلكن ادلهٍت، للتدخل بنماذج تارؼلها عرب تدعمت اليت ادليدانية دبمارستها تتميز حيث
 : التارل النحو على االجتماعية اخلدمة يف ادلهٍت التدخل تعريف

 .والتنفيذية التخطيطية والعمليات األنشطة من رلموعة يشكل ادلهٍت التدخل 1
 ادلمارسة موقف يف معها يتعامل اليت والوحدة االجتماعي األخصائي من كل األنشطة ىذه يف يشًتك 2

 .ادلهٍت والتدخل
 (زلددة أىداف لتحقيق وصوال بعضها مع ومتسقة ومتفاعلة متتالية وعمليات رحل ا م ادلهٍت للتدخل 3

 .07) ص ، 2009 بركات، وجدي
 

 : الفصل خالصة
 
 فيها ربدث اليت التغَتات أىم و الشيخوخة حول تعريفات تقدًن من إليو التطرق مت ما خبلل من إذا

 أن حيث ، بادلسنُت اخلاصة االحتياجات إذل التطرق كذا و فسرتو، اليت النظريات إذل باإلضافة
 ىي إظلا و ، الفرد على تطرأ اليت التغَتات يف أثارىا تظهر حبتة بيولوجية عملية رلرد ليست الشيخوخة
 على يًتتب شلا قيودا عليو يفرض حُت ادلسن من اجملتمع موقف يف تتمثل اجتماعية ظاىرة باألساس

 و ، للمجتمع بالنسبة اجلدوى بعدم النفسية بالوحدة اإلحساس عن تنجم نفسية أو سلبية آثارا ذلك
 مرحلة إذل يصل عندما فالشخص .نافعا أو صاحلا أو ر ا قاد يعد دل ألنو نظرا فيو اجملتمع رغبة بعدم

 و كيةااإلدر حواسو و قوتو يف نقص و صحتو يف اعتبلل و بدنو يف ضعف من يعاين يبدأ الشيخوخة
 . اجلسمية
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: تمهيد 

يتم فيو معاجلة ادلشكل ادلطروح و إتباع منهجية صحيحة لتحقيق : يعترب ىذا الفصل جوىر البحث 
. النتائج و ىذا باستخدام الوسائل اإلحصائية ادلناسبة للخروج باستنتاجات و اخلبلصة و التوصيات 

:  الدراسة االستطالعية1

  الغرض من الدراسة :

      دلعرفة الطريقة السليمة و الصحيحة إلجراء االختبار ادلستخدم يف البحث و الوصول إذل أفضل 
طريقة إلجراء اختبارات ادلستخدمة يف البحث و الوصول إذل أفضل طريقة إلجراء اختبار وهتيئة الظروف 

اليت تؤدي بدورىا إذل نتائج مضبوطة البد على الباحث إجراء ذبربة استطبلعية على عينة من ادلسنُت 
: قصد اطبلع صعوبات اليت توجهو يف الدراسة مثل 

  معرفة الصعوبات اليت تواجهنا ميدانيا و تفاديها. 
  إمكانية تفهم العينة للعبارات ادلطروحة. 
 مدى تناسب االختبار لعينة البحث. 
  ربديد الوقت األنسب و الكايف إلجراء االختبار و اإلجابة عن األسئلة من طرف العينة

 .ادلختربة
 
  وصف الدراسة :

.  مسنُت بوالية معسكر10أجريت دراسة على رلموعة من ادلسنُت و كان عدد العينة 

  ادوات الدراسة :
  مقياس تايلور للقلق :

.  عبارة 50يهدف مقياس تايلور إذل ربديد مستوى القلق عند ادلسنُت و ػلتوي على 

  إجراءات الدراسة :

اجري الباحثان اختبار على رلموعة من ادلسنُت حيث وضعناىم يف قاعة و قمنا بتوزيع استمارات 
: اختبار عليهم كما قمنا بشرح مبسط عن كيفية اإلجابة و سَت االختبار حيث اشتملت على مرحلتُت
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: ادلرحلة األوذل

.  صباحا 10م على الساعة 09/02/2009سبت ادلرحلة األوذل من تنفيذ االختبار بتاريخ 

: ادلرحلة الثانية 

.  صباحا 10م على الساعة 16/02/2009سبت ادلرحلة الثانية من تنفيذ االختبار بتاريخ 

 و لقد كان الفارق الزمٍت بُت ادلرحلتُت ىو أسبوع .
:  الدراسة األساسية 

:  منهج البحث2

ىو الطريق الذي يتبعو الباحث يف دراسة مشكلة : " يعرف عمار بوحوش و زلمد دنينات  : تمهيد
 . الكتشاف احلقيقة 

استعملنا يف دراستنا ىذا ادلنهج الذي ىو عبارة استقصاء حول ظاىرة من الظواىر : ادلنهج ادلسحي 
النفسية ما ىي عليو يف احلاضر قصد تشخيصها و كشف جوانبها و انطبلقا من ىذا ادلفهوم اذبو 

. الباحثان إذل إتباع ادلنهج ادلسحي يف دراستهم ىذه باعتباره ادلنهج ادلناسب و ادلبلئم دلشكلة البحث

  : مجتمع البحث3

.  سنة بوالية معسكر60 و 50 يتكون رلتمع الدراسة من صبيع كبار السن من الفئة العمرية ما بُت 

:  مجاالت البحث 4

.  مسن 20يشتمل على :  المجال البشري 1.4

 10/04/2016 إذل غاية 2016/ 02 /5يف الفًتة ادلمتدة ما بُت :  المجال الزماني 2.4

.  لقد مت توزيع االستمارات على ادلسنُت يف والية معسكر : المجال المكاني 3.4

. حبيث مت توزيع االستمارات على ادلسنُت قبل بداية احلصة الًتوػلية

 :يحمل المتغيرات المرتبط بالبحث و هي ثالثة:  متغيرات البحث 5
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 . لنشاط الرياضي الًتوػلي :المتغير المستقل  -1
 . القلق :المتغير التابع  -2
 . ادلسن :المتغير المشوش  -3

  : أدوات البحث 6

: استخدمنا إلجراء ىذا البحث األدوات اآلتية 

 .استمارات عرضت على ادلسنُت -
 .اختبار تايلر للقلق  -
 .ادلقاببلت الشخصية مع األستاذ ادلشرف  -
 .ادلقاببلت الشخصية مع أساتذة آخرين -

:  األسس العلمية و االختبارات المستخدمة 7

 يعرف مقدم عيد احلفيظ ثبات االختبار على أنو مدى استقرار ظاىرة معينة يف :إثبات االختبار 
مناسبات سلتلفة دبعٌت آخر االختبار يعطي نفس النتائج أعيد  على نفس العينة و ربت نفس الظروف و 

 مسن ؽلارسون النشاط الرياضي الًتوػلي يف االختبار 20عليو مت تطبيق اختبار على عينة مكونة من 
. القبلي و بعد مرور شهرين أعيد تطبيق االختبار على نفس العينة و ربت نفس الظروف 

 من اجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا معامل الصدق الذايت باعتباره صدق :صدق االختبار 
الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلص من شوائبها و أخطاء القياس و الذي يقاس 

 و درجة حرية  0,05حبساب اجلذر الًتبيعي للمعامل الثبات و تبُت نتائج االختبار عند مستوى داللة 
   و ىذا ما يؤكد أن 2,36 أكرب من اجلدولية ادلقدرة ب  3,07 احملسوبة قدرت ب  t  أن القيمة07

 .اختبار يتمتع بدرجة صدق عالية  و ىذا بالنسبة الختبار القلق 

 

.  يوضح قيمة ثبات اختبار القلق للمسنُت (:1)الجدول رقم 
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درجة احلرية العينة اإلختبار 
 1_ن

قيمة الصدق قيمة الثبات مستوى داللة 

 0,84 0,71 0,05 07 08مقياس تايلور 
 

 أن أبعاد اختبار ادلقًتح و ادلستخدم يف ىذا البحث سهل وواضح ألنو مقنن و ىذا ما :موضوعية االختبار
. أكده كل أساتذة النشاط احلركي ادلكيف يف علم النفس الرياضي و أساتذة علم النفس 

:   الدراسات اإلحصائية8

ىي رلموعة من األساليب ادلتنوعة ادلستعملة جلميع ادلعطيات اإلحصائية و ربليلها لغرض االستدالالت 
العلمية اليت تبدو عَت واضحة و كذلك تقدير درجة الدقة اليت توضحها البيانات و االستنتاجات اخلاصة 

: بدراسة معينة ويف ىذا البحث مت استعمال

 :اختبار حسن ادلطابقة -1

يستخدم االختبار مدى داللة الفرق بُت تكرار حصل عليو و يسمى بالتكرار ادلتشابو و التكرار ادلتوقع 
و يسمى ىذا االختبار باختبار حسن ادلطابقة أو اختبار التطابق النسيب و ىو , على الفرض الصغري 

من أعلم الطرق اليت تستخدم عن مقارنة رلموعة من النتائج ادلشاىدة أو اليت يتم احلصول عليها من 
دبجموعة من البيانات الفرضية اليت وضعت على أساس النظرية الفرضية اليت يراد إختبارىا , ذبربة حقيقية 

(  2002زلمد نصر الدين رضوان  ):  وفق ادلعادلة التالية 2و يتم حساب ك

                   

التكرارادلتوقع ) 2 −   رلموع( التكرار ادلتشاهبة 

التكرارادلتوقع  
 = 2ك     

 1– ن = درجة احلرية 

: احملسوبة  k2ماذا تعٍت 
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 فإن ذلك ال يدل على أن ىناك فروقا بُت القيم 0=احملسوبة  k2يف حالة إذا كانت قيمة  -
 .ادلشاىدة و القيم ادلتوقعة 

اجلدولية معناه إن الفروق بُت التكرارات  k2احملسوبة أكرب من  k2يف حالة إذا كانت قيمة  -
 .ادلشاىدة و التكرارات ادلتوقعة فروقا معنوية و إظلا ال ترجع للصدفة 

اجلدولية معناه أن الفروق بُت التكرارات  k2احملسوبة أقل من  k2يف حالة إذا كانت قيمة  -
حسن أضبد الشافعي  )ادلشاىدة و التكرارات ادلتوقعة فروق غَت معنوية راجعة للصدفة 

2004 ) 

 األسئلة عن اإلجابة بعد ادلتحصل عليها النتائج ترصبة و ربليل أجل من ىذا و : المئوية النسبة
 :ادلبحوث علي ادلطروحة

 %      100  *     عدد اإلجابات 
         اجملموع الكلي

 
 أن ىدف منو ىو احلصول على متوسط 1988شامل كامل , يرى قيس ناجي: ادلتوسط احلسايب

" = س وضعية الرياضية ىي س: و يرمز لو ب, النتائج اليت ربصل عليها أفراد العينة يف االختبارات
:  ن حيث/مج س 

. ادلتوسط احلسايب : س 

. رلموع القيم : ج س 

. عدد القيم : ن 

من أعلم مقياس التشتت و أحسنها و أكثرىا  : 1994يعترب عبد القادر حلمي : اضلراف ادلعياري 
دقة و ىي أكثر استعماال لدى ادلقيمُت بالبحث العلمي طما بُت لتا ندى ابتعاد درجة الفحوص 

. النقطة ادلركزية 

 2 (مج ص  )–  2ن مج س=   ع

  (1– ن  )    ن 
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. رلموع االضلرافات عن ادلتوسط  :   2مج س

. االضلراف ادلعياري : ع 

. عدد االفراد : ن 

(( 1990)حسب مصطفى حسُت يا علي  ): معامل ارتباط برسون 

    )مج ص )  (مج س(-  مج س ص 

                            
        2 (مج ص(                   2 (مج س(          

 ن- (2 مج ص(               ن   - (2 مج س(        

معامل ارتباط  : حبيث

. (أسبوع أول  )رلموع درجات االختبار س : مج س 

. (أسبوع ثاين  )رلموع درجات االختبار ص : مج ص 

 .رلموع تربيع االختبار ص = ج 2رلموع تربيع االختبار س ج ص:  2مج س

استخدم دلعرفة الفرق بُت االختبار القبلي و البعدي   (ت)تسيودنت 

. العينة الواحدة ذلا اختبار قبلي و اختبار بعدي 

م ف   =            ت 

 2      مج ح ف 

 ( 1– ن  ) ن           

متوسط الفروق  : م ف
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. الفرق بُت االضلرافات : ح ف 

. حجم العينة : ن 

:  صعوبات البحث 9

 .صعوبة التعامل مع ادلسنُت  -
 .صعوبة اغلاد العينة  -
 .قلة الدراسات ادلتشاهبة لبلستعانة هبا يف اثراء البحث  -
صعوبة انشاء ادلصادر و ادلراجع من ادلكتبة و ذلك لعدم إرجاع بعض الطلبة للمصادر و  -

 .ادلراجع يف الوقت احملدد ذلا

 

 :الخاتمة 

 عرض مفصل حول منهجية البحث و مت التطرق يف بداية ىذا الفصل إذل توضيح ادلنهج ادلستخدم 
أدوات , ادلفهوم االجرائي لبعض ادلصطلحات األساسية , رلاالت البحث , يف البحث العينة 

ادلستخدمة للبحث كما تطرق الطالبان إذل عرض صبلة من الوسائل االحصائية ادلستخدم بعينة 
الوصول إذل إصدار أحكام موضوعية حول ظاىرة  موضوع البحث و يف اآلخر تناول الطالبان أىم 

. صعوبات البحث اليت اعًتضت طريق البحث 

 

 

 

 

 

 



91 
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 .  نومي مضطرب و متقطع :السؤال األول 

 ؽلثل نسبة اإلجابة عن  النوم ادلضطرب و ادلتقطع (:2)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 4 16التكرارات 
 20 80النسبة المئوية 

 

 بينما صلد %80 يبُت لنا أن أغلب ادلسنُت نومهم مضطرب و متقطع بنسبة (:2)من خالل الجدول رقم 
  أكرب من جدولة اليت قيمتها 5,2 احملسوبة اليت قيمتها  k2يف حُت يظهر  , نومهم عادي % 20

.  ما يعٍت عدم وجود داللة إحصائية0,05 و مستوى الداللة 1 عند درجة حرية 3,84

االستنتاج من خبلل التحليل السابق و اآلخذ بعُت االعتبار النسبة ادلئوية إلجابات ؽلكن أن نستنتج أن 
بالقلق اذلائم اجلانب " فريد"و ىذا ما يطلق عليو عادل النفس معظم ادلسنُت نومهم مضطرب و منقطع

(. 32)النظري ص 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول النوم ادلضطرب و ادلتقطع  (1)الشكل البياني رقم 
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 .مرت يب اوقات دل أستطع خبلذلا النوم بسبب القلق :السؤال الثاني 

.    ؽلثل نسبة اإلجابة عن أوقات دل يستطيعوا النوم من خبلذلا(:3)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 12 8التكرارات 
 60 40النسبة المئوية 

 

 %60 ادلبُت أعبله فإن األغلبة القصوى تستطيع النوم و يف حالة قلق بنسبة (:3)من خالل الجدول رقم 
 0,8احملسوبة اليت قيمتها  k2كي يظهر ,  ال يستطيعون النوم و ىم يف حالة قلق %40بينما صلد 

 ما يعٍت وجود 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84أصغر من اجلدولية  اليت قيمتها 
. داللة إحصائية و منو نستنتج أن ادلسنُت يتغلبون على القلق 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج االختبار حول ادلرور بأوقات دل أستطع من خبلذلا (2)الشكل البياني رقم 
 .النوم بسبب القلق

 

.  أعتقد أنٍت أكثر عصبية من معظم الناس:السؤال الثالث
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.   ؽلثل نسبة اإلجابة عن اعتقادي أنٍت أكثر عصبية من معظم الناس (:4)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 15 5التكرارات 
 75 25النسبة المئوية 

 

 بينما صلد %75 فإن األغلبية القصوى أكثر عصبية من الناس بنسبة (:4)من خالل الجدول رقم 
 أكرب من 5احملسوبة اليت قيمتها  k2 تعتقد أهنا أكثر عصبية من معظم الناس يف حُت يظهر 25%

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84جدولية اليت قيمتها 
و منو نستنتج أن أغلبية من ادلسنُت ال تعتقد أهنا أكثر عصبية من معظم الناس وىذا ما يطلق عليو عادل 

(. 32)بقلق اذلائم الطليق اجلانب النظري ص " فريد" النفس 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول اإلعتقاد أنٍت أكثر عصبية من معظم (3)الشكل البياني رقم 
 .الناس 

 

.  سلاويف قليلة جدا مقارنة بأصدقائي:السؤال الرابع
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.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن سلاويف قليلة جدا مقارنة بأصدقائي(:5)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 11 9التكرارات 
 55 45النسبة المئوية 

 

 سلاوفها كثَتة %45 بينما صلد %55فإن األغلبية سلاوفها قليلة بنسبة  (:5)من خالل الجدول رقم 
 3,84 أصغر من اجلدولة اليت قيمتها 0,2 احملسوبة اليت قيمتها  k2يف حُت يظهر , مقارنة بأصدقائهم 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلب  0,05  و مستوى داللة01عند درجة حرية 
بقلق ادلخاوف ادلرضية اجلانب النظر ص " فريد" ادلسنُت سلاوفهم قليلة وىذا ما يطلق عليو عادل النفس 

(32 .)

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول سلاويف قليلة جدا مقارنة بأصدقائي (4)الشكل البياني رقم 

 

 .  تنتابٍت أحبلم مزعجة أو كوابيس:السؤال الخامس

     .   ؽلثل نسبة اإلجابة عن تنتابٍت أحبلم مزعجة أو كوابيس(:6)الجدول رقم 
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 20العينة 
خطأ صح  

 10 10 التكرارات 
 50 50النسبة المئوية 

 

 تنتاهبم كوابيس و أحبلم مزعجة كل عدة ليارل %50 فإن أغلبية بنسبة  (:6)من خالل الجدول رقم 
 احملسوبة اليت   k2 األخرى ال تنتاهبم أحبلم مزعجة و كوابيس يف حُت يظهر لنا %50 بينما صلد 
شلا يعٍت 0,05 و مستوى داللة 1 عند درجة حرية 3,84  أصغرمن اجلدولية اليت قيمتها 0قيمتها  

عدم وجود فروق و منو نستنتج أن  ادلسنُت تنتاهبم أحبلم مزعجة مقارنة مع اآلخرين وىذا ما يطلق عليو 
(. 32)بقلق العصيب اجلانب النظري ص " فريد" عادل النفس 

 

 بُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول األحبلم مزعجة أو كوابيس اليت (5)الشكل البياني رقم 
 .تنتابٍت

 

 . لدي متاعب أحيانا يف معديت:السؤال السادس

. متاعب لدي أحيانا يف معديت   ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:7)الجدول رقم 
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 20العينة 
خطأ صح  

 15 5 التكرارات 
 75 25النسبة المئوية 

 

 بينما %75 فإن األغلبية القصوى ال تعاين من متاعب يف ادلعدة بنسبة  (:7)من خالل الجدول رقم 
 أكرب من اجلدولية اليت 5احملسوبة اليت قيمتها  k2 تعاين من متاعب يف ادلعدة يف حُت يظهر %25صلد 

 ما يعٍت عدم وجود داللة إحصائية و منو نستنتج 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة 3,84قيمتها 
. أن أغلب ادلسنُت ال يعانون من متاعب يف ادلعدة 

 

 . يبُت النسبة ادلئوية لنتائج االختبار حول لدي متاعب أحيانا يف معديت(6)الشكل البياني رقم 

 

 

 . غالبا ما أالحظ أن يداي ترذبفان عندما أحاول القيام بعمل ما :السؤال السابع 

 ؽلثل نسبة اإلجابة عن غالبا ما أالحظ أن يداي ترذبفان عندما أحاول القيام بعمل (:8)الجدول رقم 
  .ما 
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 20العينة 
خطأ صح  

 11 9 التكرارات 
 55 45النسبة المئوية 

 

  فإن األغلبية القصوى يداىا ال ترذبفان عند زلاولة القيام بعمل ما  (:8)من خالل الجدول رقم 
 احملسوبة اليت k2 يداىا ترذبفان عند أثناء القيام بعمل ما يف حُت يظهر %45 بينما %55بنسبة 
 أصغر من اجلدولية ما يعٍت وجود داللة 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 0,2قيمتها 

. إحصائية و منو نستنتج أن أغلب ادلسنُت ال ترذبف يداىم أثناء زلاولة القيام بعمل ما 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول ما أالحظ غالبا أن يداي ترذبفان (7)الشكل البياني رقم 
 .عندما أحاول القيام بعمل 

 

 

 . أعاين أحيانا من نوبات إسهال:السؤال الثامن

.   ؽلثل نسبة اإلجابة عن معانايت أحيانا من نوبات إسهال(:9)الجدول رقم 
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 20العينة 
خطأ صح  

 12 8التكرارات 
 60 40النسبة المئوية 

 

 بينما %60 فإن األغلبية القصوى ال تعاين من نوبات إسهال بنسبة  (:9)من خالل الجدول رقم 
 أصغر من 0,8احملسوبة اليت قيمتها  k2 تعاين من نوبات إسهال أحيانا يف حُت تظهر %40صلد 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية  3,84اجلدولية اليت قيمتها 
. و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال يعانون من نوبات إسهال 

 

 . يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول معانايت أحيانا من نوبات إسهال(8)الشكل البياني رقم 

 

 

 . تثَت قلقي أمور العمل و ادلال :السؤال التاسع 

   .إثارة قلقي أمور العمل و ادلال  ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:10)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  
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 15 5التكرارات 
 75 25النسبة المئوية 

 

  فإن األغلبية القصوى ال تثَت قلقهم أمور العمل و ادلال بالنسبة  (:10)من خالل الجدول رقم 
 أكرب من 5 احملسوبة اليت قيمتها k2 تثَت قلقهم أمور العمل يف حُت تظهر %25 بينما صلد 75%

 ما يعٍت عدم وجود داللة 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اجلدولية اليت قيمتها 
. إحصائية و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت ال تثَت قلقهم أمور العمل و ادلال 

 

 . يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول إثارة قلقي أمور العمل و ادلال(9)الشكل البياني رقم 

 

 

 . تصيبٍت نوبات من الغثيان:السؤال العاشر

.    ؽلثل نسبة اإلجابة عن إصابيت بنوبات من الغثيان(:11)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 12 8التكرارات 
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 60 40النسبة المئوية 
 

 بينما %60فإن األغلبية القصوى ال تصيبهم نوبات من الغثيان بنسبة  (:11)من خالل الجدول رقم 
 أصغر من اجلدولية 0,8 احملسوبة اليت قيمتها k2 تصبهم نوبات من الغثيان يف حُت تظهر %40صلد 

ما يعٍت وجود داللة إحصائية ومنو نستنتج أن معظم ادلسنُت ال تصيبهم نوبات من الغثيان مقارنة مع 
  .اآلخرين

 

 . يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول تصيبٍت نوبات من الغثيان (10)الشكل البياني رقم 

 

 

.  كثَتا ما أخشى أن ػلمر وجهي خجبل:السؤال الحادي عشر

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن كثَتا ما أخشى أن ػلمر وجهي خجبل(:12)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 11 9 التكرارات 
 55 45النسبة المئوية 
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 %55فإن األغلبية القصوى ال زبشى أن ربمر وجوىهم خجبل بنسبة (: 12)من خالل الجدول رقم 
أصغر  0,2  احملسوبة اليت قيمتهاk2 زبشى أن ربمر وجوىهم خجبل يف حُت تظهر %45بينما صلد 

 ما يعٍت وجود داللة 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  من اجلدولية 
. إحصائية و منو نستنتج أن األغلبية من ادلسنُت ال زبشى أن ربمر وجوىهم خجبل 

 
يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول كثَتا ما أخشى أن ػلمر وجهي  (11)الشكل البياين رقم 

 .خجبل

 

 

 . أشعر جبوع يف كل األوقات كثَتا:السؤال الثاني عشر

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن شعوري باجلوع يف كل األوقات كثَتا(:13)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 12 8التكرارات 
 60 40النسبة المئوية 
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 %60فإن األغلبية القصوى ال تشعر باجلوع يف كل األوقات بنسبة (: 13)من خالل الجدول رقم 
 0,8  احملسوبة اليت قيمتهاk2 يشعر باجلوع يف كل األوقات خجبل يف حُت تظهر %40بينما صلد 

 ما يعٍت وجود 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  أصغر من اجلدولية 
. داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبة ادلسنُت ال تشعر باجلوع يف كل األوقات 

 

 . يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أشعر جبوع يف كل األوقات كثَتا(12)الشكل البياني رقم 

 

 

 .  أثق يف نفسي كثَتا :السؤال الثالث عشر 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن وثوقي يف نفسي كثَتا (:14)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 12 8التكرارات 
 60 40النسبة المئوية 
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 بينما صلد %60 تثق يف نفسها كثَتا بنسبة   فإن األغلبية القصوى(: 14)من خالل الجدول رقم 
اليت  أصغر من اجلدولية  0,8  احملسوبة اليت قيمتهاk2 ال تثق يف نفسها كثَتا يف حُت تظهر 40%

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84قيمتها 
. نستنتج أن معظم ادلسنُت يثقون يف أنفسهم مقارنة مع اآلخرين 

 

  . يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أثق يف نفسي كثَتا(13)الشكل البياني رقم 

 

 

.   أتعب بسرعة :السؤال الرابع عشر 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن شعوري بالتعب (:15)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 12 8التكرارات 
 60 40النسبة المئوية 
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 %40 بينما صلد %60فإن األغلبية القصوى ال تتعب بسرعة بنسبة (: 15)خالل الجدول رقم 
 عند 3,84اليت قيمتها  أصغر من اجلدولية  0,8  احملسوبة اليت قيمتهاk2تتعب بسرعة حُت تظهر 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن األكثرية من 0,05 و مستوى داللة 01درجة حرية 
. ادلسنُت ال تتعب بسرعة 

 

 . يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أتعب بسرعة (14)الشكل البياني رقم 

 

 

 . غلعلٍت االنتظار عصبيا :السؤال الخامس عشر 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن غلعلٍت االنتظار عصبيا (:16)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 12 8التكرارات 
 60 40النسبة المئوية 
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 %60فإن األغلبية القصوى ال غلعلهم اإلنتظار يف حالة عصبية بنسبة (: 16)خالل الجدول رقم 
أصغر من  0,8  احملسوبة اليت قيمتهاk2 غلعلهم اإلنتظار يف حالة عصبية فحُت تظهر %40بينما صلد 
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  اجلدولية 

. و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت ال غلعلهم اإلنتظار يف حالة عصبية 

 

 .  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول غلعلٍت االنتظار عصبيا(15)الشكل البياني رقم 

 

 

. أشعر باإلثارة لدرجة أن النوم يتعذر علي :السؤال السادس عشر

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن شعوري باإلثارة لدرجة أن النوم يتعذر علي(:17)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 11 9 التكرارات 
 55 45النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى ال تشعر بإثارة بدرجة أن نومهم يتعذر عليهم (: 17)من خالل الجدول رقم 
 احملسوبة اليت k2 تشعر بإثارة لدرجة أن نومهم يتعذر عليهم فحُت تظهر %45 بينما صلد %55بنسبة 
 ما 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية  0,2قيمتها

يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن األغلبية من ادلسنُت ال تشعر بإثارة لدرجة أن نومهم يتعذر 
. عليهم

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أشعر باإلثارة لدرجة أن النوم يتعذر (16)الشكل البياني رقم 
 .علي 

 

.   عادة ما أكون ىادئا:السؤال السابع عشر

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن عادة ما أكون ىادئا(:18)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 15 5التكرارات 
 75 25النسبة المئوية 
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 بينما صلد %75فإن األغلبية القصوى عادة ما يكون ىادئُت بنسبة (: 18)خالل الجدول رقم من 
اليت قيمتها    أصغر من اجلدولية 5 احملسوبة اليت قيمتهاk2 ال تكون ىادئُت عادة فحُت تظهر 25%

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84
. معظم ادلسنُت ىادئُت عادة 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول عادة ما أكون ىادئا(17)الشكل البياني رقم 

 

 

 سبر يب فًتات من عدم اإلستقرار لدرجة أنٍت ال أستطيع اجللوس طويبل يف :السؤال الثامن عشر 
  .مقعدي

سبر يب فًتات من عدم اإلستقرار لدرجة أنٍت ال أستطيع  ؽلثل نسبة اإلجابة عن (:19)الجدول رقم 
 .اجللوس طويبل يف مقعدي

 20العينة 
خطأ صح  

 3 17التكرارات 
 15 85النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى سبر هبم فًتات من عدم اإلستقرار لدرجة أهنم ال (: 19)من خالل الجدول رقم 
 ال سبر هبم فًتات عدم اإلستقرار %15 بينما صلد %85يستطيعون اجللوس طويبل يف مقعد بنسبة 

  أصغر من 9,8 احملسوبة اليت قيمتها k2لدرجة أهنم ال يستطيعون اجللوس يف مقعد فحُت تظهر 
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  اجلدولية 

و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت سبر هبم فًتات من عدم اإلستقرار لدرجة أهنم ال يستطيعون اجللوس يف 
(. 32)بقلق العصيب اجلانب النظري ص " فريد" مقعد وىذا ما يطلق عليو عادل النفس 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول سبر يب فًتات من عدم اإلستقرار (18)الشكل البياني رقم 
 .لدرجة أنٍت ال أستطيع اجللوس طويبل يف مقعدي 

 .ال أشعر بالسعادة يف معظم الوقت :السؤال التاسع عشر 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن ال أشعر بالسعادة يف معظم الوقت (:20)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 13 7 التكرارات 
 65 35النسبة المئوية 
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 %65فإن األغلبية القصوى تشعر بالسعادة  يف معظم الوقت بنسبة (: 20)من خالل الجدول رقم 
 أصغر 1,8 احملسوبة اليت قيمتها k2 ال تشعر بالسعادة يف معظم الوقت يف حُت تظهر %35بينما صلد 

 ما يعٍت وجود داللة 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  من اجلدولية 
  .إحصائية و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت تشعر بالسعادة يف معظم الوقت 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول ال أشعر بالسعادة يف معظم الوقت (19)الشكل البياني رقم 
. 

 

 

.   من السهل أن أركز ذىٍت يف عمل ما :السؤال العشرين 

.    ؽلثل نسبة اإلجابة عن من السهل أن أركز ذىٍت يف عمل ما (:21)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 13 7 التكرارات 
 65 35النسبة المئوية 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

خطأ صح 

Série1



111 
 

فإن األغلبية القصوى ترى أن من السهل الًتكيز يف عملها بنسبة (: 21)من خالل الجدول رقم 
 1,8 احملسوبة اليت قيمتها k2 من الصعب الًتكيز يف عمل ما يف حُت ظهر %35 بينما صلد 65%

 ما يعٍت وجود 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  أصغر من اجلدولية 
.  داللة إحصائية و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت يركزون يف عمل ما مقارنة مع اآلخرين

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول من السهل أن أركز ذىٍت يف عمل (20)الشكل البياني رقم 
. ما 

 

 

 .أشعر بالقلق على شيئ أو شخص ما طوال الوقت تقريبا : السؤال الحادي و العشرين 

 . أشعر بالقلق على شيئ أو شخص ما طوال الوقت تقريبا (:22)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 8 12 التكرارات 
 40 60النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى تشعر بالقلق على شيئ ما أو شخص ما طوال (: 22)من خالل الجدول رقم 
 ال تشعر بالقلق على شيئ ما أو شخص ما طوال الوقت يف حُت %40 بينما صلد %60الوقت بنسبة 

 و 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 0,8 احملسوبة اليت قيمتها k2ظهر 
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت تشعر بالقلق على  0,05مستوى داللة 

بقلق ادلوضوعي اجلانب " فريد" شيئ ما  أو شخص ما طوال الوقت وىذا ما يطلق عليو عادل النفس 
(. 31)النظري ص 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أشعر بالقلق على شيئ أو شخص (21)الشكل البياني رقم 
. ما طوال الوقت تقريبا 

 . أهتيب األزمات و الشدائد :السؤال الثاني و العشرين 

   . ؽلثل نسبة اإلجابة عن أهتيب األزمات و الشدائد (:23)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 13 7 التكرارات 
 65 35النسبة المئوية 
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 بينما %65فإن األغلبية القصوى ال تصيبهم أزمات و شدائد بنسبة (: 23)من خالل الجدول رقم 
    أصغر من اجلدولية  1,8 احملسوبة اليت قيمتهاk2 تصيبهم أزمات و شدائد يف حُت ظهر %35صلد 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها 
.  ال تصيبهم أزمات و شدائد  نستنتج أن أغلبية ادلسنُت

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أهتيب األزمات و الشدائد (22)الشكل البياني رقم 

 

 

 . ود أن أصبح سعيدا كما يبدو االخرين أ: السؤال الثالث و العشرين 

. ود أن أصبح سعيدا كما يبدو االخرين أ  ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:24)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 10 10 التكرارات 
 50 50النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى تود أن تكون سعيدة كما يبدوا اآلخرون و (: 24)من خالل الجدول رقم 
 k2 ال تود أن تكون سعيدة كما يبدوا آخرين يف حُت ظهر %50 يف حُت صلد %50آخرين بنسبة 

 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها    أصغر من اجلدولية 0  احملسوبة اليت قيمتها
.  ما يعٍت عدم وجود فروق منو نستنتج أن معظم ادلسنُت تود أن تكون سعيدة  كما يبدوا آخرين0,05

  

ود أن أصبح سعيدا كما يبدو أ يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول (23)الشكل البياني رقم 
. اآلخرون

 

.  كثَتا ما أجد نفسي قلقا على شيئ ما: السؤال الرابع و العشرين 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن كثَتا ما أجد نفسي قلقا على شيئ ما(:25)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 6 14 التكرارات 
 30 70النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى كثَتا ما غلدون أنفسهم قلقُت على شيئ ما (: 25)من خالل الجدول رقم 
 احملسوبة اليت k2 ال غلدون أنفسهم قلقُت على شيئ يف حُت ظهر %30 بينما صلد %70بنسبة 
 ما 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها    أصغر من اجلدولية 3,2  قيمتها

أغلب ادلسنُت كثَتا ما غلدون أنفسهم قلقُت على شيئ ما   يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن
(. 31)بقلق احلقيقي اجلانب النظري ص " فريد" وىذا ما يطلق عليو عادل النفس 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول كثَتا ما أجد نفسي قلقا على شيئ (24)الشكل البياني رقم 
. ما

 

 

. أشعر أحيانا و بشكل مؤكد أنو ال فائدة رل: السؤال الخامس و العشرين

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن شعوري أحيانا و بشكل مؤكد أنو ال فائدة رل(:26)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 10 10 التكرارات 
 50 50النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى تشعر أحيانا و بشكل مؤكد أهنا ال فائدة ذلا (: 26)من خالل الجدول رقم 
 k2 ال تشعر أحيانا و بشكل مؤكد أهنا ال فائدة ذلا يف حُت ظهر %50 بينما صلد %50بنسبة 

 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها    أصغر من اجلدولية 0  احملسوبة اليت قيمتها
 ما يعٍت عدم وجود فروق و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت تشعر أحيانا و بشكل مؤكد أهنا ال 0,05

.  فائدة ذلا 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أشعر أحيانا و بشكل مؤكد أنو ال (25)الشكل البياني رقم 
. فائدة رل

 

.  أعرق بسهولة حىت يف األيام الباردة :السؤال السادس و العشرين 

.   ؽلثل نسبة اإلجابة عن أعرق بسهولة حىت يف األيام الباردة (:27)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 5 15 التكرارات 
 15 75النسبة المئوية 
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 %75فإن األغلبية القصوى تعرق بسهولة حىت يف األيام الباردة بنسبة (: 27)من خالل الجدول رقم 
 أكرب من 5    احملسوبة اليت قيمتهاk2 ال تعرق بسهولة يف األيام الباردة يف حُت ظهر %25بينما صلد 
 ما يعٍت عدم وجود داللة 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  اجلدولية 

إحصائية و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت تعرق بسهولة حىت يف األيام الباردة وىذا ما يطلق عليو عادل 
(. 33)بقلق اذلستَتيا اجلانب النظري ص " فريد" النفس 

 

 .دة يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أعرق بسهولة حىت يف األيام البار(26)الشكل البياني رقم 

 

 

 . احلياة صعبة بالنسبة رل يف أغلب األوقات:السؤال السابع و العشرين

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن احلياة صعبة بالنسبة رل يف أغلب األوقات(:28)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 18 2 التكرارات 
 90  10النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى احلياة العادية ليست صعبة بالنسبة ذلم يف أغلب (: 28)من خالل الجدول رقم 
 احملسوبة k2 حياهتم صعبو يف أغلب األوقات يف حُت ظهر %10 بينما صلد %90األوقات بنسبة 

 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 12,8   اليت قيمتها
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت يتمتعون باحلياة العادية يف أغلب 0,05

.  األوقات

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول احلياة صعبة بالنسبة رل يف أغلب (27)الشكل البياني رقم 
 .ت الصعبة األوقا

 

.  يقلقٍت ما ػلتمل أن أقابلو من سوء احلظ :السؤال الثامن و العشرين 

.   ؽلثل نسبة اإلجابة عن يقلقٍت ما ػلتمل أن أقابلو من سوء احلظ (:29)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 13 7 التكرارات 
 65 35النسبة المئوية 
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ال يقلقهم ما ػلتمل أن يقابلونو من سوء احلظ   فإن األغلبية القصوى(: 29)من خالل الجدول رقم 
 يقلقهم ما ػلتمل أن يقابلونو من سوء احلظ يف أغلب األوقات يف حُت %25 بينما % 75بنسبة 
 و 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية   1,8 احملسوبة اليت قيمتهاk2ظهر 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت ال يقلقهم ما ػلتمل 0,05مستوى داللة 
.  أن يقابلونو من سوء احلظ

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول يقلقٍت ما ػلتمل أن أقابلو من سوء (28)الشكل البياني رقم 
احلظ  

 . إنٍت حساس بنفسي بدرجة غَت عادية : السؤال التاسع و العشرون 

.  إنٍت حساس بنفسي بدرجة غَت عادية   ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:30)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 11 9 التكرارات 
 55 45النسبة المئوية 
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 بينما % 55إحساسهم بنفسهم عادي بنسبة  فإن األغلبية القصوى(: 30)من خالل الجدول رقم 
  أصغر  0,2 احملسوبة اليت قيمتهاk2 إحساسهم بنفسهم غَت عادي الباردة يف حُت ظهر %45صلد 

 ما يعٍت وجود داللة 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  من اجلدولية 
. إحصائية و منو نستنتج أن معظم ادلسنُت إحساسهم بنفسهم عادي 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول إنٍت حساس بنفسي بدرجة غَت (28)الشكل البياني رقم 
. عادية

 

 

.  الحظت أن قليب ؼلفق بشدة و أحيانا تتهيج أنفاسي :السؤال الثالثون 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن الحظت أن قليب ؼلفق بشدة و أحيانا تتهيج أنفاسي(:31)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 15 5التكرارات 
 75 25النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى قلبهم ال ؼلفق بشدة وال هتيج أنفسهم بنسبة (: 31)من خالل الجدول رقم 
 احملسوبة اليت k2 ؼلفق قلبهم أحيانا بشدة عالية و هتيج أنفسهم يف حُت ظهر %25 بينما صلد 75%

 ما يعٍت 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 5قيمتها 
عدم وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ؼلفق قلبهم بادلستوى العادي وال هتيج 

. أنفسهم 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول الحظت أن قليب ؼلفق بشدة و (30)الشكل البياني رقم 
. أحيانا تتهيج أنفاسي 

 

.  أبكي بسهولة :السؤال الحادي و الثالثون 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن بكائي بسهولة (:32)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 10 10 التكرارات 
 50 50النسبة المئوية 
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 ال %50 بينما صلد %50فإن األغلبية القصوى تبكي بسهولة بنسبة (: 32)من خالل الجدول رقم 
 عند 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 0 احملسوبة اليت قيمتها k2تبكي بسهولة يف حُت ظهر 

 ما يعٍت عدم وجود فروق و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت 0,05 و مستوى داللة 01درجة حرية 
.  يبكون بسهولة

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول بكائي بسهولة (31)الشكل البياني رقم 

 

 

.  خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أهنم ال يستطيعون إيذائي :السؤال الثاني و الثالثون 

 ؽلثل نسبة اإلجابة عن خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أهنم ال يستطيعون إيذائي (:32)الجدول رقم 
  .

 20العينة 
خطأ صح  

 16 4التكرارات 
 80 20النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى ال زبشى أشياء أو أشخاص يعرفون أهنم ال (: 33)من خالل الجدول رقم 
 أشياء أو أشخاص يعرفون أهنم ال يستطيعون % 20 بينما صلد %80يستطيعون إيذائهم بنسبة 

 عند درجة 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 7,2 احملسوبة اليت قيمتها k2يف حُت ظهر  إيذائهم
ال   ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت0,05 و مستوى داللة 01حرية 

. ؼلشون أشياء أو أشخاص يعرفون أهنم ال يستطيعون إيذائهم 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول خشيت أشياء أو أشخاص أعرف (32)الشكل البياني رقم 
. أهنم ال يستطيعون إيذائي 

 

 . لدي قابلية للتأثر باألحداث تأثرا شديدا :السؤال الثالث و الثالثون 

  . ؽلثل نسبة اإلجابة عن قابلييت للتأثر باألحداث تأثرا شديدا (:34)الجدول رقم 
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 بينما %55فإن األغلبية القصوى ال تتأثر بأحداث تأثرا شديدا بنسبة (: 34)خالل الجدول رقم من 
 أصغر من 0,2 احملسوبة اليت قيمتها k2 يتأثرون بأحداث تأثرا شديدا يف حُت ظهر %45صلد 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  اجلدولية 
. و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال يتأثرون بأحداث تأثرا شديدا

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول قابلييت للتأثر باألحداث تأثرا شديدا (33)الشكل البياني رقم 
 .

 

 

.  كثَتا ما اصاب بصداع :السؤال الرابع و الثالثون 

.    ؽلثل نسبة اإلجابة عن كثَتا ما اصاب بصداع (:35)الجدول رقم 
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 بينما صلد %55فإن األغلبية القصوى ال تصاب بالصداع بنسبة (: 35)من خالل الجدول رقم 
اليت   أصغر من اجلدولية 0,2 احملسوبة اليت قيمتها k2 يصابون بالصداع كثَتا يف حُت ظهر 45%

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84قيمتها 
.  نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال يصابون بالصداع كثَتا 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول كثَتا ما اصاب بصداع (34)الشكل البياني رقم 

 

 

.  ال بد أن أعرف بأنٍت شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة ذلا:السؤال الخامس و الثالثون

 .ال بد أن أعرف بأنٍت شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة ذلا (:36)الجدول رقم 
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فإن األغلبية القصوى ال تود أن تعرف بأهنا شعرت بالقلق على أشياء (: 36)من خالل الجدول رقم 
 تود أن تعرف بأهنا شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة ذلا يف %30 بينما صلد %70ال قيمة ذلا بنسبة 

 و 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 3,2 احملسوبة اليت قيمتها k2حُت ظهر 
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال تود أن تعرف 0,05مستوى داللة 

.  بأهنا شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة ذلا

 

يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول ال بد أن أعرف بأنٍت شعرت بالقلق ( 35)الشكل البياني رقم 
 .على أشياء ال قيمة لو

 

.  ال أستطيع أن أركز تفكَتي على شيء واحد:السؤال السادس و الثالثون

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن ال أستطيع أن أركز تفكَتي على شيء واحد(:37)الجدول رقم 
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فإن األغلبية القصوى يستطيعون أن يركزون على شيئ واحد بنسبة (: 37)من خالل الجدول رقم 
 احملسوبة اليت k2 ال يستطيعون أن يركزون على شيئ واحد يف حُت ظهر %20 بينما صلد أن 80%

 ما 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أكرب من اجلدولية 7,2قيمتها 
 يستطيعون تركيز تفكَتىم على شيئ  يعٍت عدم وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت

. واحد 

 
يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول ال أستطيع أن أركز تفكَتي على شيء  (36)الشكل البياين رقم 

. واحد

 

 .  أرتبك بسهولة :السؤال السابع و الثالثون 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن ارتباكي بسهولة (:38)الجدول رقم 
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 %45 بينما صلد %55فإن األغلبية القصوى ال ترتبك بسهولة بنسبة (: 38)من خالل الجدول رقم 
اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 0,2  احملسوبة اليت قيمتها k2ترتبك بسهولة واحد يف حُت ظهر 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84
. ال يرتبكون بسهولة  أغلبية ادلسنُت

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أرتبك بسهولة (37)الشكل البياني رقم 

 

 

 . أعتقد أحيانا أنٍت ال أصلح بادلرة :السؤال الثامن و الثالثون 

. إعتقادي أحيانا أنٍت ال أصلح بادلرة   ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:39)الجدول رقم 
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 بينما صلد %75فإن األغلبية القصوى تعتقد أهنا تصلح بادلرة بنسبة (: 39)من خالل الجدول رقم 
اليت   أصغر من اجلدولية 5  احملسوبة اليت قيمتها k2 ال تعتقد أهنا تصلح بادلرة يف حُت ظهر 25%

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84قيمتها 
. نستنتج أن أغلبية ادلسنُت تصلح مقارنة مع اآلخرين 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أعتقد أحيانا أنٍت ال أصلح بادلرة (38)الشكل البياني رقم 

 

 

 .  أنا شخص متوتر جدا :السؤال التاسع و الثالثون 

. أنا شخص متوتر جدا   ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:40)الجدول رقم 
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 %40 بينما صلد %60فإن األغلبية القصوى غَت متوتر بنسبة (: 40)من خالل الجدول رقم 
 عند 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية  0,8 احملسوبة اليت قيمتها k2متوترون جدا يف حُت ظهر 

  ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت0,05 و مستوى داللة 01درجة حرية 
. ال يشعرون بالتوتر 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أنا شخص متوتر جدا (39)الشكل البياني رقم 

 

 

.   أرتبك أحيانا لدرجة ذبعل العرق يتساقط مٍت بصورة تضايقٍت جدا:السؤال األربعون

أرتبك أحيانا لدرجة ذبعل العرق يتساقط مٍت بصورة تضايقٍت   ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:41)الجدول رقم 
. جدا
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فإن األغلبية القصوى ال ترتبك لدرجة ذبعل العرق يتساقط منها بصورة (: 41)من خالل الجدول رقم 
 ترتبك لدرجة ذبعل العرق يتساقط منها بصورة تضايقهم %30 بينما صلد %70تضايقهم جدا بنسبة 

 عند درجة 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية  3,2 احملسوبة اليت قيمتها k2جدا يف حُت ظهر 
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال 0,05 و مستوى داللة 01حرية 

. يرتبكون لدرجة ذبعل العرق يتساقط منها بصورة تضايقهم جدا 

 

يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أرتبك أحيانا لدرجة ذبعل العرق  (40)لشكل البياين رقم ا
يتساقط مٍت بصورة تضايقٍت جدا  

.  ػلمر وجهي خجبل بدرجة أكرب عندما أربدث لؤلخرين :السؤال الحادي و األربعون 

. ػلمر وجهي خجبل بدرجة أكرب عندما أربدث لؤلخرين   ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:42)الجدول رقم 
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فإن األغلبية القصوى ال ربمر وجوىهم خجبل عند التحدث مع (: 42)من خالل الجدول رقم 
 ربمر وجوىهم خجبل عند التحدث مع اآلخرين يف حُت ظهر %30 بينما صلد %70اآلخرين بنسبة 

k2 و مستوى 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية  3,2 احملسوبة اليت قيمتها 
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال ربمر وجوىهم خجبل 0,05داللة 

. عند التحدث مع اآلخرين 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج االختبار حول ػلمر وجهي خجبل بدرجة أكرب (41)الشكل البياني رقم 
 .عندما أربدث لآلخرين

.  أنا أكثر حساسية من غالبية الناس :السؤال الثاني و األربعون 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن أنا أكثر حساسية من غالبية الناس (:43)الجدول رقم 
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فإن األغلبية القصوى ليست أكثر حساسية من غالبية الناس بنسبة (: 42)من خالل الجدول رقم 
  3,2 احملسوبة اليت قيمتها k2 أكثر حساسية من غالبية الناس يف حُت ظهر %30 بينما صلد 70%

 ما يعٍت وجود 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  أصغر من اجلدولية 
. داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ليست أكثر حساسية من غالبية الناس 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أنا أكثر حساسية من غالبية الناس (42)الشكل البياني رقم 
. 

 

 

 مرت يب أوقات شعرت خبلذلا بًتاكم الصعاب حبيث ال أستطيع التغلب :السؤال الثالث و األربعون 
.  عليها 
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فإن األغلبية القصوى مرت هبا أوقات شعرت خبلذلا بًتاكم الصعاب (: 44)من خالل الجدول رقم 
 مرت عليها أوقات شعرت خبلذلا بًتاكم %25 بينما صلد %75حبيث ال تستطيع التغلب عليها بنسبة 

  أصغر من اجلدولية  5 احملسوبة اليت قيمتها k2الصعاب حبيث ال تستطيع التغلب عليها يف حُت ظهر 
 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها 

نستنتج أن أغلبية ادلسنُت مرت عليها أوقات شعرت خبلذلا بًتاكم الصعاب حبيث ال تستطيع التغلب 
. عليها

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول مرت يب أوقات شعرت خبلذلا (43)الشكل البياني رقم 
. بًتاكم الصعاب حبيث ال أستطيع التغلب عليها 

 

.  أكون متوترا للغاية أثناء القيام بعمل ما :السؤال الرابع و األربعون 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن أكون متوترا للغاية أثناء القيام بعمل ما (:45)الجدول رقم 
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من ادلسنُت ال يكونون متوترون أثناء القيام بعمل  فإن األغلبية القصوى(: 45)من خالل الجدول رقم 
  5 احملسوبة اليت قيمتها k2 تتوتر أثناء القيام بعمل ما يف حُت ظهر %25 بينما صلد %75ما بنسبة 

 ما يعٍت وجود 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  أصغر من اجلدولية 
. داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال يكونون متوترون أثناء القيام بعمل ما 

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أكون متوترا للغاية أثناء القيام بعمل (44)الشكل البياني رقم 
. ما

 

.  يداي و قدماي باردتان يف العادة :السؤال الخامس و األربعون 

.   ؽلثل نسبة اإلجابة عن يداي و قدماي باردتان يف العادة (:46)الجدول رقم 
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فإن األغلبية القصوى يداىم و أقدامهم ال يكون باردتان عادة بنسبة (: 46)من خالل الجدول رقم 
  0,8 احملسوبة اليت قيمتها k2 يداىم و قدماىم تكون باردتان يف حُت ظهر %40 بينما صلد 60%

 ما يعٍت وجود 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  أصغر من اجلدولية 
. داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت يداىم و أقدامهم ال يربدان عادة 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول يداي و قدماي باردتان يف العادة (45)الشكل البياني رقم 

 

 

.  أحيانا أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ هبا لنفسي :السؤال السادس و األربعون 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن أحيانا أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ هبا لنفسي  :(:47)الجدول رقم 
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فإن األغلبية القصوى ال ػللمون بأشياء يفضلون االحتفاظ هبا (: 47)من خالل الجدول رقم 
 ػللمون بأشياء يفضلون االحتفاظ هبا ألنفسهم يف حُت ظهر %25 بينما صلد %75ألنفسهم بنسبة 

k2 و مستوى 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها   أكرب من اجلدولية 9,8 احملسوبة اليت قيمتها 
 ما يعٍت عدم وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال ػللمون بأشياء 0,05داللة 

. يفضلون االحتفاظ هبا ألنفسهم

 

 يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أحيانا أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ (46)الشكل البياني رقم 
.  هبا لنفسي

.  تنقصٍت الثقة بالنفس :السؤال السابع و األربعون 

.  ؽلثل نسبة اإلجابة عن تنقصٍت الثقة بالنفس (:48)الجدول رقم 
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 %40 بينما ذبد %60فإن األغلبية القصوى يثقون بأنفسهم بنسبة (: 48)من خالل الجدول رقم 
 3,84اليت قيمتها   أصغر من اجلدولية 0,8 احملسوبة اليت قيمتها k2ال يثقون بأنفسهم يف حُت ظهر 

 ما وجود داللة إحصائية و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت 0,05 و مستوى داللة 01عند درجة حرية 
. يثقون بأنفسهم 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج االختبار حول تنقصٍت الثقة بالنفس (47)الشكل البياني رقم 

 

 

 . أصاب أحيانا باإلمساك:السؤال الثامن و األربعون

. إصابيت أحيانا باإلمساك  ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:49)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 11 9 التكرارات 
 55 45النسبة المئوية 
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 %55فإن األغلبية القصوى من ادلسنُت ال يصيبهم اإلمساك بنسبة (: 49)من خالل الجدول رقم 
اليت   أصغر من اجلدولية 0,2 احملسوبة اليت قيمتها k2 يصيبهم اإلمساك يف حُت ظهر %45بينما صلد 

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية و منو 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84قيمتها 
.  نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال يصيبهم اإلمساك أحيانا 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أصاب أحيانا باإلمساك(48)الشكل البياني رقم 

 

 

 . ال ػلمر وجهي أبدا من اخلجل :السؤال التاسع و األربعون 

  . ؽلثل نسبة اإلجابة عن ال ػلمر وجهي أبدا من اخلجل (:50)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 13 7 التكرارات 
 65 35النسبة المئوية 
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 35فإن األغلبية القصوى من ادلسنُت ػلمر وجهها من اخلجل بنسبة (: 50)من خالل الجدول رقم 
 أصغر من 1,8 احملسوبة اليت قيمتها k2 ال ػلمر وجهها من اخلجل يف حُت ظهر %65 بينما صلد %

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  اجلدولية 
. و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ػلمر وجهها من اخلجل

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول ال ػلمر وجهي أبدا من اخلجل (49)الشكل البياني رقم 

 

 

 . أشعر أحيانا أنٍت أسبزق :السؤال الخمسون 

.  أشعر أحيانا أنٍت أسبزق :  ؽلثل نسبة اإلجابة عن(:51)الجدول رقم 

 20العينة 
خطأ صح  

 13 7 التكرارات 
 65 35النسبة المئوية 
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فإن األغلبية القصوى من ادلسنُت ال تشعر أحيانا أهنا تتمزق بنسبة (: 51)من خالل الجدول رقم 
 أصغر من 1,8 احملسوبة اليت قيمتها k2 تشعر أحيانا أهنا تتمزق يف حُت ظهر %35 بينما صلد 65%

 ما يعٍت وجود داللة إحصائية 0,05 و مستوى داللة 01 عند درجة حرية 3,84اليت قيمتها  اجلدولية 
. و منو نستنتج أن أغلبية ادلسنُت ال ينتاهبا شعور بالتمزق أحيانا 

 

.  يبُت النسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار حول أشعر أحيانا أنٍت أسبزق (50)الشكل البياني رقم 
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  عرض و تحليل و مناقشة اختبار القلق عند المسنين  :
  عرض و ربليل و مناقشة نتائج اختبار القبلي حلالة القلق عند ادلسنُت 

 قلق شديد جدا قلق شديد قلق فوق ادلتوسط حالة القلق القبلي عند ادلسنُت
 09 06 05 العدد
 %45 %30 %25 النسبة

 

.يوضح نتائج االختبار عند ادلسنُت  (52) اجلدول   

 

)شكل رقم  51 .يوضح نتائج اختبار قبلي عند ادلسنُت  : (  

25 مسنُت لديهم قلق فوق متوسط بنسبة 5أنو يوجد  : (1)تبلحظا من خبلل النتائج دلتحصل عليها يف اجلدول رقم  %  مسنُت لديهم 6 بينما صلد 
30قلق شديد نسبتو تقدر ب  % 45 مسنُت يعانون من قلق شديد جدا قدرت نسبتو ب 9 يف حُت صلد   ومنو نستنتج أن أغلب ادلسنُت لديهم %

.قلق شديد   

 

 عرض و ربليل و مناقشة نتائج االختبار البعدي حلالة القلق عند ادلسنُت. 

 قلق شديد جدا قلق شديد قلق فوق ادلتوسط حالة القلق البعدي عند ادلسنُت
 00 12 08 العدد
 %00 %60 %40 النسبة

.يوضح نتائج االختبار البعدي للقلق عند ادلسنُت  : (53)اجلدول رقم   
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)الشكل رقم  52 .يوضح نتائج االختبار البعدي للقلق عند ادلسنُت  : (  

40 مسنُت لديهم قلق منخفض جدا قدرة نسبتو ب 8أنو يوجد  (2)نبلحظ من خبلل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم  %  12 يف حُت صلد 
60مسنا يعانون من قلق متوسط قدرت نسبتو ب  % . و منو نستنتج أن النشاط الرياضي الًتوػلي ساىم بقدر كبَت يف التقليل من القلق لدى ادلسنُت   

 

 

 

 الداللة
 اإلحصائية

 مستوى
 داللة

درجة 
 حرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

  ن إختبار قبلي إختبار بعدي
 س ع س ع

دال 
 إحصائيا

 المجموع 20 30,7 4,32 20,25 4,32 10,86 2,18 20 0,05

 

يوضح نتائج إختبار: (54)اجلدول رقم  :القبلي و البعدي لعينة البحث    

)لقد تبُت من اجلدول رقم   54 :الذي يقارن نتائج االختيار القبلي و البعدي لعينة البحث تبُت أن  (  

 أما يف القياس البعدي فقد حققت 4,29 و اضلراف معياري قدره  30,7اجملموعة حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره  -
 و 0,05 عند مستوى داللة  8,19 احملسوبة بلغت t    كما أن 2,18 و اضلراف معياري قدر ب    20,25متوسطا حسابيا قدر ب 

   و ىذا ما يدل على وجود فرق دال احصائيا بُت القياس القبلي و 2,09 و ىي أكرب من اجلدولية و اليت قدرت ب 19درجة حرية 
 .البعدي و لصاحل القياس البعدي
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)الشكل رقم  53 :يبُت ادلتوسط احلسايب الختبار القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار القلق  : (  

)يؤكد الشكل البياين رقم  53 لوحظ أن .النتائج البالغة الذكر اذ يوضح عدم وجود فرق كبَت بُت ادلتوسطات احلسابية االختبارات القبلية و البعدية  (
.ىناك ربسن يف نتائج االختبار و السبب يعود إذل دور ادلشاط الرياضي الًتوػلي يف خفض القلق   
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:  المصادر و المراجع 

 والنشر الكتاب مركز 2 ط ، والتطبيق النظرية بُت الًتويح : مصطفي العزيز عبد عايدة د ، احلماضبي زلمد زلمد د 1
. ص  5881 ، القاىرة ،

 والنشر الكتاب مركز 2 ط ، والتطبيق النظرية بُت الًتويح : مصطفي العزيز عبد عايدة د ، احلماضبي زلمد زلمد د  2
. 34-35 ،ص القاىرة ،

. 150ص 1992، القاىرة ، العريب الفكر دار 2 ط للطفل احلركية الًتبية ، راتب كامل ،أسامة اخلورل أنور  أمُت3

. 20 ص ،1978 بغداد للطباعة، العربية دار الًتوػلية، الًتبية القزوين، رضا زلمد حزان 4

. 560ص 1, 1967 ط احلديثة، القاىرة مكتبة والتشريع، التطبيق بُت العادلية اخلدمات :توفيق صليب زلمد 5

. 63-64 ص ، 1982 القاىرة ،3 ط ادلعارف دار والًتويح، الفراغ أوقات :خطان زلمد عطيات 6

. 39 ،ص 2006 اإلسكندرية، ، والنشر الطباعة لدنيا الوفاء ،دار1 الًتويح،ط إذل طو،مدخل الرحيم عبد طو  7

. 64 ص ، 1982 القاىرة ،3 ط ادلعارف دار والًتويح، الفراغ أوقات :خطان زلمد عطيات 8

. 64 ، 63  ص ، 1982 القاىرة ،3 ط ادلعارف دار والًتويح، الفراغ أوقات :خطان  زلمد عطيات 9

 عمان ، والنشر للطباعة الفكر دار ، 1 ط ، الرياضي البدين النشاط علي الصحية اجلوانب تأثَت ، احلماضبي زلمد 10
. 09 ص ، 1998

 عمان ، والنشر للطباعة الفكر دار ، 1 ط ، الرياضي البدين النشاط علي الصحية اجلوانب تأثَت ، احلماضبي زلمد 11
. 10 ، 09 ص ، 1998

 رسالة ، الرياضي الًتويح شلارسة ضلو الثانوية ادلرحلة تبلميذ اذباىات قياس ، ادلنعم عبد زلمد العاطي عبد  12
. 07 ، ص 2005سنة  مصر ، وان حل جامعة ، باذلرم الرياضية للبنُت الًتبية كلية ، منشودة غَت ماجستَت

 عمان ، والنشر للطباعة الفكر دار ، 1 ط ، الرياضي البدين النشاط علي الصحية اجلوانب تأثَت ، احلماضبي زلمد 13
. 86 ، 85ص  ، 1998

 الكتاب مركز 2 ط ، والتطبيق النظرية بُت الًتويح : مصطفي العزيز عبد عايدة د ، احلماضبي زلمد زلمد د 14
. 59-84، ص 1998،  القاىرة ، والنشر
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 . 154 ص 1975ادلعارف،  دار الرياضي، النفس علم :علوي حسُت زلمد 15

  .13ص  .2006اإلسكندرية  .والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار 1 ط الًتويح إذل مدخل .طو الرحيم عبد طو 16

دراسات : الشعور بالوحدة النفسية لدى ادلسنُت ادلتقاعدين العاملُت و الغَت العاملُت  (1996)، ىشام  سليمر17
. عربية يف علم النفس

دراسة ) دراسة مقارنة لسمة القلق بُت ادلسنُت ادلقيمُت يف دور الرعاية او مع أسرىم  (2009) ببلن ، كمال 18
. جامعة دمشق  - (ميدانية لدى عينة من ادلسنُت يف زلافظات دمشق و ريفها و ضبص و البلزقية 

دراسات : التفاؤل و التشاؤم لدى ادلسنُت ادلتقاعدين والعاملُت بعد سن التقاعد  (2004 )، صلوى   اليحفويف19
. عربية يف علم النفس 

دراسة " متغَتات و متطلبات يف اجلانب النفسي و البيولوجي " مرحلة الشيخوخة  (2008 )، نعيم   الغلبان 20
. جامعة العادل األمريكية– دكتوراه 

. القاىرة , دار الطائف , مهارات الرغبة يف التعلم  (2000)حسن , ضبدي 21

 من 23دراسة ربليلية مقارنة دلشكبلت ادلتقاعدين و ادلتقاعدات و ظلوذج مقًتح  (2004 )، عفاف   راشد 22
. دراسات يف اخلدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية : منظر خدمة الفرد دلواجهتها 

الًتبية العلمية و أبعاد التكنولوجيا و ادلهارات احلياتية و الثقافة العلمية البلزمة  : (2002 ) 1حسام ,  مازن 24
جامعة عُت ,  فندق بادلا 25 , 24, " الًتبية العلمية و ثقافة اجملتمع " ادلؤسبر العلمي السادس , للمواطن العريب 

. القاىرة اجمللد األول ’ الشمس 

دراسة ) دراسة مقارنة لسمة القلق بُت ادلسنُت ادلقيمُت يف دور الرعاية او مع أسرىم  (2009) ببلن ، كمال 25
. جامعة دمشق  - (ميدانية لدى عينة من ادلسنُت يف زلافظات دمشق و ريفها و ضبص و البلزقية 

. القاىرة : ، عادل الكتب  الصحة النفسية و العبلج النفسي  (1997 ) زىران حامد 26

. دار السحاب : القاىرة – ادلهارات احلياتية  : (2002 ) عبد ادلعطي و مصطفى 27

اذليئة العامة يف مكتبة اإلسكندرية، دار – القلق حالة وجدانية تبٍت أو هتدم  .: (ت. ب )، القس   صموئيل 28
. الثقافة
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– دار الصفاء للنشر و التوزيع : الصحة النفسية و عبلقتهما بالتكيف و التوافق  (2009 ) اخلالدي و العلمي 29
. عمان

. (األردن ) عمان 2دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، ط: الصحة النفسية: (2007 ) سامر  رضوان،30

– دار الصفاء للنشر و التوزيع : الصحة النفسية و عبلقتهما بالتكيف و التوافق  (2009 ) اخلالدي و العلمي 31
 .عمان

. دار الفكر العريب– القلق و إدارة الضغوط النفسية  (2001) عثمان، فاروق 32

– دار الصفاء للنشر و التوزيع : الصحة النفسية و عبلقتهما بالتكيف و التوافق  (2009 ) اخلالدي و العلمي 33
. عمان

) فاعلية العبلج النفسي اجلماعي يف خفض درجة القلق لدى مدمٍت ادلخدرات  : (2003) الوايلي ، عبد اهلل 34
. ، جامعة نايف للعلوم األمنية  (دراسة ميدانية على نزالء مستشفى األمن بالرياض 

. الكويت – ذات السبلسل : مقدمة لدراسة الشخصية  (م1999 ) األنصاري ، بدر زلمد 35

اذليئة العامة يف مكتبة اإلسكندرية، دار – القلق حالة وجدانية تبٍت أو هتدم  .: (ت. ب )، القس   صموئيل 36
. الثقافة

اذليئة العامة يف مكتبة اإلسكندرية، دار – القلق حالة وجدانية تبٍت أو هتدم  .: (ت. ب )، القس   صموئيل 37
. الثقافة

اذليئة العامة يف مكتبة اإلسكندرية، دار – القلق حالة وجدانية تبٍت أو هتدم  .: (ت. ب )، القس   صموئيل 38
. الثقافة

. دار الفكر العريب– القلق و إدارة الضغوط النفسية  (2001) عثمان، فاروق 39

. القاىرة : مكتبة االصللو ادلصرية – الطب النفسي ادلعاصر  (2003) عكاشة ، أضبد 40

. دار الثقافة للنشر و التوزيع : علم النفس اإلكلينيكي  (2009) العبيدي ، زلمد 41

. (األردن ) عمان 2دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، ط: الصحة النفسية: (2007 ) سامر  رضوان،42

 . متغَتاهتا مع اإلسبلم تعامل كيفية و الشيخوخة( 2008 ) السدحان ناصر بن اهلل  عبد43
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 ، والتوزيع النشر للطباعة و غريب ،دار ادلسنُت سيكولوجية يف ،دراسات ت.، ب خليفة زلمد اللطيف  عبد44
 . القاىرة

 لدى ادلسنُت، الشخصية تاادلتغَت للعض و عبلقتها النفسية الوحدة ت،.الرببري ،ب الرؤوف عبد زلمد  مها45
  .طنطا جامعة ، اآلداب كلية ، النفس علم يف ماجستَت رسالة

 . عمان ، النشر و للطباعة الياقوت دار الشيخوخة، سيكولوجية ( 2009 ) الراوي حسن  مساري46

 . مصر األوذل ، ادلعلومات، الطبعة و البشرية التنمية ،مركز ادلسنُت سيكولوجية ( 1978 ) قناوي زلمد  ىدى47

 . مصر األوذل ، ادلعلومات، الطبعة و البشرية التنمية ،مركز ادلسنُت سيكولوجية ( 1978 ) قناوي زلمد  ىدى48

 بالصبلبة النفسية، وعبلقتها( الشيخوخة)ادلسنُت مشكبلت ، 2009 غارل، أبو عطاف و حجازي  جولتان49
 (اإلنسانية العلوم) لؤلحباث النجاح جامعة رللة "غزة زلافظات يف الفلسطينيُت ادلسنُت من عينة على ميدانية دراسة
(. 1)24 رللد 

 . مصر األوذل ، ادلعلومات، الطبعة و البشرية التنمية ،مركز ادلسنُت سيكولوجية ( 1978 ) قناوي زلمد  ىدى50

 . متغَتاهتا مع اإلسبلم تعامل كيفية و الشيخوخة( 2008 ) السدحان ناصر بن اهلل  عبد51

 ، و النشر للطباعة الفنية دار النفسي، توافقهم و للمسنُت األسرية العبلقات ت،.ب ، احلميد عبد نبيل  زلمد52
 . اإلسكندرية

 ، والتوزيع النشر للطباعة و غريب ،دار ادلسنُت سيكولوجية يف ،دراسات ت.، ب خليفة زلمد اللطيف  عبد53
 . القاىرة

 بالصبلبة النفسية، وعبلقتها( الشيخوخة)ادلسنُت مشكبلت ، 2009 غارل، أبو عطاف و حجازي  جولتان54
 (اإلنسانية العلوم) لؤلحباث النجاح جامعة رللة "غزة زلافظات يف الفلسطينيُت ادلسنُت من عينة على ميدانية دراسة
(. 1)24 رللد 
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مقياس تايمور لمقمق الصريح 

هذا المقياس يصنف من مقاييس الورقة و القمم يحتوي عمى خمسين سؤاال و تكون اإلجابة عميما 
 :التاليةأما أو صحيح ثم نحسب عدد اإلجابات الصحيحة و نقارنها مع النتائج 

 قمق منخفض جدا  :16 إلى 0من 

 قمق منخفض  :19 إلى 17من 

 قمق متوسط  :24 إلى 20من 

 قمق فوق المتوسط  :29 إلى 25من 

 قمق شديد :36 إلى 30من 

 قمق شديد جدا  :فوق فما 37من 

خطأ صحيح  العبارات  الرقم 
  . نومي مضطرب و متقطع  1
  . مرت بي اوقات لم أستطع خاللها النوم بسبب القمق  2
  . أعتقد أنني أكثر عصبية من معظم الناس 3
  . مخاوفي قميمة جدا مقارنة بأصدقائي 4
  . تنتابني أحالم مزعجة أو كوابيس 5
  . لدي متاعب أحيانا في معدتي 6
  . غالبا ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول القيام بعمل ما  7
  . أعاني أحيانا من نوبات إسهال 8
  . تثير قمقي أمور العمل و المال  9

  . تصيبني نوبات من الغثيان  10
  . كثيرا ما أخشى أن يحمر وجهي خجال 11
  . أشعر بجوع في كل األوقات كثيرا 12
  . أثق في نفسي كثيرا  13
  . أتعب بسرعة  14
  . يجعمني االنتظار عصبيا  15
  . أشعر باإلثارة لدرجة أن النوم يتعذر عمي  16
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  . عادة ما أكون هادئا 17
تمر بي فترات من عدم اإلستقرار لدرجة أنني ال أستطيع الجموس  18

. طويال في مقعدي 
  

  . ال أشعر بالسعادة في معظم الوقت  19
  .  من السهل أن أركز ذهني في عمل ما  20
  . أشعر بالقمق عمى شيئ أو شخص ما طوال الوقت تقريبا  21
  . أتهيب األزمات و الشدائد  22
  .  ود أن أصبح سعيدا كما يبدو االخرين أ 23
  . كثيرا ما أجد نفسي قمقا عمى شيئ ما 24
  . أشعر أحيانا و بشكل مؤكد أنه ال فائدة لي 25
  . أعرق بسهولة حتى في األيام الباردة  26
  . الحياة صعبة بالنسبة لي في أغمب األوقات 27
  . يقمقني ما يحتمل أن أقابمه من سوء الحظ  28
  .  إنني حساس بنفسي بدرجة غير عادية  29
  . الحظت أن قمبي يخفق بشدة و أحيانا تتهيج أنفاسي  30
  . أبكي بسهولة  31
  . خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أنهم ال يستطيعون إيذائي  32
  . لدي قالية لمتأثر باألحداث تأثرا شديدا  33
  . كثيرا ما اصاب بصداع  34
 X . ال بد أن أعرف بأنني شعرت بالقمق عمى أشياء ال قيمة لها 35
  . ال أستطيع أن أركز تفكيري عمى شيء واحد 36
  . أرتبك بسهولة  37
  . أعتقد أحيانا أنني ال أصمح بالمرة  38
  . أنا شخص متوتر جدا  39
أرتبك أحيانا لدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة تضايقني جدا  40

 .
  

  . يحمر وجهي خجال بدرجة أكبر عندما أتحدث لألخرين  41
  . أنا أكثر حساسية من غالبية الناس  42
  مرت بي أوقات شعرت خاللها بتراكم الصعاب بحيث ال أستطيع  43
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 . التغمب عميها 
  . أكون متوترا لمغاية أثناء القيام بعمل ما  44
  . يداي و قدماي باردتان في العادة  45
  . أحيانا أحمم بأشياء أفضل االحتفاظ بها لنفسي  46
  . تنقصني الثقة بالنفس  47
  . أصاب أحيانا باإلمساك 48
  . ال يحمر وجهي أبدا من الخجل  49
  . أشعر أحيانا أنني أتمزق  50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


