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 مستخلص:
 :مایلي البحث دفهأست

یهدف البحث إلى التعرف على تأثیر برنامج ترو�حي عالجى وتأثیره على مستوى القلق المرضى 
 لدى �بار السن عینة البحث وذلك من خالل:

 بناء مقیاس مستوي القلق المرضي لدي �بار السن   -١
 التعرف على مستوى القلق المرضى لدى �بار السن.  -٢
 الفروق بین القیاس القبلي والقیاس البعدي لمستوى القلق المرضى لعینة البحث.التعرف على  -٣
لعینة   -٤ المرضى  القلق  لمستوى  البعدي  والقیاس  القبلي  القیاس  بین  التحسن  نسب  على  التعرف 

 البحث.
 االجراءات التي استخدمها الباحث:

 ، تخدام القیاس القبلي والبعدي�أستم إستخدام المنهج التجر�بي �التصمیم التجر�بي لمجموعة واحدة   
  العینة   حجم  و�لغ) فرد  ٤٤(   حجمها  بلغ   التي  ث حالب  مجتمع  من  العمد�ة  �الطر�قه  البحث   عینه  اختیار   وتم

 ) أفراد.٥( االستطالعیة العینة عدد   بلغ حین في) فرد ١٤(األساسیة) فرد وقد بلغ عدد العینة ١٩(
 :النتائج أهم

السن    المرضى  القلق  مستوى   في  والبعدى   القبلي  اسالقی  بین  إحصائیا  دالة  فروق   وجود  -١ �بار  لدى 
 . البعدى القیاس لصالح

  لدى   المرضى  القلق  مستوى البرنامج الترو�حى العالجى المقترح �جمیع جوانبه له تاثیر ا�جابى على   -٢
 . السن كبار

 :الباحث یوصي
 والمجتمعات   البحث   �مجتمع  السن  �بار  على  جوانبه  �جمیع  المقترح  العالجى  الترو�حى  البرنامج  تطبیق -١

   ع.  م. ج في المماثلة
البدنى، االجنماعى، الخلوى    -٢ االهتمام �الترو�ح العالجى �جمیع جوانبه لما له من تاثیر على الجانب 

 والصحى لكبار السن. 
 �القلق وأعراضه. یتعلق فیما الصحي التثقیف على السن �بار تشجیع على العمل ز�ادة -٣
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Abstract 

 
Research Title: 
The effect of a therapeutic recreational program on anxiety in the elderly 
 
Submitted by: Dr/ Mohamed Mahmoud Al-Najjar 

Aim of Research: 
The research aims to identify the effect of a therapeutic recreational 
program and its effect on the level of patients' anxiety in the elderly, the 
research sample through: 
۱- Building a measure of the level of anxiety levels in the elderly 
۲- Knowing the level of anxiety in the elderly patients. 
۳- Identify the differences between the pre-measurement and the post-

measurement of the patients' anxiety level of the research sample. 
٤- Identify the improvement rates between the pre-measurement and the 

post-measurement of the patients' anxiety level for the research 
sample. 

 
The researcher used: 
The experimental method was used with the experimental design of one 
group using the pre and post measurement, and the research sample 
was deliberately chosen from the research community, whose size 
reached (٤٤) individuals and the sample size was (۱۹) individuals and the 
number of the basic sample reached (۱٤) individuals while the number of 
the sample reached Expeditionary (٥) individuals. he most.  
 

important results: 
۱- There were statistically significant differences between the pre and 

post measurement in the level of patients' anxiety in the elderly in 
favor of the post measurement. 

۲- The proposed therapeutic recreational program in all its aspects has a 
positive effect on the level of anxiety patients among the elderly. 

 

 
 
 
 

 
 


