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 :ملخص البحث باللغة العربیة -

  المقدمة

دار المسنین ھي الملجأ المكروه بالنسبة لكبار السن وأسرھم ، حیث ھناك احتمال انقطاع التواصل 

دور الشیخوخة تعوق الروتین العادي لحیاة المسنین ، والذي یمكن  الن. االسري ویتسبب في نتائج سلوكیة سلبیة

كبار السن ھم األكثر عرضة للقلق والضیق بعد دخولھم . أن یزید من ضعف الشیخوخة ویقلل من قدرة التكیف

  .بدور المسنین لإلقامة

تمرین االسترخاء ھو استرخاء مجموعات عضالت الجسم بشكل منظم والتركیز بھدوء على الصور 

وتمرین االسترخاء یعمل بشكل أفضل في بیئة ھادئة . الذھنیة التي تنتج الراحة النفسیة لتوترات الجسم والتوتر

ة قصیرة أو كلمة وموقف غیر مشتتة مع الشخص الذي یرقد أو یجلس على أثاث ھادئ أو مریح باستخدام عبار

  منفصل



یتمثل الدور الرئیسي لممرضة المسنین في تقلیل إجھاد المسكن من خالل توفیر الدعم لكبار السن 

حیث یبدأ تدخل التمریض مع التعرف على عالمات وأعراض . مسنینالوأسرھم قبل وأثناء وبعد اإلقامة في دار 

یمكن تقسیم استراتیجیات التدخل إلى . ا المسن في الماضيالقلق واألسباب ومھارات التأقلم التي استخدمھ

. استراتیجیات وقائیة وإداریة ویمكن استخدامھا مع المرضى وأفراد األسرة في مجموعة متنوعة من اإلعداد

وللممرضات دور فعال في مساعدة كبار السن على تعلم أو استعادة استراتیجیات المواجھة الفعالة للغایة وتجنب 

  .اتیجیات غیر الفعالة أو المدمرة ، بما في ذلك معظم آلیات الدفاعاالستر

  الھدف من الدراسة

كان الھدف من ھذه الدراسة ھو تقییم تأثیر تقنیة استرخاء العضالت في الحد من مستوى القلق من كبار السن في 

  .المنزل الشیخوخة

  .الیةقد تم اعتماد تصمیم شبھ تجریبي في تنفیذ الدراسة الح:التصمیم

  :العینھ

من كبار السن الذین تم قبولھم في دار المسنین في محافظة طنطا من األول  ١٤٠تم التطبیق علي عینة ھادفة من 

من كبار السن لكل  ٧٠(مجموعة التحكم ومجموعة الدراسة . في ھذه الدراسة ٢٠١٤من ینایر إلى نھایة أبریل 

العضلي العمیق ، في حین تلقت المجموعة الضابطة الرعایة تلقت مجموعة الدراسة تمرین االسترخاء ). منھما

  .سنة كال الجنسین ٩٢-٦٥الروتینیة المنزلیة للمسنین ، وتراوحت أعمارھم بین 

  :أدوات جمع البیانات

  -: تم استخدام ثالث أدوات لتحدید البیانات المطلوبة

بما في ذلك العمر والجنس وتاریخ المیالد واإلقامة ورقة استبیان للتقییم لجمع البیانات البیولوجیة واالجتماعیة  -١

  ...ومستوى التعلیم 

ًا من ) EMAS) (النسخة العربیة من بیان الشیخ على مقیاس القلق( -: مقیاس القلق -٢ سؤال ،  ٣٦، كان مؤلف

  .لیة ، اجتماعیةویقیس جمیع الجوانب التالیة من القلق لدى المسنین ؛ جسدیة ، فسیولوجیة ، حركیة ، انفعالیة ، عق

  :تمرین االسترخاء العضلي العمیق -٣

شملت عدة مراحل . لمكافحة التوتر والقلق تم تطویر تمرین االسترخاء العضلي العمیق من قبل ادموند جاكوبسون

، في كل مرحلة تم إعطاء تعلیمات للمریض للتوتر واسترخاء مجموعة من عضالت الجسم المختلفة بشكل 

  .بین كل مرحلة ، تم عمل استراحة للمسن لمدة خمس ثوان. منھجي مع تمرین التنفس العمیق 

  خطوات البحث 



تم تطویر ورقة االستبیان بعد مراجعة االبحاث ذات . المسنین في طنطاتم الحصول على تصریح من مدیر دار 

  .٢٠١٤تم جمع البیانات خالل فترة أربعة أشھر بدأت من أول ینایر إلى نھایة أبریل . الصلة

تم إطالع األطباء والممرضات والشیوخ في دار المسنین على دور الباحث في الحصول على تعاونھم وتأمین 

  .بالتواصل المناس

من كبار السن للتحقق من إمكانیة  ١٠وقد تم ذلك على . وقد أجریت دراسة تجریبیة قبل البدء في جمع البیانات

  .التطبیق ، والجدوى ، واختبار وضوح األسئلة وتقدیر الوقت الالزم لكل مقابلة

الدراسة (المجموعتین  تم تقدیر مستوى القلق في یوم القبول لكلتا. دقیقة ٣٠إلى  ٢٠تمت مقابلة كل مسن لمدة 

ً من  ١٥تم إجراء تمرین االسترخاء العضلي العمیق للمجموعة الدراسیة لمدة ). والتحكم دقیقة مرتین یومیًا ابتداء

ساعات  ٦-٣المرة األولى في فترة النوبة الصباحیة واألخرى في فترة الظھیرة مع وجود (الیوم األول للقبول 

عطیت التعلیمات التقنیة للمشارك بشكل فردي ، ومن ثم كان المشارك یقوم بأداء أ. أیام متتالیة ٤لمدة ) متباعدة

  .تقنیة االسترخاء

تم قیاس مستوى ). الدراسة والتحكم(المجموعتین تالكلتم إعادة تقدیر مستوى القلق في الیوم الرابع من القبول 

  ).الدراسة والتحكم(المجموعتین  القلق للمرة الثالثة في یوم التخریج لكلتا

  النتائج

٪ من المجموعة  ٩٧.١خمسة وثمانون في المئة من مجموعة الدراسة لم یكن لدیھم قلق حاد ، في حین أن  

كانت ھناك اختالفات كبیرة في مستویات القلق بین مجموعة الدراسة . الضابطة كان مستوى القلق الشدید

فیما یتعلق . ن على التوالي في الیوم الرابع من القبول في المنزل الشیخوخةوالمجموعة الضابطة في كال الجنسی

 بالتغییرات في مستوى القلق من القبول حتى الشھر الرابع من القبول ، لوحظ أن غالبیة مجموعة الدراسة

فات ٪ في المجموعة الضابطة مع وجود اختال ٦٢.٩أظھرت تحسنا في مستوى القلق لدیھم مقارنة مع ) ٪٩٤.٣(

  .كبیرة بینھما

  -:ستنتاجاال

من الدراسة الحالیة یمكن استنتاج أن مستوى القلق لدى كبار السن قد تحسن بعد تطبیق تقنیة االسترخاء العضلي 

تساعد تقنیات االسترخاء العضلي في خفض مستوى القلق لدى كبار السن وزیادة التعاون أثناء القبول . التدریجي

  .والمكوث

  -: التوصیات

مكن أن تساعد الممارسة الیومیة لتقنیة االسترخاء العضلي في استعادة التوازن الجسدي والنفسي والحد من ی

یجب على الممرضات تقدیم الدعم . المشاعر المتوترة التي تشتمل على الشعور بالنعاس والعصبیة والتوتر

  .االسترخاءبالنسبةللشیوخشرح الغرض من العالج وتقنیة. العاطفي



   


