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 فهرس الموضوعات
 رقم الموضوع 

 الصفحة
 أ فهرس الموضوعات 
 ه فهرس الجداول 
 م فهرس األشكال البيانية 
 ف فهرس المالحق 
 1 الفصل األول: التعريف بالدراسة 

 2 مقدمة 
 4 مشكلة الدراسة أولا 
 6 أهمية الدراسة ثانياا 
 8 أهداف الدراسة ثالثاا 
 8 أسئلة الدراسة رابعاا 
 8 فرضيات الدراسة خامساا 
 9 اإلجرائية التعريفاتمصطلحات الدراسة و  سادساا 
 11 الفصل الثاني: الدراسة النظرية 
  المسنون ودور الرعاية 
 12 تمهيد 
 12 مفهوم المسنين أولا 
 11 التغيرات لدى المسنين ثانياا 
 11 المطالب النمائية لدى المسنين ثالثاا 
 11 نفسية الجتماعية المفسرة للتقدم في العمرالنظريات ال رابعاا 
 22 دور رعاية المسنين خامساا 
 21 أسباب دخول المسن إلى دار الرعاية سادساا 
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 26 الدعم النفسي الجتماعي 
 21 تمهيد 
 21 الشبكة الجتماعية أولا 
 12 مفهوم الدعم النفسي الجتماعي وتعريفه ثانياا 
 14 سي الجتماعيأهمية الدعم النف ثالثاا 
 18 أبعاد الدعم النفسي الجتماعي رابعاا 
 41 مصادر الدعم النفسي الجتماعي خامساا 
 46 أشكال الدعم النفسي الجتماعي سادساا 
 48 اآلثار السلبية وحدود تقديم الدعم النفسي الجتماعي سابعاا 
 11 الحاجات النفسية 
 12 تمهيد 
 12 تعريف الحاجات أولا 
 11 أهمية الحاجات ودورها نياا ثا

 14 نظرية ماسلو للحاجات  ثالثاا 
 19 الحاجات النفسية لدى المسنين رابعاا 
 62 الرضا عن الحياة 
 61 تمهيد 
 61 مفهوم الرضا عن الحياة وتعريفه أولا 
 61 المفاهيم المرتبطة بالرضا عن الحياة ثانياا 
 68 عن الحياة التجاهات الكبرى المفسرة للرضا ثالثاا 
 12 مصادر الرضا عن الحياة والمتغيرات المرتبطة به رابعاا 
 12 الرضا عن الحياة لدى المسنين خامساا 
  الفصل الثالث: دراسات سابقة "عرض وتحليل" 
 11 تمهيد 
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 11 الدراسات العربية  أولا 
 82 الدراسات األجنبية ثانياا 
 91 تعقيب على الدراسات السابقة ثالثاا 
 91 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة رابعاا 
 91 الفصل الرابع: منهج الدراسة 
 96 تمهيد 
جراءاتها أولا   96 منهج الدراسة وا 
 98 المجتمع األصلي للدراسة ياا ثان

 121 حدود الدراسة ثالثاا 
 121 أدوات الدراسة رابعاا 

 121 ألولية ألدوات الدراسةلدراسة الستطالعية وتطوير الصورة ا 1. 4
 121 مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي 2. 4
 129 مقياس الرضا عن الحياة لدى المسنين داخل دور الرعاية 1. 4
 114 مقياس الحاجات النفسية لدى المسنين داخل دور الرعاية 4. 4

 118 إجراءات الدراسة خامساا 
 119 الصعوبات التي واجهت الدراسة سادساا 
 119 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة سابعاا 
 121 الفصل الخامس: عرض النتائج وتحليلها 
 122 تمهيد 
 122 عرض النتائج المتصلة بأسئلة الدراسة أولا 
 116 عرض النتائج المتصلة بفرضيات الدراسة ثاتياا 
 221 مدى تعميم النتائج ثالثاا 
 221 دراسةخالصة نتائج ال رايعاا 
 221 مقترحات الدراسة خامساا 
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 226 الملخص باللغة العربية 
 212 المراجع 
 219 المالحق 
 281 الملخص باللغة النكليزية. 
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 فهرس الجداول
رقم 
 الجدول

رقم  اسم الجدول
 الصفحة

 98 ةراسعدد أفراد المجتمع األصلي وتوزعهم على دور الرعاية المشمولة بالد 1
 99 نسب سحب أفراد العينة من المجتمع األصلي للدراسة. 2
 122 توزع أفراد عينة الدراسة وفق متغيري العمر والجنس 1
 122 توزع أفراد عينة الدراسة وفق متغيري مدة اإلقامة في الدار والدخل الشهري 4
 121 ماعيوزع أفراد عينة الدراسة وفق متغير وجود األولد والوضع الجتت 1
 122 مدى تمثيل أفراد عينة الدراسة السيكومترية لخصائص المجتمع األصلي. 6
 121 معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي 1
معامالت الرتباط بين أبعاد الدعم النفسي الجتماعي والدرجة الكلية للمقياس  8

 ككل.
121 

لدللة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية U تني نتائج اختبار مان وي 9
)المجموعة العليا والمجموعة الدنيا( على مقياس مستوى الدعم النفسي 

 الجتماعي

126 

 126 اختبار بارتليتس لعتدالية توزيع العينة 12
 126 التشبع قيمنتيجة التحليل العاملي و  11
 121 الدعم النفسي الجتماعيالتساق الداخلي ألبعاد مقياس مستوى  12
 128 الثبات بالتنصيف لكل بعد من أبعاد مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي. 11
 128 نتائج الثبات باإلعادة لمقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي 14
 128 معامالت الثبات باإلعادة ألبعاد مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي. 11
 112 الرتباط بين أبعاد مقياس الرضا عن الحياة معامالت 16
 112 معامالت الرتباط بين أبعاد الرضا عن الحياة والدرجة الكلية للمقياس ككل. 11
لدللة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية U نتائج اختبار مان ويتني  18

 ن الحياة)المجموعة العليا والمجموعة الدنيا( على مقياس مستوى الرضا ع
111 
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 111 اختبار بارتليتس لعتدالية التوزيع 19
 112 التشبع قيمنتائج التحليل العاملي و  22
 112 التساق الداخلي ألبعاد مقياس مستوى الرضا عن الحياة 21
 111 الثبات بالتنصيف لكل بعد من أبعاد مقياس مستوى الرضا عن الحياة. 22
 111 بعاد مقياس الرضا عن الحياة.معامالت الثبات باإلعادة أل 21
 111 معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس الحاجات النفسية 24
 116 معامالت الرتباط بين أنواع الحاجات النفسية والدرجة الكلية للمقياس ككل. 21
لدللة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية  Uنتائج اختبار مان ويتني  26

 ا والمجموعة الدنيا( على مقياس الحاجات النفسية)المجموعة العلي
116 

 116 نتائج اختبار بارتليتس لعتدالية توزيع العينة 21
 111 التشبع قيمنتائج التحليل العاملي و  28
 111 التساق الداخلي ألبعاد مقياس الحاجات النفسية 29
 118 .الثبات بالتنصيف لكل بعد من أبعاد مقياس الحاجات النفسية 12
 118 معامالت الثبات باإلعادة ألبعاد مقياس الحاجات النفسية. 11
 122 مستوى الدعم النفسي الجتماعي بأبعاده الخمسة لدى أفراد العينة 12
 121 توزع أفراد العينة على مستويات الدعم النفسي الجتماعي. 11
م ة لمستوى الدعالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للدرجة الكلي 14

 النفسي الجتماعي تبعاا لمتغيرات الدراسة التصنيفية.
121 

متوسط الدرجة الكلية للدعم النفسي الجتماعي لدى المسنين الذين رزقوا  11
 بأولد تبعاا لمكان إقامتهم.

121 

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لدرجات الدعم النفسي الجتماعي لدى  16
 عاا لمصدر الدخل.المسنين تب

121 

أبعاد مستوى الدعم النفسي الجتماعي لدى أفراد العينة تبعاا لمتغيرات الدراسة  11
 التصنيفية بدللة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية.

128 
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 ز

عتماد يبين متوسط الدرجة الكلية لمستوى الدعم النفسي الجتماعي لألفراد بال 18
 دعم كأساس للتصنيف.على عدد مصادر ال

111 

يبين متوسط الدرجة الكلية لمستوى الدعم النفسي الجتماعي لألفراد بالعتماد  19
 على نوع مصدر الدعم كأساس للتصنيف.

112 

 111 مستوى الرضا عن الحياة بأبعاده الخمسة لدى أفراد العينة. 42
 116 توزع أفراد العينة على مستويات الرضا عن الحياة. 41
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمستوى الرضا عن  42

 الحياة تبعاا لمتغيرات الدراسة التصنيفية.
111 

متوسط الدرجة الكلية للرضا عن الحياة لدى المسنين الذين رزقوا بأولد تبعاا  41
 لمكان إقامتهم.

119 

درجات الرضا عن الحياة لدى المتوسط الحسابي والنحراف المعياري ل 44
 المسنين تبعاا لمصدر الدخل.

142 

أبعاد الرضا عن الحياة لدى أفراد العينة تبعاا لمتغيرات الدراسة التصنيفية  41
 بدللة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية.

141 

 144 عينةلمستوى تحقيق الحاجات النفسية )األمن، النتماء، التقدير( لدى أفراد ا 46
 141 الحاجات النفسية. توزع أفراد العينة على مستويات 41
الحاجات النفسية )أمن، تقدير، انتماء( لدى أفراد العينة تبعاا لمتغيرات الدراسة  48

 التصنيفية بدللة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية.
141 

ماء، تقدير( لدى المسنين متوسط الحاجات النفسية لدى المسنين )أمن، انت 49
 الذين رزقوا بأولد تبعاا لمكان إقامتهم.

149 

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري للحاجات النفسية لدى المسنين تبعاا  12
 لمصدر الدخل.

149 

معامل الرتباط ر بين درجة الدعم النفسي الجتماعي والحاجات النفسية  11
 الثالث.

112 
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اط بيرسون ر بين الحاجات النفسية والدعم النفسي الجتماعي معامل الرتب 12
 لدى المسنين أفراد العينة.

111 

 111 للدعم النفسي الجتماعي على الحاجات النفسية.البسيط تحليل النحدار  11
 111 المعامالت غير المعيارية والمعيارية وقيمة ت استودنت.قيم  14
 112 ى األمن والدعم بدرجته الكلية.معامل الرتباط بين الحاجة إل 11
 112 تحليل انحدار الدعم الكلي على الحاجة إلى األمن. 16
 111 قيم المعامالت غير المعيارية والمعيارية وقيمة ت استودنت. 11
 111 معامل الرتباط بيرسون بين الحاجة إلى النتماء والدعم بدرجته الكلية. 18
 111 ي على الحاجة إلى النتماء.تحليل انحدار الدعم الكل 19
 111 قيم المعامالت المعيارية وغير المعيارية وقيم ت استودنت. 62
 111 معامل الرتباط بيرسون للدعم الكلي والدعم العاطفي مع الحاجة إلى التقدير. 61
حليل النحدار المتعدد بالطريقة التدريجية للدعم الكلي والعاطفي على ت 62

 التقدير.الحاجة إلى 
111 

 114 قيم المعامالت المعيارية وغير المعيارية وقيم ت استودنت. 61
 114 معامل الرتباط ر بين الرضا عن الحياة والدعم النفسي الجتماعي. 64
 116 تحليل النحدار البسيط للدعم النفسي الجتماعي على الرضا عن الحياة . 61
 116 معيارية وقيمة ت استودنت.قيم المعامالت غير المعيارية وال 66
معامل الرتباط بيرسون لكل من الدعم المادي والدعم الكلي بالرضا عن  61

 الحياة.
111 

تحليل النحدار المتعدد بالطريقة التدريجية للدعم الكلي وأبعاده على الرضا  68
 عن الحياة.

111 

تحليل النحدار المتعدد بالطريقة التدريجية للدعم الكلي وأبعاده على الرضا  69
 عن الحياة.

111 

لمتغير الرضا عن الحياة وفقاا لمستويات الدعم تحليل التباين الثنائي  12
 والحاجات.

118 
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 118 اختبار توكي للمقارنات البعدية المتعددة. 11
 119 تعددة.اختبار توكي للمقارنات البعدية الم 12
 161 قيمة ف لدللة الفروق بين المتوسطات تبعاا لمتغير العمر. 11
 162 نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق. 14
 161 قيمة ت استودنت للفروق بين متوسطات أفراد العينة تبعاا لمتغير الجنس. 11
ي ياس الدعم النفسعلى مق اختبار ف لمعرفة دللة الفروق بين المتوسطات 16

 الجتماعي تبعاا لمتغير اإلقامة في الدار.
164 

 161 نتائج اختبار ف لدللة الفروق تبعاا لمتغير الدخل. 11
 166 نتائج اختبار شيفيه لتجاه دللة الفروق. 18
تبعاا لمتغير الحالة  نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات 19

 الجتماعية.
161 

 168 تبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية.اخ 82
لدعم على مقياس ا نتائج اختبار ت استودنت لدللة الفروق بين المتوسطات 81

 .النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير وجود األولد
169 

الحياة  نر ف لدللة الفروق بين المتوسطات على مقياس الرضا عنتائج اختبا 82
 تبعاا لمتغير العمر

112 

 111 نتائج اختبار شيفيه لتجاه دللة الفروق. 81
ياة على مقياس الرضا عن الح نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات 84

 تبعاا لمتغير الجنس.
111 

ياة على مقياس الرضا عن الح نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات 81
 .لمتغير مدة اإلقامة في الدارتبعاا 

114 

ياة على مقياس الرضا عن الح نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات 86
 .تبعاا لمتغير الدخل

111 

 116 نتائج اختبار شيفيه )المقارنات البعدية المتعددة( لتجاه دللة الفروق. 81
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ياة ى مقياس الرضا عن الحعل نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات 88
 تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية.

119 

 182 نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق بين المتوسطات. 89
لرضا على مقياس ا نتائج اختبار ت استودنت لدللة الفروق بين المتوسطات 92

 عن الحياة تبعاا لمتغير وجود األولد.
182 

سية على مقياس الحاجات النف لدللة الفروق بين المتوسطات ف نتائج اختبار 91
 .تبعاا لمتغير العمر

184 

 181 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة. 92
 181 .تبعاا لمتغير الجنس نتائج اختبار ت لدللة الفروق بين المتوسطات 91
لى مقياس الحاجات ع  نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات 94

 .النفسية تبعاا لمتغير مدة اإلقامة في الدار
186 

سية على مقياس الحاجات النف نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات 91
 تبعاا لمتغير الدخل.

181 

 188 نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق بين المتوسطات. 96
سية على مقياس الحاجات النف لفروق بين المتوسطاتنتائج اختبار ف لدللة ا 91

 .تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية
189 

 189 نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق. 98
ر ت لدللة الفروق بين المتوسطات على مقياس الحاجات النفسية نتائج اختبا 99

 .تبعاا لمتغير وجود األولد
192 

 لنفسيا الدعم على الدار في اإلقامة ومدة األولد لوجود الثنائي ينالتبا تحليل 122
 .الجتماعي

192 

 دعمال على الدار في اإلقامة مدة مع الدخل لمتغير الثنائي التباين تحليل 121
 .الجتماعي النفسي

193 

 يالنفس الدعم على العمر مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل 122
 .الجتماعي

194 



 ة الفهارس

   

 
 ك

 195 .تماعيالج النفسي الدعم على اإلقامة مدة مع للجنس الثنائي التباين تحليل 121
 فسيالن الدعم على العائلي الوضع مع اإلقامة لمدة الثنائي التباين تحليل 124

 .الجتماعي
196 

 197 .ماعيالجت النفسي الدعم على العمر مع اإلقامة لمدة الثنائي التباين تحليل 121
 فسيالن الدعم على الدخل مع األولد وجود لمتغير الثناثي التباين تحليل 126

 .الجتماعي
198 

 الدعم على العائلي الوضع مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 121
 .الجتماعي النفسي

199 

 نفسيال الدعم على الجنس مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 128
 .الجتماعي

221 

 ىعل اإلقامة مدة متغير مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 129
 .النفسية الحاجات

221 

 224 .فسيةالن الحاجات على الدخل مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل 112
 لحاجاتا على العائلي الوضع مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل 111

 .النفسية
221 

 226 .نفسيةال الحاجات على الجنس مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل 112
 221 .فسيةالن الحاجات على العمر مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التفاعل حليلت 111
 228 .لنفسيةا الحاجات على الدخل مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 114
 الحاجات على العائلي الوضع مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 111

 .النفسية
229 

 212 .لنفسيةا الحاجات على الجنس مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 116
 211 .لنفسيةا الحاجات على العمر مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 111
 211 .الحياة عن الرضا على العمر مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين حليلت 118
 214 .الحياة عن الرضا على العمر مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 119



 ة الفهارس

   

 
 ل

 عن لرضاا على الجنس متغير مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 122
 .الحياة

211 

 عن الرضا على العائلي الوضع مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 121
 .الحياة

216 

 211 .الحياة عن الرضا على الدخل مع األولد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل 122
 219 .لحياةا عن الرضا على الدخل مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة الفهارس

   

 
 م

 فهرس األشكال البيانية
رقم 
 الشكل

 رقم الصفحة موضوع الشكل

 11 هرم الحاجات لدى ماسلو 1
 فسيةنفسي الجتماعي والحاجات النلدعم الن الثنائي لتحليل التباييبين  2

 على الرضا عن الحياة
118 

توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الدعم النفسي الجتماعي تبعاا  1
 لمتغير العمر.

162 

توزع درجات أفراد العينة على مقياس الدعم النفسي الجتماعي تبعاا  4
 لمتغير الجنس.

161 

طات أفراد العينة على مقياس الدعم النفسي الجتماعي تبعاا توزع متوس 1
 لمتغير مدة اإلقامة في الدار.

164 

 166 توزع متوسطات أفراد العينة تبعاا لمتغير الدخل. 6
 168 توزع متوسطات أفراد العينة تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية. 1
بعاا سي الجتماعي تتوزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الدعم النف 8

 لمتغير وجود األولد.
169 

 112 وزع متوسطات أفراد العينة تبعاا لمتغير العمر. 9
توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير  12

 الجنس.
111 

توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير  11
 في الدار. مدة اإلقامة

114 

 118 توزع متوسطات أفراد العينة تبعاا  لمتغير الدخل. 12
 تبعاا لمتغير الحالةتوزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الرضا  11

 الجتماعية.
182 



 ة الفهارس

   

 
 ن

توزع أفراد العينة على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير وجود  14
 األولد.

181 

عينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير توزع متوسطات أفراد ال 11
 العمر.

184 

توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير  16
 الجنس.

181 

توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير  11
 مدة اإلقامة في الدار.

186 

ينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير توزع متوسطات أفراد الع 18
 الدخل.

181 

توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير  19
 الحالة الجتماعية.

192 

توزع درجات أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير وجود  22
 األولد.

191 

لوجود األولد ومدة اإلقامة في الدار على الدعم  الثنائي التباينتحليل  21
 النفسي الجتماعي.

191 

الثنائي لمتغير الدخل مع مدة اإلقامة في الدار على الدعم  التباينتحليل  22
 النفسي الجتماعي.

191 

الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع العمر على الدعم النفسي  التباينتحليل  21
 الجتماعي.

191 

الثنائي للجني مع مدة اإلقامة على الدعم النفسي  التباينليل تح 24
 الجتماعي.

199 

الثنائي لمدة اإلقامة مع الوضع العائلي على الدعم النفسي  التباينتحليل  21
 الجتماعي.

221 



 ة الفهارس

   

 
 س

الثنائي لمدة اإلقامة مع العمر على الدعم النفسي  التباينتحليل  26
 الجتماعي.

222 

الثناثي لمتغير وجود األولد مع الدخل على الدعم النفسي  ينالتباتحليل  21
 الجتماعي.

221 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع الوضع العائلي على الدعم  التباينتحليل  28
 النفسي الجتماعي.

224 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع الجنس على الدعم النفسي  التباينتحليل  29
 الجتماعي.

221 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع متغير مدة اإلقامة على  التباينتحليل  12
 الحاجات النفسية.

228 

الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الدخل على الحاجات  التباينتحليل  11
 النفسية.

229 

الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الوضع العائلي على  التباينتحليل  12
 الحاجات النفسية.

212 

الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الجنس على الحاجات  التباينتحليل  11
 النفسية.

211 

الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع العمر على الحاجات  التباينتحليل  14
 النفسية.

212 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع الدخل على الحاجات  التباينتحليل  11
 النفسية.

211 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع الوضع العائلي على  التباينتحليل  16
 الحاجات النفسية.

214 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع الجنس على الحاجات  التباينتحليل  11
 النفسية.

211 



 ة الفهارس

   

 
 ع

الثنائي لمتغير وجود األولد مع العمر على الحاجات  التباينتحليل  18
 النفسية.

211 

لمتغير وجود األولد ومدة اإلقامة على الرضا عن الثنائي  التباينتحليل  19
 الحياة.

216 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع العمر على الرضا عن  التباينتحليل  42
 الحياة.

211 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع متغير الجنس على الرضا  التباينتحليل  41
 عن الحياة.

218 

وجود األولد مع الوضع العائلي على  الثنائي لمتغير التباينتحليل  42
 الرضا عن الحياة.

218 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع الدخل على الرضا عن  التباينتحليل  41
 الحياة.

219 

الثائي لمتغير العمر مع مدة اإلقامة على الرضا عن  التباينتحليل  44
 الحياة.

219 

مدة اإلقامة على الرضا عن الثنائي لمتغير الجنس مع  التباينتحليل  41
 الحياة.

222 

الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الوضع العائلي على الرضا  التباينتحليل  46
 عن الحياة.

222 

الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الدخل على الرضا عن  التباينتحليل  41
 الحياة.

222 

 

 

 

 



 ة الفهارس

   

 
 ف

 فهرس المالحق
 رقم الصفحة موضوع الملحق رقم الملحق

 218 أسماء المحكمين 1
 262 المقابلة األولية مع المسنين 2
 264 الصورة األولية لبنود الستبانات. 1
 266 البنود المعدلة والمحذوفة من الصورة األولية. 4
 212 الستبيان بصورته النهائية  1
 212 الرسوم البيانية للتحليل العاملي ألدوات الدراسة 6
 211 ب المستخدم في الدراسةتسهيل مهمة الطال 1

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول   التعريف بالدراسة
  

 

 
1 

 

 الفصل األول: التعريف بالدراسة. 

o .مقدمة 

 . مشكلة الدراسة. أولا 

 . أهمية الدراسة. ثانياا 

 . أهداف الدراسة. ثالثاا 

 . أسئلة الدراسة. رابعاا 

 . فرضيات الدراسة. خامساا 

 اإلجرائية.   التعريف ات. مصطلحات الدراسة و سادساا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول   التعريف بالدراسة
  

 

 
2 

 .التعريف بالدراسة   : لالفصل األو 

 

o :مقدمة 

م رجاًل ويختتم ومن ث ،شاباً ثم  ،الطفولةمرحلة يمر الفرد خالل حياته بمراحل متتابعة، فيكون طفاًل في 
لشيخوخة إال أن مرحلة ا ،من هذه المراحل خصائصها ومتطلباتهاولكل مرحلة وخة، مرحلة الشيخمسناً في  حياته

، صحيةواالقتصادية وال في كل المجاالت النفسية واالجتماعيةتنحو منحى الضعف بحدوث تغيرات تتصف 
األفراد الذين ته بعالقاالجتماعية و ه دوار ألحصل ما ي هو هذه المرحلةلفي حياة المسن أهمية ومن أكثر التغيرات 

 ى متغيراتمما ينعكس علاالجتماعية التي تؤمن المساندة والدعم في مواقف حياته المختلفة،  شبكتهيشكلون 
 .في األمن واالنتماء والتقدير النفسية هحاجاتهامة كالرضا عن الحياة وتحقيق 

ن على يرعاية الصحيوالالوعي ن تحس  أسهم به تزايد عددهم الذي  دراسة المسنينأهمية من  زادمما و 
ة شريحظاهرة و اعتبارهم بيهم إل ضرورة النظر، و (55، 7002)الغريب والعود، الوقائي والعالجي يينالمستو 

من هذه المرحلة  في ونسنالم هيواجهما و . (75، 7002)عبد الغفار،  ، وليس باعتبارهم مشكلةلدراسةتستحق ا
دوار وتغير األ ،لشريكووفاة ا ،تقلص الدخلو قدرات الجسمية، ال تناقصو  ،الفقدخبرات مع توافق  مهمات

نين وال يتوافق جميع المس .دخول دار الرعاية في بعض األحيانو  ،والتقاعد ،الشبكة االجتماعيةو  ،االجتماعية
 ، مما يهيءهومستوا االجتماعيالنفسي الدعم مصادر في قلة هذه المتطلبات وما يرافقها من  بنفس الكفاءة مع

ل لمدى تأممتقدير هادئ و ُيعَرف بأنه سنام مظاهر الصحة النفسية و  يعدالرضا الذي  .عدم الرضامن حالة ل
ها ذكرتكبيرة الدعم والرضا أهمية  نللعالقة بيو . (383، 3992حسن سير األمور اآلن أوفي الماضي )آرجايل، 

على  أكدت وكلها( Philips; Siu; Yeh; Antony & Cheng 8002) دراسة ، منهاالعديد من الدراسات
 الهامة بالرضا. أنه من المتنبئاتو  لرضا عن الحياةبالشعور باالدعم ارتباط 

 يجة تفاعلنتواالجتماعية  النفسيةالمسن  حاجاتفي تحقيق  بدور   الدعم النفسي االجتماعي قوميكما  
( حول المساندة االجتماعية 7007دراسة غانم ) وجدتحيث على مستويات مختلفة.  المسنمع  الجماعة

بية بين عالقة سل، والمسناتالمسنين عينة من المدركة وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى 
دور  يالمساندة االجتماعية المدركة والشعور بالوحدة النفسية. وأن مشاعر الوحدة النفسية تزداد لدى المقيمين ف

 النفسية. تحقيق حاجات المسنفي  العالقات االجتماعيةأهمية يؤكد  ممااإليواء، 



 الفصل األول   التعريف بالدراسة
  

 

 
3 

 ن، يرضا والحاجات النفسية لدى المسندعم النفسي االجتماعي في تحقيق الالدور  حول وردما إن 
زداد يعية، لتبيئتهم الطب لتغيير الذين دفعتهم أسباب مختلفةنطبق تمامًا على المسنين داخل دار الرعاية، ي

عن اإليفاء  نبعض المسنيبمهام توافقية جديدة قد يعجز كاهلهم ضغوط هذه المرحلة ومشكالتها لديهم، وتثقل 
ة حوصول بهم إلى مستوى الئق من الصلل اال بد منه مقدمةداخل دار الرعاية دراسة أحوال المسنين  تعدو بها. 

سنين على مساعدة المكما أن  .قدر من المشكالت بأقلللمرور بمرحلة الشيخوخة  ، وتهيئتهمالجسمية والنفسية
(، 792، 7007 )سليم، بكافة شرائحهمجتمع المسؤولية وتنظيم حياتهم  ،لتغيرات التي يمرون بهاوافق مع االت

، ةوحكومي من متطوعين ومؤسسات أهلية هأفراد تكاتف عن طريق الدعم،مصادر  فضلأ توفيرمن خالل 
، اخل دار الرعايةد تأثرت سلبًا نتيجة وجود المسن_ولو جزئيًا_ للعالقات االجتماعية التي  لتأمين رديف مقبول

أهم مصادر و ، الدعم النفسي االجتماعيأبرز مصادر يعدون  الذين، األصدقاءمع أفراد العائلة و  العالقةبخاصة و 
 ماء والتقدير.ألمن واالنتفي االمسن في تحقيق حاجات الفرد  لدى المسنين، باإلضافة إلى دورهموالرضا  السعادة
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 . مشكلة الدراسة: أولا 

 ما يحدثو واالهتمام،  عوز للصحة والمالما تفرضه من و حاجاتها، الشيخوخة و مشكالت في ضوء 
لتفاعل اوتناقص  ،سرةاألر في شكل ي  تغو . عيةواألدوار االجتما ،في االهتمامات والدافعيةتغير من  خاللها

وما تزامن  ،المسنين لرعاية داراالنتقال إلى أو وحيداً  واضطرار المسن للعيش ،األبناء واألصدقاء معاالجتماعي 
ضعف و  بة وضعف القيم الدينية والتربويةبشؤون الحياة والظروف المادية الصع األسرة انشغال أفراد منذلك مع 

 ما يرافقهو  ،كل ذلك(. 32، 7002الزراد، ) غير مسؤولة نظرةبعض األبناء للمسن  نظرة التماسك األسري و 
الشبكة تقلص و  ،الفقدفكرة مع التوافق  على تتركزالتي المرحلة ة عن متطلبات مجنا متجددةمن حاجات 
ي دينامية فتأثر وتؤثر ت ،وى المقدم منه بأنواعه المختلفةوانخفاض المست ،قلة مصادر الدعمو  ،االجتماعية
، ا عن الحياةالرضهنا  قصدون ،واالجتماعية المسن إلى وضع غير مريح من الناحية النفسيةصل بمتسارعة، لت

 النفسية في األمن واالنتماء والتقدير. الحاجاتومدى تحقيق 

لكن و  ،مع أفراد العائلة في بعض الحاالت من ضعف العالقة نجمإن وجود المسن داخل دار الرعاية ي
لمسنون يعدها اأن أهم العوامل التي األدبيات  وقد أوردت ،ميمةهذه العالقة الحبرود وخلل في عنه دومًا ينتج 

 العالقات(. وتلعب 703، 3992)أرجايل،  االجتماعية والدخل عالقاتهي الصحة والمصدرًا للرضا، 
لتي ا حسين مؤشرات الصحة النفسية لديهتؤمنه من دعم نفسي اجتماعي للمسن دورًا هامًا في تبما االجتماعية 

هذه  ،يعد الرضا عن الحياة أبرزها، باإلضافة إلى تحقيق حاجات المسن النفسية في األمن واالنتماء والتقدير
نسحاب االيه بعملسلبًا تأثر هي أبرز ما يللمسن أبرز مصادر الدعم النفسي االجتماعي تعد من العالقات التي 
 .دار الرعاية دخولو االجتماعية و سرية من الحياة األ

 للخالرعاية، بسبب  دورداخل المسنين  دراسة الدعم النفسي االجتماعي لدىمن هنا تأتي ضرورة 
 هموى تحقيقالرضا وعلى مستب همعلى شعور سلبية من تأثيرات ذلك  هم بهيسعالقاتهم االجتماعية. وما يمكن أن 

جتماعي. التوافق الشخصي واالالنفسية و  ةالصح، وبالتالي مستوى مناسب من حاجات األمن واالنتماء والتقديرل
اطلعت  ، حيثدار الحنان لرعاية المسنين وقد وجدت الباحثة ما يؤكد هذه الضرورة  خالل عملها التطوعي في

، وكانت على 7033عن قرب على واقع حياة المسنين داخل دور الرعاية وذلك لمدة شهرين ونيف من عام 
جراء مقابالت غير مقننة مع المسنيالمباشرة عن طريق المالحظة  ،رةاحتكاك دائم بالمسنين في هذه الفت ن، وا 

ي ى الصعيد الشخصالمتوفرة عل من حيث إمكانات الدعم ،الدارتناولت تفاصيل حياتهم المختلفة داخل 
داخل  نيسناألمر الذي أكد وجود مشكلة في مستوى الدعم النفسي االجتماعي المقدم للم، والمؤسسي للمسن
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صحتهم و ، مما يؤثر في متغيرات عديدة تتعلق بنوعية حياتهم بأنواعه المختلفة ومن مصادره المتعددةدار الرعاية 
 الوقت نفسه. وضعيفة اإلمكانات في ،في هذه المرحلة كثيرة المتطلبات االجتماعيو النفسية وتوافقهم الشخصي 

على الدراسات السابقة حول المسنين ة الباحثطالع أكد ا وعلى الرغم من أهمية هذه المتغيرات فقد
ي ات حول المسنين في دور الرعاية فسداخل دور الرعاية أنها لم تتناول متغيرات الدراسة الحالية، كما أن الدرا

( 7002)الدهان،هي  دراسات في السنوات العشر األخيرةالجمهورية العربية السورية، اقتصرت على ثالث 
بعًا تالمقيمين في دار الرعاية وغير المقيمين المسنين لمقارنة بين هدفت ل (7037( و)كفا،7009و)بالن، 

إال أنها لم تخص المسنين داخل دار الرعاية، بدراسة متغيرات في غاية األهمية كالدعم . لبعض المتغيرات
بيئة ي قالرضا عن الحياة وتحقيق الحاجات النفسية و النفسي االجتماعي وما لدى المسنين من مصادر لتأمينه 

وقد ربطت  .تغيير بطبيعة الحالالتفرض تغييرات غير محببة لدى الكثير من المسنين الذين يقاومون  خاصة
ياة حفسي االجتماعي وبعض مؤشرات الصحة النفسية كالرضا عن النبين الدعم الاألجنبية الكثير من الدراسات 
التي وجدت أن الدعم  (Greenberg, Sletzer, Krauss & Kim, 1997)  منها دراسة. والشعور باالرتياح

وجود ارتباط إيجابي التي بينت ( Fox, 1998دراسة فوكس )و . النفسي االجتماعي يعزز اإلحساس باالرتياح
تماعية لحياة والعالقات االجوجود ارتباط سلبي بين الرضا عن ا، و عن الحياة والعالقات االجتماعية بين الرضا

ارتباطا دااًل بين انخفاض الرضا عن الحياة ( Cummings,2002اسة لكمنجز )المضطربة. كما أظهرت در 
( ودراسة 7007دراسة )شوكت، بعض الدراسات مثل كما نوهت  .واإلحساس بالسعادة وضعف الدعم االجتماعي

الوحدة و بين الدعم النفسي االجتماعي سلبية عالقة وجود إلى التي أجريت على فئة المسنين ( 7007)غانم، 
( التي درست العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي واألمن النفسي لدى فئة 7030ودراسة السميري ) النفسية،

 غير فئة المسنين. 

ا ة بين الدعم النفسي االجتماعي، والرضوفي ضوء العرض السابق ترى الباحثة ضرورة معرفة العالق
 داخل دار الرعاية. من المسنين تحقيق الحاجات النفسية لدى عينةعن الحياة و 

 :باألسئلة التاليةيمكن صياغة مشكلة الدراسة عليه و 

)األمن  حاجاتتماعي وكل من الرضا عن الحياة و عالقة بين مستوى الدعم النفسي الجهل هناك 
 عينة من المسنين في دور الرعاية؟ لدى والنتماء والتقدير(

النفسية في األمن والنتماء والتقدير من  وهل يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة وبتحقيق الحاجات
 الدعم النفسي الجتماعي؟
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 :لدراسةأهمّية ا. ثانياا 

 :من الناحية النظرية في النقاط التاليةدراسة تبرز أهمية ال

لمساعدة  هاماً  الدعم النفسي االجتماعي، حيث يعد الدعم مصدراً وهو  الدراسةتناوله تالموضوع الذي . 3. 7
ودراسته وفق متغيرات تصنيفية مختلفة تساعد على تكوين فكرة  .خبرات الضاغطةاألفراد على تجاوز ال

  .داخل دار الرعاية أوسع عن المسنين

 ودراسته وفق، ومعرفة محدداته لدى المسنين داخل دار الرعاية الرضا عن الحياة دراسة متغير. 7. 7
أنه من أهم مؤشرات الصحة  ذلك لما هو عليه لدى المسنين، متغيرات تصنيفية تعطي صورة أوضح

 . النفسية

 ،لجديدةضمن بيئتهم ا)األمن واالنتماء والتقدير( المسنين لحاجات  لتعرف على مدى تحقيقا أهمية. 2. 7
 .فضلأإشباع تحقيق مستوى ل تهماألمر الذي يمكن أن يفضي إلى اقتراح تغييرات كفيلة بمساعد

ل دار داخلدى المسنين الرضا عن الحياة  الدعم النفسي االجتماعي في تحقيقمعرفة مدى إسهام . 7. 7
 الدعم التي تتوفر للمسنين داخل دار الرعاية.ومصادر الرعاية، ضمن إمكانات 

البيئة تغيير ا ب األهمية الكبيرة التي يتخذهبسب ،ين في بيئة غير بيئتهم الطبيعّيةدراسة أحوال المسن. 5. 7
الرضا لشعور المسن بالطبيعية للمسن من المنزل إلى دار الرعاية، وما يمكن أن يشكله من تهديد كبير 

 النفسية في )األمن واالنتماء والتقدير(.  همدى تحقيق حاجاتو 

 وتبرز أهمية الدراسة من الناحية العملية في النقاط التالية: 

وتلتقي عندها أشد التغيرات وأخطرها في حياة التي يتزايد عددها،  85 – 25الفئة العمرية أهمية . 2. 7
المسن، فغالبًا ما يتوفى الشريك واألصدقاء في هذه المرحلة، ويصبح األبناء أواألقارب في قمة انشغالهم 
بعائالتهم الخاصة، وفي نفس الوقت تتزايد حاجة المسن للمساعدة من اآلخرين في كافة المجاالت تقريبًا. 

مسني ل جتماعيةاخدمات نفسية و  ما يلزم من دراسات لتحديد ما يجب توفيره من جراءمر الذي يوجب إاأل
 .هذه الفئة العمرية
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اخل د االستفادة من نتائج الدراسة، في وضع برامج تعنى بتقديم الدعم النفسي االجتماعي للمسنين. 7. 7
 اء التغييرات في حياة المسندار، بحيث يكون إجر تعتمد على اإلمكانات الموجودة داخل كل ، رعايةالدور 
 .دائماً حياة المسن داخل دار الرعاية ية تحسين نوع صبحي، لمستمرو  ممكن

على  ه، وتراعي قدراتار الرعاية، وتتوجه له. تصميم أدوات تراعي خصوصية وجود المسن في د8. 7
 تطبيق أدوات الدراسات النفسية.   

 :لدراسةأهداف ا .ثالثاا 

 :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على

 . مستوى الدعم النفسي االجتماعي ونوعه ومصدره لدى أفراد عينة الدراسة.3.3

 . مستوى الرضا عن الحياة لدى أفراد عينة الدراسة.732

 . مستوى تحقيق الحاجات النفسية لدى أفراد عينة الدراسة.232

من حيث بشكل ثنائي،  و  الرضا عن الحياةالحاجات النفسية و و قة بين الدعم النفسي االجتماعي . العال732
 .تفاعل مستوى الدعم النفسي االجتماعي ومستوى تحقيق الحاجات النفسية على الرضا عن الحياة

قامة للمتغيرات التالية: العمر، الجنس، مدة اإل وق في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . داللة الفر 532
 الحالة االجتماعية.وجود األوالد، في الدار، الدخل، 

للمتغيرات التالية: العمر، الجنس، مدة اإلقامة في  . داللة الفروق في مستوى الرضا عن الحياة تبعاً 232
 الحالة االجتماعية.وجود األوالد، الدار، الدخل، 

إلقامة للمتغيرات التالية: العمر، الجنس، مدة ا ق في مستوى تحقيق الحاجات النفسية تبعاً . داللة الفرو 232
 الحالة االجتماعية.وجود األوالد، في الدار، الدخل، 

 المتغيرات التصنيفية على مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى المسنين أفراد العينة.تفاعل . أثر 8. 2

 التصنيفية على مستوى الرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد العينة.المتغيرات تفاعل . أثر 9. 2

 المتغيرات التصنيفية على مستوى تحقيق الحاجات النفسية لدى المسنين أفراد العينة. تفاعل. أثر 30. 2
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  . أسئلة الدراسة:رابعاا 

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ما مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة؟ . 3. 7

 ما مصادر الدعم النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة؟.  7. 7

 ما مستوى الرضا عن الحياة لدى أفراد عينة الدراسة؟ . 2. 7

 ة؟ة الدراسما مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( لدى أفراد عين . 7. 7

 الجتماعي؟اهل يمكن التنبؤ بتحقق الحاجات النفسية لدى المسنين من خالل متغير الدعم النفسي   5. 7

 ل متغير الدعم النفسي االجتماعي؟هل يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى المسنين من خال. 2. 7

 

  . فرضيات الدراسة:خامساا 

 التالية:الرئيسية سعت الدراسة للتحقق من الفرضيات 

سي ختالف مستويات الدعم النفبا توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الرضا عن الحياة ال . 335
 .لدى المسنين أفراد العينة تحقيق الحاجات النفسيةمختلفة من مستويات عند االجتماعي 

لمتغير  اً تبعلدى المسنين . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي 735
 لدى أفراد عينة الدراسة.الحالة االجتماعية وجود األوالد و مدة اإلقامة في الدار والدخل و والجنس و العمر 

ومدة نس والجالعمر  اتلمتغير  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعاً 235
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى الحالة االجتماعية و وجود األوالد اإلقامة في الدار والدخل و 

والجنس  لعمرا اتلمتغير  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية تبعاً 735
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى  الحالة االجتماعيةوجود األوالد و ومدة اإلقامة في الدار والدخل و 

المتغيرات ين بلتفاعل ل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . ال 535
 لدى المسنين أفراد العينة. التصنيفية 
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غيرات المتبين لتفاعل لتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا . ال 2. 5
 لدى المسنين أفراد العينة. التصنيفية 

المتغيرات ين بلتفاعل لتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية تبعًا . ال 2. 5
 لدى المسنين أفراد العينة. التصنيفية 

  اإلجرائية: التعريفاتو  . مصطلحات الدراسةسادساا 

بأنه المعلومات  (Cobb) كوب  هعرفي : psycho-social support. الدعم النفسيييي الجتماعي .16
التي تقود الشخخخخخخخص إلى أن يعتقد أن أحدهم يهتم به ويحبه، ويقدرة ويعتبره ذو قيمة، أوأن ينتمي لشخخخخخخبكة 

 (.9، 7000)عبد السالم، اجتماعية أوأن يكون ملتزما بتأدية واجبات والتزامات متبادلة مع الغير

الدعم  عند إجابته على مقياسالمسن بأنه الدرجة التي يحصل عليها الفرد  وتعرفه الباحثة اجرائياً 
أبعاد هي الدعم المادي والدعم العاطفي )االنفعالي( والدعم االجتماعي النفسي االجتماعي بما يتضمنه من 
ن أ ، والدرجة الدنيا التي يمكنالنفسي االجتماعيلمصادر الدعم  تحديدودعم المعلومات ودعم التقييم، و 

، كما حدد المقياس مصادر الدعم النفسي باألبناء 80، والدرجة العليا هي 70يحصل عليها الفرد هي 
 واألحفاد، األخوة واألقارب، األصدقاء والزمالء، المهنيين والمشرفين في دار الرعاية. 

الرضا عن الحياة بأنه تقدير عقلي  مايكل آرجايلويعرف  :Life satisfaction. الرضا عن الحياة .26
عور من المقاييس النوعية للرضا، أي هناك شعدد لنوعية الحياة التي يعيشها الفرد ككل أوحكم بالرضا عن 

، 3992بالرضا عن الحياة بصفة عامة، وشعور بالرضا عن العمل وعن الزواج وعن الصحة )آرجايل، 
37.)  

لرضا عن ا عند إجابته على مقياسالمسن التي يحصل عليها الفرد وتعرفه الباحثة اجرائيا بأنه الدرجة 
 يه، والرضاوالرضا عن الترف صدقاءالتي تضمنت الرضا عن األسرة، والرضا عن األالحياة بجوانبه المختلفة 

عن الوضع المادي والصحي، والرضا عن الجانب الروحي والديني، وتكون بذلك الدرجة الدنيا التي يمكن 
 رجة. د 80درجة، والدرجة العليا هي  70عليها الفرد خن يحصل أ

لتي ية اعرف ماسلو االحتياج بأنه القوة الفيزيوكيميائ:Psychological Needs. الحاجات النفسية .36
 ذالفعل بحيث تعمل على تحويل وضع غير مشبع إلى وضع آخر مشبع، وتتختنظم اإلدراك والتفكير و 

، بحيث تحتل الحاجات الفيزيولوجية الترتيب المنخفض وتلح في اإلشباع الحاجات لدى ماسلو هرمية محددة
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مرتبة الرابعة جات االنتماء والحب، والات السالمة، والمرتبة الثالثة حاقبل المرتبة الثانية التي تأتي فيها حاج
-772، 7030حاجات التقدير، ومع أن الحاجات عالمية، إال أن طرق إشباعها تتحدد ثقافيًا وبيئيًا )آلن، 

239) . 

وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس الحاجات النفسية الذي يقيس 
ون وبذلك تك ث الوسطى في هرم ماسلو للحاجات،الثال الحاجاتحاجات األمن واالنتماء والتقدير، وهي 

، وعلى بعد 77والدرجة العليا  2لحاجة لألمن الدرجة الدنيا التي يمكن أن يحصل عليها الفرد على بعد ا
والدرجة  8، وعلى بعد الحاجة للتقدير الدرجة الدنيا 70والدرجة العليا  5الحاجة لالنتماء الدرجة الدنيا 

 . 27العليا 

هو الفرد الذي تجاوز الخامسة والستين من العمر، وتتجه قوته وحيويته إلى  :Elder. المسن .46
االنخفاض مع ازدياد احتمال اإلصابة باألمراض وبخاصة أمراض الشيخوخة، األمر الذي يتزايد معه 

 (. 30، 7008الشعور بالحاجة والعناية والرعاية االجتماعية والنفسية والطبية الخاصة )أبو عوض، 

، ويقيم في ، من الذكور واإلناث 300حتى  25يتراوح عمره من  باحثة اجرائيا بأنه الفرد الذي وتعرفه ال
ق أدوات بتطبيومدى سالمة الحواس الجسدية النفسية و وتسمح له صحته العقلية و  ،رعاية المسنيندار 

 الدراسة. 
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 : الدراسة النظرية.الفصل الثاني
 ن ودور الرعاية.المسنو 

o تمهيد 
 أوالً: مفهوم المسنين.

 ثانياً: التغيرات لدى المسنين. 
 ثالثاً: المطالب النمائية للمسنين.

 رابعاً: النظريات النفسية االجتماعية المفسرة  
 .العمرللتقدم في  

 خامساً: دور رعاية المسنين. 
 سادساً: أسباب دخول المسن  

 إلى دار الرعاية.
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 ن ودور الرعاية.و المسن  

Elderly and Firmaries 

 

o :تمهيد   

عن  flourensمع ظهور كتاب فلورنس  0681عام بشكٍل علمي ألول مرة المسنين ببدأ االهتمام 
ونشر بوالك ، الشيخوخة النصف األخير من الحياة،  Hollالشيخوخة البشرية، تال ذلك ظهور كتاب هول

Bolack  تناول فيه مشكلة الشيخوخة ومدى تكيفالذي : التوافق االجتماعي للمسنين، كتابه 0496عام 
 (. 88-86 ،6118الفرد في هذه المرحلة ) الشيخ، 

، مؤتمرات ونشر عديد الكتب في هذا المجالالهيئات وعقد التشكيل كل تلك الخطوات وما تالها من 
 خصائصالأخذ تَحِريَّة بتغيير الفهم السائد عن المسنين، والتحول إلى نظرة علمية مدروسة وواقعية، كانت 
ا يسمح بتحسين مالحتياجات المسنين ومتطلباتهم، ب بعين االعتبار، وتؤكد على الفهم الواعيم هل النفسية

ر و ، وستقوم الباحثة في هذا المحشكالتموالمرور بمرحلة الشيخوخة بأقل قدر ممكن من ال نوعية حياتهم
 بما يخدم إيضاح مشكلة الدراسة. بعرض أهم األفكار حول المسنين ودور الرعاية

 :أواًل: مفهوم المسنين

، (old age)  كبار السنمفاهيم مثل  (elderlyالمسنين )يستخدم الباحثون في مجال دراسة 
بداية هذه المرحلة مسألة اعتبارية  وما زالتكمترادفات،  (senility) ( والشيخوخةageism)  والمعمرين

ن الخامسة أن تبدأ المرحلة بي المرجحومع ذلك فمن  ،تتوقف على ظروف الفرد الصحية والنفسية والحضارية
 (.66، 0446والستين والسبعين من العمر )حمدي وأبو طالب، 

دى تظهر ل رات المنتظمة التيالتغي   هو التقدم في العمرأن  Birren & Rennerويرى بيرن ورينر
صرًا للمؤثرات حهذا التعريف يتضمن  لمو  ،البيئية اضمن ظروفه الحياة نظامتعد تمثياًل لالكائنات الحية و 

 (. Birren & Renner, 1977،17) المرافقة للشيخوخةالبيئية أوالبيولوجية أواالجتماعية 

 لدرجة التراجع في الوظائفعملية متدرجة، قسمها المنظرون إلى مراحل تبعًا  العمروالتقدم في ا
إلى أربعة  على العمل ، تبعًا لقدرة المسنPromlyبروملي هاقسم، فلفيزيولوجية واالجتماعية والحسيةا

 مراحل:

 عام. 86إل  66المرحلة األولى مرحلة ماقبل التقاعد: وتمتد من  
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سنة فأكثر، حيث االنفصال عن الدور المهني وشؤون  86المرحلة الثانية مرحلة التقاعد: من  
 المجتمع ويصاحبها تغيرات في النواحي العقلية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية.

سنة فأكثر، حيث االعتماد على اآلخرين  01: تمتد من التقدم في العمرلثالثة مرحلة المرحلة ا 
 والضعف الجسمي والعقلي.

) الميالدي،  سنوات 001والوفاة وتمتد تقريبًا إلى  حلة العجز: وهي فترة المرضالمرحلة الرابعة مر  
6116 ،016). 

 مرحلتين: الوظيفية والصحية إلى تبعًا لقدرة المسن تمَ س  وق  

 عام. 06إلى  81المرحلة األولى: الكبار الشباب وتمتد من  
 عام فما فوق. 06المرحلة الثانية: الكبار الكبار وتمتد من  

بأنهم األفراد الكبار  لمسنينل (01، 6116)أبو عوض، تعريففي هذه الدراسة وستعتمد الباحثة 
الذين تتجه قوتهم وحيويتهم إلى االنخفاض مع ازدياد تعرضهم لإلصابة باألمراض وبخاصة أمراض 

 ألمر الذي يتزايد معه الشعور بالحاجة للعناية والرعاية االجتماعية والنفسية والطبية الخاصة.االشيخوخة، 

 لمسنين:لدى ارات ثانيًا: التغي  

مثل قلة االهتمامات االجتماعية وفقدان  لدى المسنين التغيرات االجتماعية يمكن مالحظة بعض 
، وعندما ئليةالعا لمسن مركزه في العالقاتفي القدرة على تغيير األوضاع االجتماعية، كما يفتقد ا ،الثقة

كاماًل،  تهياحتتضمن نظام ها يقع فريسة الوحدة ألن ،أدواره االجتماعيةأداء يعجز المسن عن االستمرار في 
 .(68، 0446)حسين،  قات شخصية ومشاركات عامة وأنشطةبما تحتويه من عال

الة والميل باالحساسية الزائدة واإلعجاب بالماضي وأحيانًا الالملمسنين لالنفسية  الخصائصومن 
لتأثر وشدة ا نتباه وضيق االهتماماتضعف االفي رات بعض التغي وتتجلى. (66، 0446للتهكم )فهمي، 

وتزداد في هذه المرحلة الحاجة لإلحساس باألمان ماديًا ومعنويًا والحاجة  ،االنفعالي ونقص تحمل الضجيج
ة قريبة خاصة الذاكر بهذه المرحلة و  خصائصالنسيان من أبرز  يعد، كما إلى االمشاركة واإلحساس باألهمية

ير بشكٍل عام بطيء التفك جدًا، كما يصبح المسن المدى، أما الذاكرة بعيدة المدى فتبدو أحداثها واضحة
بو عوض، أ) الخوف من العجز مخاوف عديدة أهمها. وتنتاب المسن خاذ القراراتغير متعجل في اتو 

ويجد المسنون صعوبة بالغة في تغيير ما اعتادوا عليه، سواٌء كان ذلك في األشياء المادية،  (.09، 6116
ر المنزل ، فالمسن يرفض تغيير ما حوله كتغييالحياة اليوميلتفكير أونظام دية كطريقة اأوفي أشياء غير ما

 (.949-944، 6110)مفدى، أوبعض العادات االجتماعية، وتزداد هذه الخاصية مع التقدم في العمر
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 في:  المسن ويبدو ذلك اهتمامات تتغيركما 

حو الذات ناالهتمامات  توجهفت ،االهتمامات الشخصية: وتتضمن االهتمام بالذات والشكل الخارجي 
نسحب المسن من االهتمامات االجتماعية، أما بالنسبة للمظهر فهناك من يزداد اهتمامه بعد أن ا

مكاناته المادية. ،به وهناك من ال يوليه االهتمام  ويتوقف ذلك على نشاط الفرد االجتماعي وا 

زيارة و  ة واالستماع إلى الراديوالتثقيفيإلى القراءة المسنون االهتمامات الترفيهية: حيث يميل  
 .ةاطر مل المختاألصدقاء واألقارب، وقد لوحظ أن اهتمامات المسنين تتضاءل بالهوايات التي تح

 اً : حيث يصبح الفرد أكثر تسامحًا وأقل تعصبًا ويتميز المسنون بأنهم أكثر تردداالهتمامات الدينية 
 .(89، 7891على دور العبادة )قناوي، 

 ,Reichardريتشارد ولفسون وبيترسونمن قبل  د ِرست شخصية أنماطبيتميز المسنون  كما

Livson & Peterson   تمتع بالصحة وفق الوجدوا أن هناك خمسة أنماط شخصية و  ،مسن 60على
 هي: الشيخوخة مرحلةالنفسية ومدى تقبل 

 أن ما زال هناك ما يستحق بسهولة دون ندم على ما فات، ويعرفالتقاعد المسن  يقبلالناضج:  
 .هة والقيام بمهام جديدة تشغل وقتالنشاطات االجتماعيفي االشتراك ب جله، ويستمرألأن يعيش 

زاجيين مون سعداء لتحررهم من المسؤولية، أصحاب الكرسي الهزاز: يوصفون بالسلبية ويكون 
 مل.ية العمر دون عوراضين بالتقاعد الذي يعطيهم الفرصة للتأمل واالسترخاء والتمتع ببق

ذوو الدروع: يطورون نظاماً دفاعياً معقداً يحمون به أنفسهم من الشعور بعدم الفائدة والقلق والخوف  
 .يركزون عليه ويولونه اهتمامهم ،نشاٍط ماوذلك بالمحافظة على  العمرتقدم في من ال

 .، واليرغبون في مواجهتهاالعمرتقدم في الغاضبون: الذين يرفضون فكرة ال 

شعرون ييلومون أنفسهم عن كل فشل لحق بهم وعلى الفرص الضائعة التي فقدوها، و كارهو أنفسهم:  
شل أصحاب وغالبًا ما يف ويصيبهم االكتئاب ويزداد شعورهم بعدم الفائدة. ،أن حياتهم مخيبة لآلمال

 .(Kimmel, 1990; Parker,1982) العمرتقدم في النمطين األخيرين في التكيف مع ال

التعقل فيتمثل بالحكمة و الجانب اإليجابي إن ما سبق ذكره يمثل الجوانب السلبية للشيخوخة، أما 
 تختلف ى البعض أن شخصية كبير السن التي أكسبتها السنون للمسن، وير والمعرفة والرصانة والخبرات ال

ت جوهرية في لى تغييراإال يؤدي  الشيخوخةكثيرًا عما كانت عليه في منتصف العمر، فاالنتقال إلى مرحلة 
خ بيولوجي ا يحدث في جسمه من تشيمع مالتوافق  المسنفي أساليب التوافق، لكنه يفرض على الشخصية أو 

  .(60، 6118)مرسي،  قلة المسؤولياتالتقاعد وقلة الدخل ووفاة الشريك واألصدقاء و و 
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 تعقيب: 

واألدوار الخاصة ترى الباحثة أن أبرز ما يواجه المسن داخل دار الرعاية هو فقدان االهتمامات  
مل تبعاته، تحيعجز المسن ومن يقوم على رعايته عن ، األمر الذي يفضي إلى فراغ كبير باألسرة والعمل

يقاظ اهتماماته القديمة أوتعريفه باهتمامات ونشاطات  قدراته الحالية  بديلة تناسبوهنا يقوم تشجيع المسن وا 
فرد توقتهم الذي يحتل الفراغ جلَّه، ويعززون إحساسهم بالالمسنون بها  يملؤ جديدةأف ٍق فتح في  بدوٍر هام
 ، وتصطدم هذه المبادرات أحيانًا ببعض الشخصيات المنسحبة أوالغاضبة. والجدارة والتميز

تغييرات في مرحلة الشيخوخة، وال هإليه اهتمامات القائمين على رعاية المسن بما تؤول توعية وتقوم  
ف من الشخصية والخو سالمة المن العالم الخارجي إلى التركيز على هتمامات هذه اال المتمثلة في انتقال
رعاية القائمين على دراية الفعملية التواصل بينهما،  تسهيلالمسافات بين الطرفين و  بتقصيرالعجز والموت، 

نشده، ينال خاللها المسن اإلصغاء واالهتمام الذي ي ،الة بين المسن والمشرفينتواصل فعَّ بذلك يهيء لعملية 
 . ويعتبره من األمور األساسية التي تدل على توفر العناية له

لى تركيز المسن ع إلى ،نشاطات بديلة، ممكنة ومتاحةالمسنين إلى اهتمامات و كما يساعد توجيه  
ه عن الخبرات السلبية واألعمال غير المنتهية، ويشجعه على إشباع حاجات هبحيث ينصرف تفكير  ،هنا واآلن

إن هو عجز  ،جودبما هو مو النفسية من المصادر المتوفره في بيئته مما يزيد ثقته بأنه قادر على التأثير 
 عن تغيير ما  مضى.

 : المطالب النمائية للمسنين:الثاً ث

بكل ما سبقها من مراحل وتفرض مطالب أساسية تدور حول فكرة  التقدم في العمرترتبط مرحلة 
 ،ن البدنالتجاوز عالمسن حقق تدهور الصحة الجسمية بمعنى أن ي الفقد، فهناك التوافق معمع التوافق 

ا ، والتوافق مع التقاعد ونقص الدخل أي تحقيق تمايز األنضعفالمقابل االنشغال به والتركيز على نواحي 
جتماعية ار ال أوالوظيفة، وتحقيق التآلف مع رفاق المرحلة العمرية وتعديل األدوار واتخاذ أدو عن دور العم

 .(46، 0466جديدة )ممدوحة، 

 أن النمو النفسي المستمر لدى المسن يرتكز على نواتج ثالث مهام رئيسية هي: peckويرى بيك 

في  من عمله لذاته مستمدهرضا شخصي وقيمة هنا يجب على المسن أن يجد التقاعد المهني:   
المراحل السابقة، هذا العمل الذي سيتخلى عنه قي المرحلة الحالية، وسيكون عليه أن يجد لنفسه 

 قيمة ذاتية خارج إطار العمل،



ن ودور الرعايةو المسن  الدراسة النظرية: نيالفصل الثا   

  
 

 
16 

أي على المسن أن ينأى باهتماماته عن التركيز على النواحي الجسمية، ويتجه التدهور الجسمي:  
واالجتماعية، حيث أن من يركز على النشاط الجسمي في هذه  نحو األنشطة اإلنسانية والعقلية

المرحلة سيصاب بخيبة أمٍل كبيرة حيث أن جسده وقوته وصحته لن تكون كما عهدها في المراحل 
 . السابقة

يمانه الدور األكبر فيكل فرد سيواجه حتقبل حقيق الموت:    قيقة الموت، ويلعب هنا اعتقاد الفرد وا 
بداية لحياة أخرى أبقى وأخلد، وليس اسدال الستار على الفصل األخير من جعل الموت نقطة 

الد أوأفكار المسن التي أفاد بها مجتمعه، ، سواٌء عن طريق وجود األو وجود أي عاقبةته دون حيا
 (.810-811، 6106)أبو حطب وصادق، أواألجيال التي تدربت على يديه أثناء العمل 

 ( مطالب النمو لدى المسنين بما يلي: 064، 6118( الواردة في )الشيخ، Hurlockوأوجزت هيرلوك )

مراجعات أساسية لألدوار التي كان يقوم بها المسن داخل وخارج منزله، والبحث عن أنشطة بديلة،  
 تحل محل العمل الذي كان يستنفذ معظم وقت المسن. 

 القيام بالواجبات االجتماعية والوظيفية.  

 شية جديدة تختلف جذريًا عن سابقتها وتتناسب مع الصحة والدخل. وضع ترتيبات معي 

 التوافق لفقد الشريك. 

 التوافق النفصال األبناء واستقاللهم، وانشغالهم بأمورهم األسرية. 

 االنتماء إلى أفراد من فئات عمرية مختلفة.  

 تعقيب: 

مستوى مرتفع من الصحة إلى كي يصل  المطالب النمائية التي يجب أن يفي بها المسنتعد 
يدًا في دار الرعاية مهام أكثر تعق المسن ت لقى على عاتقو  .الشيخوخةمرحلة  من أبرز تغيرات ،النفسية

اة العامة المعانيزيد من وطأتها و  ،طبيعيةال تهفي بيئمن المسن إلى المهام المطلوبة وصعوبًة ت ضاف 
، ماعيةتهميش من الناحية االجتالالدخل و  الحركية ونقصالحسية و تراجع النواحي الوظيفية و المتمثلة في 

بيئية المتوفرة. ، واإلمكانات الباختالف أنماط شخصيتهمه المطالب وتختلف كفاية المسنين في االستجابة لهذ
 : هي التي تواجه المسن داخل دار الرعايةوترى الباحثة أن أهم المطالب النمائية 

 هم المسن من قبل، بما يتضمنه ذلك من احتماالت القبول والرفض.اعتياد بيئة وزمالء جدد لم يعهد 

 وفك االرتباط معهم حيث اعتياد غياب األهل واألصدقاء واألقارب وانفصال المسن وجدانيًا عنهم 
 . ستقل زياراتهم إليه تدريجيًا مع طول مدة إقامته في الدار

 تكوين بيئة اجتماعية جديدة بديلة للمسن.  
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ر بترتيباتها اليومية المتشابهة، والبعد عن الحراك المستمر في المجتمع الكبياعتياد الحياة المؤسسية  
 المتغير.

 داخل دار الرعاية.  حترام القائمين على رعاية المسناالنسجام مع شريك الغرفة وكسب ا 

أنواع  مسنون فيالبحث عن نشاطات بدية لتمرير الساعات الثقيلة داخل دار الرعاية، ويختلف ال 
النشاطات التي يختارونها فمنها ما يكون إيجابيًا ومنتجًا ومتوافقاً، ومنها ما يكون سلبيًا معبرًا عن 

 الغضب واالستياء وغير منتج. 

بحث المسن عن قيمته وأهميته واختيار أسلوبه في تأكيد الذات بين زمالئه والقائمين على رعايته،  
 ي حياته من اآلن فصاعدًا.الذين يحتلون أهمية كبيرة ف

 االعتياد على محدودية الدخل أوانعدامه لدى بعض المسنين.  

رسم المسن لنفسه حدودًا جديدة داخل الدار، يحافظ بها على هويته وخصوصيته من الذوبان نتيجة  
 إجراءات المأسسة داخل دور الرعاية.

هذه المهمات وغيرها يتعامل معها بعض المسنين بواقعية وتعقل وحكمة ويبنون ألنفهم بيتًا ثانيًا في دار 
الرعاية، ومنهم من يدخل دار الرعاية وينتقل إلى رحمة اهلل وهو في مشاحنات يومية متكررة ومتشابهة 

 ال تنتهي مع الجميع. 

فهم  هحسب اختصاصعلماء كل ال، وحاول العمرفي التقدم  النظريات التي تفسروقد ظهرت العديد من 
ة النظريات البيولوجية والنظريات الفيزيولوجية والنظريات النفسي الظاهرة القدرية، فظهرتهذه وتفسير 

 نعرض بعضها.االجتماعية التي 

 :عمرلتقدم في ال: النظريات النفسية االجتماعية المفسرة لرابعاً 

عوامل الاًء على بن التقدم في العمرما يحدث من تغيرات أثناء هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير 
 جتماعية ومن هذه النظريات:النفسية واال

 Disengagement Theory ) فك االرتباط(:  Cumming & Henryنظرية  

وتقوم على افتراض أساسه أن األفراد   Cumming & Henry هذه النظرية إلى كمنج وهنري  تعود
بوها سإلى تقليص األنشطة النفسية واالجتماعية واألدوار التي اكت العمرحين يتقدمون في يتجهون تدريجيًا 

ندما ع ويرى كمنج وهنري أن مظاهر االنسحاب تبدأ بالمالحظة الموضوعية ،حين كانوا في منتصف العمر
كثر مرغوبية أيالحظ أنه كان أكثر إيجابية وأكثر نشاطًا وحركًة، و ف نفسه باألصغر منه سناً المسن يقارن 

 هلتزاماتمن ابدوره مع المجت يعفيهفي الوقت الذي  ،االنسحاببويبدأ  ه بدأ يفقد ارتباطه بأوجه الحياةيشعر أنو 
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طبيعية يقبلها وعملية االنسحاب عملية (. LaBauve & Robinson, 1999; Rice, 1995 )تدريجيًا 
ية في أسلوب ث تغيرات كمية وكيفحدو ب العمرر المصاحب للتقدم في ر التغي  تتمثل مظاهو  ،هابالفرد ويرغب 

 ،غراق في ذاتهتحيث ينتقل المسن من االهتمام باآلخرين إلى االس هأولوياتوتغير  ،الفرد مع اآلخرين تفاعل
 (. 0466الغزاوي ،  ؛0440؛خليفة ،   Harris,1990 إلى الراحة ) ومن العمل 

ن يقومون منها ال تنطبق على كل األفراد، فهي ال تنطبق مثاًل على ألوتعرضت النظرية للنقد 
مبالغة  هناكو  كما أن عملية االنسحاب تختلف من مجتمع آلخرالتدريس الجامعي. بأعمال تتصل باألدب أو 

عدلت  لكذوفي ضوء  بها أدوارًا أخرى. فهو ال يتخلى عن جميع أدواره بل يستبدلالمسن، في انسحاب 
االنسحاب لدى بعض المسنين وب نشاطكمنج النظرية وأشارت إلى أن الرضا عن الحياة قد يرتبط إيجابيًا بال

 (.0446؛ عبد الحميد ، Zanden,1993 لدى بعضهم اآلخر) 

 Crisis Theory)نظرية األزمة(: Erik Eriksonنظرية  

ه فيها المسن أن شخصيت شعربأزمة التكامل مقابل اليأس وهي أزمة ييمر المسن عند إريكسون 
تتحدد من خالل ما فعله في حياته، فإذا كان ما فعله يبعث على السعادة واإلحساس باالنجاز فإنه سوف 

 .حكمةوهو ما أسماه إريكسون بال ،لحياةمعنى ل وجوديتجاوز هذه المرحلة بنجاح ويشعر بالتكامل والرضا و 
ا كانت نظرته لماضيه تتسم باإلحباط وخيبة األمل فسوف يشعر باليأس الناتج عن شعوره بأنه لم أما إذ

 ؛   Birckhead , 1989يتبق لديه وقت كاف للبدء من جديد مع استحالة الرجوع للخلف فيغرق باليأس )

Papialia et al , 2002.) 

ج كالتكيف لموت الزو  ،نمائية حاسمةه المرحلة بأن المسن يواجه متطلبات هذ إريكسونوفسر 
 هي مراجعة الماضي ورسم ملخص لما جرى. ،األساسية للمرحلة األخيرة مهمتهوتبقى ، لتقاعدواألصدقاء وا

ف المسن إلى ماضيه فالذين يشعرون ببعض األس ةإن الصراع بين التكامل واليأس يعتمد على كيفية نظر 
صلون للرضا، يال ينتابهم القلق لما يحصل و قيمة ما داموا أحياء  ين وأن لهمويرون أنفسهم أنهم عاشوا منتج

وأنه ما زال هناك معنى ورضا فيما تبقى من الوقت. ولكن الفشل  ،هم يرون الموت جزءًا من عملية الحياةف
وعدم الفائدة ونبذ الذات. واألشخاص من هذا والذنب في الحصول على التكامل يقود إلى الشعور باليأس 

ر على وعي باألعمال غير المنتهية ويتوقون لفرصة أخرى مع أنهم على علم بأنها لن تكون، وهم المنظو 
 (.Corey, 2000)ال يتقبلون فكرة الموت ويشعرون بأن حياتهم قد ضاعت 

 

 



ن ودور الرعايةو المسن  الدراسة النظرية: نيالفصل الثا   

  
 

 
19 

 Life Style theory:(أسلوب الحياة)نظرية  Neugartenنظرية  

ي عند المسنين لنفساهتمت بعملية التوافق ا، نظرية النشاطنظرية الشخصية وأسلوب الحياة أو  تسمى  
يات النشاط وبالتالي فإن احتفاظ المسنين بمستو  استمرار لتوافقهم في مراحل العمر على مدى الحياة اعتبرتهو 

، 0460صور،)من ؤدي غالبًا إلى شيخوخة فعالة ناجحةلهم في المراحل العمرية السابقة يواالنفعالية المميزة 
صة أن تغيير الفرد لنشاطه يمنحه فر ترى النظرية على استمرار الفرد في نشاطه، و  هذهتركز و  .(066

عادة توافقه كما يمكن للنشاط البديل أن يحقق دخاًل إضافيًا، ويحقق للشخصية  الستمرار بذل طاقته وا 
 هدفين:

o .هدف معنوي: يتمثل في استمراره في بذل النشاط وبالتالي ال يقع في الفراغ 

o النشاط الجديد قد يحقق للفرد مصدرًا جديدًا للدخل.هدف مادي: ف 

وبالتالي فإن استمرار عالقة الفرد بالمجتمع تتحقق هنا من خالل الرضا الذي يستشعره المسن بأنه ما 
 (. 6119)غانم،  زال مطلوبًا ويستطيع أن يتكسب من عمله وأنه ما زال قادرًا على االندماج بفاعلية

د مع سنوات الفر شخصية وأسلوب حياة الفرد لهما الدور األكبر في تكيف وتشير النظرية إلى أن نمط 
 01 تراوحت أعمارهم بين مسنأً  64في دراسة قام بها شملت  Neugartenويذكر نيوجارتين العمر األخيرة

 :يهضا عن الحياة تبعًا لمستوى النشاط والر يتميز بها المسنون  شخصيةعام أن هناك عدة أنماط  04و

o  :درجة عالية من  مع ،أصحابها بالوظائف المطلوبة على أكمل وجه قوميالشخصية المتكاملة
ٍل ويكون مستوى الرضا عن الحياة لديهم عا ،التحكم في الذات والمرونة والنضج والخبرة واالنفتاح

 وكذلك مستوى النشاط، ومن السهولة أن يجدوا أدوارًا وأنشطًة جديدة.

o ن الحياة ويكون رضاه ع ،وينغمس فيه بشكٍل مكثف الفرد نشاطًا هاماً يختار حصن الدفاعي: المت
 .لقهقمن دًا له، لكن االنشغال يخفف تهدي التقدم في العمرل بين المتوسط والعالي ويشك  

o  :متوسطًا.سلبي ويكون مستوى نشاطه بأنه ال مباٍل و  الفرديوصف االعتمادي السلبي 

o  :غير منظم ويشمل األشخاص الذين يعانون من تدهور في عمليات يكون الفرد غير المتكامل
التفكير وفقدان الضبط االنفعالي واالضطرابات النفسية المختلفة. ويكون مستوى النشاط لديهم 

 ؛ Harris ,1990؛ Rice, 1995) عن الحياة بين المنخفض والمتوسط منخفض والرضا 

Birckhead, 1989.) 
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 تعقيب:

ر رضا ليمروا بمرحلة شيخوخة أكثالمسنين  السابقة أساليب توجهالنظريات من أن نستمد نستطيع 
 ركزت النظريات على أفكار مثل: فقد ، وفاعلية

إمكانية أن يستمد المسن رضاه بأساليب مختلفة ترتبط بالنشاط عند إلى وجهت نظرية فك االرتباط  
 اآلخر.البعض وبالتحلل من المسؤوليات لدى البعض 

لى ما هو لتركيز عإسقاط التفاصيل السلبية واعلى نظرية األزمة، إلى ضرورة التركيز  توجهكما  
 ليستمد منه الرضا.  إيجابي في حياة المسن

كما أكدت نظرية نيوجارتين على أهمية النشاط واالنشغاالت العملية للمسن، باعتباره خير أسلوب  
 وكفاءته باعتباره شخصًا منتجًا.  ن بقدراتهوالكسب وتعزيز ثقة المسلملء الفراغ 

 : دور رعاية المسنين:خامساً 

الوظيفة  تراجعنتيجة  اله الحاجة ظهرتو ، المغلقة الرعايةالرعاية المؤسسية للمسنين  تسمى
 .(62، 7991)فهمي، همحاجاتوعدم كفايتها في إشباع  ،المسنين التقليدية لألسرة في رعاية أفرادها من

تقدم و ، من الجنسين بأنها مؤسسة اجتماعية تتخصص برعاية المسنيندار الرعاية ويمكن تعريف 
ية أوشبه كون حكومية أوأهلوقد ت ،لهم أوجه الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية

سؤولية م إلى خدمات تعكس حاجةال، وتعرف دور الرعاية أيضًا بأنها مؤسسة أنشئت كتعبير عن حكومية
وتلتزم  االمجتمع نحو أفراده، وبالقدر الذي تنتشر فيه هذه المؤسسات في المجتمع وتتعدد اختصاصاته

لتقدم يكون هذا المجتمع بلغ قدرًا عاليًا من اما قدر ب ،وبأهداف المجتمع واحتياجاته باألسس المهنية السليمة
 .(64، 6110)فهمي، والرقي

 من خمس عمليات متداخلة ومتكاملة هي:  وتتكون الرعاية

 social supportالمساندة:  

أي تقديم الدعم للمسن، فيزداد استمتاعه في وقت النجاح ويزداد تحماًل في األوقات الصعبة، 
جتماعية وتتضمن المساندة االتنمية الصحة النفسية والجسمية لدى المسنين، لوالمساندة عملية مهمة 

دخال السرور على قلبه، أساليب متعددة  جابة طلبات المسن واإلحسان له وا  كاإلبتسامة والهدية وا 
والتعاطف معه واالطمئنان على صحته وتهنئته وقت الشفاء، واالعتراف بفضله، والتواصل الحسي 

 معه بما يشعره بالحنان والرضا.
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 encouragementالتشجيع:  

ويشعر  ،تماعية والقيام بما يقدر عليه ويستمتع بهويقصد به تشجيع المسن على ممارسة أدواره االج
من خالله بأنه يحقق ذاته، ويتحقق التشجيع بأساليب منها، االهتمام بما يفعله المسن واستحسانه، 
الحرص على مشاركته في األنشطة االجتماعية والزيارات، واحترام دوره االجتماعي ومشاورته في 

 ه. تصريف بعض األمور، وطلب النصيحة من
 assistanceالمساعدة:  

 ويقصد بها مساعدته ماليًا، ومعاونته في تلبية احتياجاته دون مٍن أوأذى. 
 protectionالحماية:  

 . ويقصد بها الجهود المبذولة للمحافظة على المسن من كل ما يؤذيه في نفسه أوماله
 serviceالخدمة:  

أقعده المرض، وتتضمن مساعدته في قضاء حاجاته  قصود بها أي خدمة تقدم للمسن الذيوالم
مثل تناول الطعام والشراب وتبديل المالبس والتنقل، إال أن تأل م المسن  basic needsاألساسية 

 (.86، 0446على من برعاه )السيد،  من خدمة اآلخرين له وحزنه على نفسه يلقي عبئًا إضافياً 

 على الجوانب الرئيسية التالية:  ؤسساتمالومن المفترض أن تشتمل الرعاية داخل 

الرعاية الطبية: بما يتضمه ذلك من تخصيص عدد من األفراد يقومون بالخدمات التمريضية  
تقرير أنواع و للمسنين ودار للصيدلة، وطبيب مسؤةل للكشف عن مرافق الدار ونزالئها من المسنين 

  (.Ragan &Bowen،6110 ،016األغذية المناسبة لكل مسن )

الرعاية المهنية: بحيث تهيء مؤسسات الرعاية للمسنين إمكانية التدريب المهني على بعض الحرف  
بما يناسب نواحي العجز الموجودة لديهم، كوسيلة لشغل أوقات الفراغ، وتأهيل القادر منهم على 

 (. Robert et al ،6111 ،061 كسب العيش )

 خصائيين االجتماعيين في اآلتي: الرعاية االجتماعية: وتم تحديد مسؤوليات األ 

o .بحث حالة المسن قبل التحاقه بدار الرعاية والتأكد من حاجته لتلقي الرعاية فيها 

o  ،العمل على تكيف المسن لجو الدار ومحاولة حل مشكالته 

o  .تسجيل المالحظات حول المسن بشكل دوري 

o ها. م جميع أوجه النشاط داخل دار الرعاية والتنسيق في ما بينتنظي 

o  .أن يشكل حلقة اتصال بين المسن وأسرته 

o  .إدخال الكثير من البرامج االجتماعية إلى دار الرعاية لشغل أوقات فراغ المسنين 
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o ا سمحت الحالة الصحية للمسن بذلكاإلكثار من اتصال المسنين بالبيئة الخارجية إذChi) 

(& Chou, 2001, 150. 

ة ية التي تتناول الجوانب االجتماعية والدينيدوات االجتماعالرعاية الثقافية: عن طريق تنظيم الن 
التي تبعث في نفوس المسين الهدوء والراحة، وتزويد المكتبة بالمكتب والمجالت التي تتناسب مع 
قدرة المسنين على القراءة، واإلفادة من الوسائل السمعية والبصرية الحديثة في مجال التواصل 

 (.668، 6106والثقافة والتسلية )ملحم، 

 تعقيب: 

أسست دور الرعاية للعناية بالمسنين الوحيدين أومن تخلى ذووهم عن واجباتهم تجاههم، وتختلف  
مكانات المسن مستويات دور الرعاية في بلدنا وأنواع الرعاية المقدمة  فيها باختالف إمكانات دار الرعاية وا 
ة في كزًا للمعالجة الفيزيائية، ووجبات متنوعة ومتعددالمادية. فبينما تؤمن بعض دور الرعاية مستوصفًا ومر 
يقومون بزيارات دورية للمسنين، ورحالت ترفيهية عالية اليوم الواحد، ومجموعة من األطباء االختصاصيين 

المستوى، تقتصر خدمات دور رعاية أخرى على تأمين المأوى والطعام والرعاية الصحية في أبسط صورة، 
الدار المادية وما يصل إليها من موارد خاصة بل إلى إمكانات ون دار الرعاية عامة أو ذلك إلى كوال يعود 

 أوتبرعات. 

ت بعد إمكاناومستواها وترى الباحثة أن العامل الهام اآلخر الذي يحدد جوانب الرعاية وخدماتها  
يهم ود مشاعر طيبة لدالدار المادية، هو تأهيل وخبرة القائمين على رعاية المسنين في دار الرعاية، ووج

تجاه المسنين وعدم وجود أفكار خاطئة سلبية عنهم، فمن األهمية بمكان دراسة إدراك المسنين لسلوكيات 
لوكيات س، حتى يتم التأكد من عدم وجود توظيفهمايير علمية وعملية لتهم، ووضع معالقائمين على رعاي

 . لرعايةرمزيًا تجاه المسنين في دار اتحمل عدوانًا صريحًا أو 

 أشكااًل متعددة منها:تتخذ رعاية المسنين و 

حيث تقدم هذه الرعاية لفئة المسنين الذين ال عائل لهم والذين ال تسمح ظروف  الرعاية الدائمة: 
أسرهم برعايتهم ويقيمون في دار رعاية المسنين بصورة دائمة، ويشترط عند توفير هذا النوع من 

 وموافقة أسرهم.الرعاية الحصول على موافقتهم 

الدار واألسرة من أجل تخفيف العبء على األسرة،  نقطعة: هي رعاية مشتركة للمسن بيالرعاية المت 
 وذلك من خالل رعاية المسن في الدار لفترة محدودة يعود بعدها إلى رعاية أسرته وهكذا بالتناوب.
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ر نتيجة محددة تمتد لشهر أوأكث الرعاية المؤقتة: يتم خاللها تقديم الخدمات المختلفة للمسن لفترة 
 ظروف طارئة في األسرة، يعود بعدها المسن إلى أسرته حال انتهاء المدة المحددة.

حيث تقدم أوجه الرعاية للمسنين في محيط أسرهم حيث يقوم األخصائيون كل في  الرعاية األسرية: 
داخل  ل من أجل توفيرهامجال عمله بزيارات منزلية إلى المسنين للتعرف على احتياجاتهم والعم

 . (781، 8009عوض،لزيارة الدار أواإلقامة فيه )أبو  األسرة دون الحاجة
وتختلف دور الرعاية باختالف الفلسفة التي تقوم عليها من ناحية عدد العاملين وشروط اإلقامة 

ه الدور كل ، ويتوفر في هذالتمريضيةبها. فهناك دور أشبه ما تكون بمستشفى من حيث الخدمة الطبية و 
 وهناك دور أخرى ال توفر الخصوصيةفي أي وقت يريد. ، وحسبما يريد و رعايةمن  المسنما يحتاجه 

ما فيها ل كثابتة، و  هومواعيد تناولمشتركة  ، فغرفها مشتركة وكذلك الحمامات وغرف تناول الطعامللمسن
 (.Belsky,1999 ) مجدول

 ى دار الرعاية: أسباب دخول المسن إلسادسًا: 

القديم  ين الجيلب العالقات السلبية ،دور الرعاية ذويهممن العوامل التي دفعت بالبعض إليداع 
الق الطتحولت رعاية المسن من مرحلة اإلكرام إلى مرحلة الفتور، ومن ثم مشاكل والجيل الجديد، حيث 
في بعض األحيان وحيدًا بال رعاية، ، كل هذه األسباب جعلت من المسن المعيشة والهجرة والسكن وغالء

 .(46، 0446أحمد، ؛ 60، 6119طائعًا للتوجه إلى دور الرعاية )الطعاني، و مما حدا به مكرهًا أ

خضوع  ،، وقد يكون السببالمسنينمن  ةإن اإلقامة في دور الرعاية غير مرحب به عند نسبة كبير 
ية وقت كتعليمات النوم والصحو ونوعية الوجبات وتمضلألنظمة والتعليمات التي تقيد النزيل فيها  المسنين

، مع وم بهادوار الطبيعية التي كان يقالفراغ والتكيف لشريك الغرفة، وفقدان الخصوصية واالنفصال عن األ
يفضل أغلب المسنين البقاء في منازلهم لذا  (.Harris,1990فقدان االستقاللية واستبدالها باالعتمادية )

 منهم: المسنين، بعض لطبيعية، إال أن ذلك يتعذر على تهم اوضمن أسرهم وبيئ

 المسنون الوحيدون، في حال وفاة الشريك أوالمطلقين أوالعازبين،  

اماتها ومسؤولياتها تجاه المسن، كالعناية بنظافته وطعامه ما ترغب األسرة في التحرر من التز عند 
 يشكون عجزًا من الناحية الوظيفية. ودوائه، وهذا الحال ينطبق غالبًا عند المسنين الذين 

اإليفاء بمتطلبات المسن الصحية، وبخاصة إذا لم يكن للمسن ضعف دخل األسرة وعدم تمكنها من  
 راتب تقاعدي. 

شعور بعض المسنين بأنهم غير مرغوب بهم في منازل ذويهم، فيفضلون االبتعاد، ويشمل ذلك  
 (.664-666، 6118سوء معاملة المسن )الشيخ، 
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ذا لم يتقرر ذلك مقدمًا فإن  ويفترض أن تتحدد الرعاية المناسبة للمسن في ضوء حاجته لذلك، وا 
التي  instituionalismبما يسمى زملة المؤسساتي ة يه إيداع المسن مباشرة في دار للرعاية قد يتسبب لد

 انى فقدرجي باإلضافة إلاالهتمام بالعالم الخا انحب الذات واالعتماد على الغير وفقدفي تتجلى أعراضها 
اخ اض محاولة من المسن للتعامل مع منهذه األعر تعد الوجه لقدرته على التعبير وميكانيكية السلوك، و 

، كما أن اتجاهات بعض العاملين في دور الرعاية تجاه المسنين لمؤسساتشخصي يسود داخل اغير 
 كما أن الوجود المديد داخل ،لذات لديهميسهم في تدهور مفهوم وتقدير اتهم كأطفال والميل إلى معامل

المؤسسة واقتصار التفاعل االجتماعي فيها على المسنين أنفسهم دون أن يمتد إلى أشخاص آخرين خارج 
دار الرعاية، يؤدي إلى مزيٍد من التدهور والخلل في الصحة النفسية والجسمية والعقلية للمسنين )صادق 

 (. 804-806، 6106وأبو حطب، 

 مؤسسات ، دعا إلى ظهور اتجاهات حديثة في رعاية المسنين، منها: الأوجه القصور هذه في عمل  ووجود

 من خالل المشروعات التطوعية. العمل  

 الرعاية االجتماعية المنزلية. 

 مراكز الرعاية النهارية. 

 الرعاية الجوارية. 

 بيوت اإلقامة. 

 رعاية المسنين اإليوائية.  

 مراكز التأهيل.  

  (.461، 6106الطارئة )سالم،  الرعاية 

 : تعقيب

 دار عم للتأقلم المسن اضطرار بلدنا، في القائم الرعاية نمط في يؤلم ما أكثر أن الباحثة ترى
 البقاء لمسنل تكفل أويومية مؤقتة متعددة رعاية أنماطتوفير  إن. البعض لدى منزل وجود من بالرغم الرعاية

 المسنين من بيرةك لنسبة أمثل حلٌ  الوقت، نفس في المطلوب الرعاية نوع على والحصول الطبيعية بيئته في
 اليومية،أو  الصحية الخدمات بعض إلى بحاجة أوأنهم يرعاهم من لديهم ليس ولكن منازالً  يمتلكون الذين

 نإوحل يجنب الكثير من المسنين حاالت التدهور الدراماتيكية التي تحصل بعد إيداع المسن دار الرعاية، 
لدى أكثر المسنين، وأبرز صورة للجحود والعقوق وانعدام  القسوة غاية في خبرة الرعاية دار إلى االنتقال

مكانية ،الوازع الديني واألخالقي في ثقافتنا المجتمعية  مع بيوتهم في نلمسنيل المناسب الرعاية نوع تأمين وا 
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 االلتحاق ةبفرص  ويسمح الضغوط من الكثير المسنين يجنب حالً  يعد المادي، بحقها الرعاية دار احتفاظ
 .  لذلك حقيقية حاجة في هم لمن الرعاية بدار



  لثانيا  فصلال الدراسة النظرية: الدعم النفسي االجتماعي

  
 

 
26 

 
 .الدعم النفسي االجتماعي.

o .تمهيد 
 أوالً: الشبكة االجتماعية.

 ثانياً: مفهوم الدعم النفسي االجتماعي وتعريفه.
 ثالثاً: أهمية الدعم النفسي االجتماعي.

عم  الذي يقوم به الدرابعاً: النماذج الرئيسية لتفسير الدور  
 النفسي االجتماعي.

 خامساً: أبعاد الدعم النفسي االجتماعي.
 سادساً: مصادر الدعم النفسي االجتماعي.
 سابعاً: أشكال الدعم النفسي االجتماعي.

 ثامناً: اآلثار السلبية وحدود تقديم الدعم النفسي االجتماعي.
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 االجتماعيالنفسي  الدعم  

Psychological  Social Support 

o :تمهيد 

أى عن بني جنسه، وكونه مفطور على اجتماعيا  ال يمكنه العيش بمن إن كون اإلنسان مخلوقا  
يسهم كما لفة المخت حاجات الفردهذا التواصل يشبع و  ،التواصل مع غيره أهم ما يميزه باعتباره كائن عاقل

 الحياة كافة. ونتيجة لظروف الحياة المعاصرةفي إشباع حاجات اآلخرين في عملية تبادلية تشمل مجاالت 
، األفراد نمط العالقات االجتماعية بين وآثارها السلبية على صحة الفرد النفسية، وتأثيراتها العميقة على

 تحتل حيزا  هاما  في آراء وأفكارأخذت مصطلحات الدعم االجتماعي والمساندة االجتماعية وأنظمة الدعم 
كيف ما تقدمه من نفع في مجال التظيت العالقات االجتماعية لوااع اإلنسانية، وحوكتابات المهتمين باأل

فرد ال(. وانطالقا  من أن سعادة Vaux,1988,38والصحة النفسية والتوافق بالنصيب األكبر من االهتمام )
وم لترتبط بشكٍل وثيق باآلخرين، أصبحت دراسة أثر المحيط االجتماعي في سلوك اإلنسان محورا  للع

 . (Pearson,1990,85)النفسية واالجتماعية 

 Barnes ةرنز الذي صطططططي  على يد   socialnetworkالشببب اال اماتمة يالويعتبر مصططططططل  
المصبببببببةدر ، الذي سططططططططططماه البع  social support الد م ماتمة ينقطة البداية لظهور مصطططططططططططل  

(. ويمكن فهم الدعم النفسططططططططي 43 ،4991)الشططططططططناوي، عبد الرحمن،  social recoursesاماتمة يال 
الدعم االجتماعي المدرك وسطططططططططططلوك الدعم االجتماعي ) الدعم هي ثالث تصطططططططططططنيفات  اطططططططططططمناالجتماعي 

المسططططتلم( ومصططططادر الدعم االجتماعي. ويعبر مفهوم الدعم االجتماعي عن تقدير الفرد الشططططخصططططي لتواتر 
المساعدة المادية أوالعاطفية الفعلية  . أما سلوك الدعم فتوصف به(Chalise, 2010, 58وكفاية الدعم )

 .(Wu & Hart,2002, 47)المستلمة، ومصادر الدعم هي شبكات الدعم االجتماعي للفرد 

 Social Networkالش اال اماتمة يال:  أوًم:

أنها ب  Thoitsثويتس هاعرفو  .سطططططططرة واألصطططططططدقاء وزمالء العملاأل ،كة االجتماعيةشطططططططبالتاطططططططم 
في  هاالتي يعتمد عليالمجموعات الفرعية من األشططططططططخاب في الشططططططططبكة الكلية للعالقات االجتماعية للفرد، 

 (. thoits,1986،33تقديم المساعدة المادية أوالعاطفية أوكليهما معا ) 

وتتامن  ،وتشطير الشطبكات االجتماعية إلى صفات السياق االجتماعي للعالقات االجتماعية للفرد
 (. FIori et al, 2008, 114)تماعي وراا الفرد عن هذا التواصلهذه السمات: تكرار التواصل االج
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شطططططططبكة االجتماعية حول المسطططططططن بنيويا ، من ثالث دوائر متحدة المركز، يقع في مركزها الوتتألف 
لمسططططن، سططططاسططططة والحميمة للتفاصططططيل الحالمسططططن. تاططططم الدائرة األولى األفراد الذين يقدمون الدعم المتعلق با

 يسطططتطيعه أنبيشطططعر المسطططن  واألفراد الذي قرباألصطططدقاء األاألبناء و جد في هذه الدائرة الزوج أوالزوجة و يو 
أمل المسطططنون أن يكون ه الء األفراد على مسطططتوى الثقة في التعامل المسطططائل صطططعوبة. ويمشطططاورتهم بأكثر 

شططططخاب هناك أو المهيئين للتعامل مع التغيرات في حياة المسطططن، األصططططدقاء تاطططم سططططى الدائرة الو  ،هممع
والجيران وزمالء النوادي والهيئات المجتمعية، الدائرة  كطاألقطاربكثر من الممكن أن يوجطدوا في هطذه الطدائرة 

يد المسطططاعدة عند الحاجة وتكون مسطططاعدتهم ظرفية  نيمدو الخارجية تتكون من األشطططخاب المهنيين الذين 
(Price, 2010, 65). 

 شبكات االجتماعية للمسنين بعوامل مثل:الوتتأثر 

 جنس المسن حيث أن النساء لديهن شبكات اجتماعية أغنى من مثيالتها لدى الرجال. 

 الثقافة والمجتمع ومن أين يأتي المسن. 

 تحرك المسططن المكان الذي يعيش فيه المسططن، كأن يكون مكان اجتماع مجموعة الدعم يتطلب 
 أن يكون مكان سكن األوالد بعيد أوما شابه.مسافات بعيدة أو 

 إذا ما كان المسن عاو في جماعة ما أوهيئة أونادي مسنين. 

 إذا ما كان المسن مستمر في العمل. 

عمر الفرد، فإذا كان األفراد كبار جدا ، فهذا يعني غالبا أن األشططخاب المهمين في حياتهم قد  
 توفوا.

وسططططمات الشططططخب الذي يقدم المسططططاعدة أمر مهم، وخاصططططة إذا كان المسططططن  ،لعائليالواططططع ا 
 (. Price, 2010,72وحيدا  في المرحلة األخيرة من حياته )

لمسن كلما تقدم أعااء األسرة واألصدقاء في العمر، وأصبحوا حول اوتتااءل الشبكة االجتماعية 
تتسارع  االجتماعية للمسن تسمى بالمرحلة المنزلية، وهيأكثر اعفا ، هذه التغيرات التي تحصل في الشبكة 

 ,Consedine, Merzويذكر ) .(Bowling; Farquhar & Grundy, 1996, 58)مع التقدم في العمر
د، األزواج واألوال( أن الشبكات االجتماعية للمسن تتقلب وتقتصر على األفراد األقرب ك78 ,2009

والجدير بالذكر أن غنى  ،من الشبكة العائلية تتموبالتالي فإن معظم الدعم والعناية التي يتلقاها المسن 
ياا  أيعتمد وعالقة كل واحد منهم بالمسن، بل توقف فقط على عدد األشخاب الشبكة االجتماعية ال ي
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 لت متشابكة بين أفراد الشبكة أدت إلى دعم فعاعالقاكلما كانت العالقات أفراد الشبكة ببعاهم، فعلى 
أن  (Costa, Ceolem, Neri,2003, 102)وذكر كوستا وسولم ونيري  .(Price, 2010,80)للمسن 

 وتخفف من تأثير الاغوط الحياتية للمسن. الشبكات االجتماعية تقدم مصادر متعددة للمعلومات
ويتم استخدام مصطل  الشبكة االجتماعية والدعم االجتماعي بشكٍل متبادل في الكثير من األدبيات 

على ارورة التمييز بين الشبكة  (Antouncci &Fuhrer)أنتونوسي وفوهريروالمراجع، بينما أكد 
م ل الحجلعالقة الدعم مث الخصةئص ال نةئيالاالجتماعية والدعم، واعتبر أن الشبكة االجتماعية هي 

 Antouncciعالقة الدعم ) األفراد عن المساعدة التي يتلقونها من رضةعن  الد موالتركيب، بينما يعبر 
&Fuhrer, 1997, 192 كما .)( حاول أنتونوسيAntonucci,2001, 25 تواي  مفهوم الشبكات )

االجتماعية والدعم االجتماعي، على اعتبار أن الشبكة االجتماعية تشير إلى السمات المواوعية التي 
ات عبير لتاالفرد، بينما يشير الدعم االجتماعي إلى  تواصل معيتصف بها األشخاب الذين يبقون على 

يكون من العائلة أواألصدقاء أوالجيران(  )كأن االجتماعية الداعمة بما يتامنه ذلك من مصدر الدعم
 والراا عن الدعم المستلم. 

اآلليات التي تشرح  ( Carstensen, 1995, 47)  نظريال امختيةر اماتمة ي امنفعةليوقدمت 
ماعي مدفوع أن التواصل االجتفبينت  ،كيفية تشكل الشبكة االجتماعية واحتمالية تغيرها خالل حياة الفرد

أولوية ني التنظيم الوجدايحتل مفهوم الذات والتنظيم الوجداني، و ت و المعلوما، تتامن طلب نمائيةبأهداف 
 لدى المسنين. هذه األهداف 

 
 تعقيب: 

تتكون الشبكة االجتماعية عادة من مجموعات األفراد الذين يعتمد عليهم الفرد في تقديم المساعدة، 
رار مع التقدم في مائلة باستتامللمسن بأنها ويكونون مواع ثقة بالنسبة له. وتتسم الشبكة االجتماعية 

تنتهي بمقدمي و  وحميمّية  للمسن ، وتتألف بنيويا  من ثالث طبقات متمايزة، تبدأ باألفراد األكثر قربا  العمر
تتأثر بها الشبكة االجتماعية للمسن، أهمها جنس المسن ومكان الخدمات االجتماعية، وهناك عدة عوامل 

إقامته وثقافته وعمله وواعه العائلي، وتذكر العديد من المصادر ارورة التمييز بين الشبكة االجتماعية 
الخصائب البنائية لعالقة الدعم ويعبر الدعم النفسي والدعم االجتماعي، حيث تمثل الشبكة االجتماعية 

 من خالل عالقة الدعم.  جتماعيةالشبكة االأفراد قدمه ن الراا الذي يبديه الفرد عن ما يع االجتماعي
تاا ل حجم الشبكة االجتماعية حول المسن، فإن العالقات بين أفراد هذه الشبكة ل وباإلاافة

لمسن كما  اواالنشغال بأمور الحياة. وتفكك الشبكة االجتماعية حول  عمراا  تتأثر مع تقدم أفرادها بالأي
من أهم عوامل نقب مصادر ومستوى الدعم النفسي االجتماعي ويعد ذلك ونوعا  بسبب الفقد أواالنشغال 

بمكان  همّيةلدى المسن، وخلق وقت الفراغ الذي يزج المسن في أنفاق المااي والتأمل المستمر. ومن األ
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الجتماعية في هذه المرحلة بأفراد جدد على صلة وثيقة بحياته داخل دار الرعاية مثل إثراء شبكة المسن ا
الزمالء والمشرفين اليوميين ومقدمي الخدمة واإلداريين، الذين يكسبون ثقة المسن من خالل التفاعل اليومي 

 معه وتلبية احتياجاته اليومية. 
 اماتمة ي وتعريفه:النفسي مفهوم الد م  ثةنيًة:

لى ظهور مصطل  الشبكة االجتماعية ع يعتبر الدعم النفسي االجتماعي مفهوم حديث نسبيا  مثَّل  
مد على االجتماعي يعتالنفسططي الدعم  مسطتوىالبداية الحقيقية له، وأصطب  إدراك الفرد ل  Barenz  ةرنزيد 

(. أي أن 14، 2002إدراكه لشطبكة العالقات االجتماعية المحيطة التي تاطم مصطادر المسطاعدة ) أحمد، 
، 2004)السطرسي وعبد المقصود،  تهم االجتماعيةاالجتماعي هو كيفية إدراك األفراد لشطبكاالنفسطي الدعم 

حدى طرق تحديد مفهوم الدعم 2 ب الكيف على الجانيدل ، وكما   كيفا   له أناالجتماعي هو النفسططططططططططي (. وا 
، ومن الممكن تسطططططميتهما الوجهين الكم على الجانب المواطططططوعييدل ، و الذاتي للدعم النفسطططططي االجتماعي

، Carstensen, 89أوالدعم المعتمد على الشططططططططبكة االجتماعية والدعم األسططططططططاسططططططططي )  ،الثقافي والوظيفي
4991.) 

اةسل اوب واة الن و  االجتماعي فيرجع إلى ثالثة باحثين همالنفسطي أما االهتمام الحالي بالدعم 
(Cobb, Caplan, Cassel.الذين يعتبرون أبرز المهتمين الجدد بالدعم االجتماعي )  لاةسبببببببفقد أكد 

على أهميططة الططدعم االجتمططاعي في الحططد من االاطططططططططططططططرابططات النططاجمططة عن الاططططططططططططططغوط وتمزق العالقططات 
مع ما  ة النافي فكرته عن الدعم، واتفق  ا  أساسي ا  الراجعة االجتماعية عنصطر  االجتماعية، واعتبر التغذية

( الذي بقوم به الدعم االجتماعي Buffering roleف )ذهب إليه كاسطططططل وقبل بفراطططططيته عن الدور الملط  
في مواجهة الاططططططططططغوط، وذلك من خالل تعبئة مصططططططططططادر األفراد النفسططططططططططية )شططططططططططبكاتهم االجتماعية( وزيادة 

 (. Pearson,1990,35ادها لتقديم المساعدة بأنواعها المختلفة )استعد

الدعم االجتماعي بأنه المعلومات التي تقود الشطططططططططططخب إلى أن يعتقد أن  (Cobb) اوب وعرف 
أحطدهم يهتم بططه ويحبطه، ويقططدرة ويعتبره ذو قيمططة، أوأن ينتمي لشططططططططططططططبكططة اجتمطاعيططة أوأن يكون ملتزمططا بتطأديططة 

الططدعم االجتمططاعي بططأنططه النظططام الططذي  (Caplanاببة الن  واجبططات والتزامططات متبططادلططة مع الغير. ويعرف 
جموعة من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين تتسم بأنها طويلة المدى ويمكن االعتماد يتامن م

 (.9، 2000عليها والثقة بهاعند إحساس الفرد بالحاجة لها، لتمده بالسند العاطفي )عبد السالم،

 فردبططأنططه اإلمكططانططات الفعليططة أوالمططدركططة للمصطططططططططططططططادر المتططاحططة في بيئططة ال Lepore) لي ور  هوعرفطط
االجتماعية التي يمكن اسطططتخدامها للمسطططاعدة في أوقات الاطططيق، ويتزود الفرد بالدعم والمسطططاندة من خالل 
شطططططططططططططبكة عالقاته االجتماعية التي تاطططططططططططططم كل األفراد الذين لهم اتصطططططططططططططال اجتماعي بشطططططططططططططكل أوب خر معه 
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بيئته االجتماعية (. ويمثطل الدعم االجتماعي مدركات الفرد للمصططططططططططططططادر المتاحة له في 11، 2000)فطايطد،
والتي يمكنه االسططتفادة منها، حيث يتزود الفرد بالدعم من خالل عالقاته االجتماعية التي تاططم كل األفراد 

(. وأورد Lepore , 1994, 98الذين تربطهم بالفرد عالقات منتظمة بما في ذلك األسطططططططرة واألصطططططططدقاء )
بأنه االمكانيات االجتماعية  للي ور( تعريفا  للدعم االجتماعي 2، 2004صططططططططططططود، )السطططططططططططرسطططططططططططي وعبد المق

مها في أوقات الاططططيق والتي تهدف إلى تدعيم صططططحة ورفاهية متلقي \المتاحة للفرد التي يمكن أن يسططططتخد
 الدعم. 

الدعم االجتماعي أنه تبادل بين شطططططططططططخصطططططططططططين على األقل  Shumaker&Brownell)  وعرف
قي مما يسطططططهم لدى المتلقي باإلحسطططططاس باالرتياح. ويتاطططططمن الدعم االجتماعي أحدهما مسطططططتلم واآلخر متل

المسططططططططاعدة والم ازرة التي يحصططططططططل عليها الفرد من خالل عالقاته االجتماعية، مع المصططططططططادر المتوفرة في 
 (.11، 4991بيئته الجتماعية)حداد، 

يقدمها اآلخرون الدعم االجتماعي على أنه كل اإلمدادات التي (  4002  اسببببببببمة يل وتعرف
لمسطاعدته على مواجهة الاطغوط، فالدعم يشعر الفرد بأنه ليس وحده في مواجهة الاغوط. ويقصد أياا 
بططالططدعم االجتمططاعي العالقططات القططائمططة بين الفرد واآلخرين، والتي يططدركهططا الفرد على أنهططا إمططدادات يمكنططه 

لى تمده الفرد من غيره بالقدر الذي يساعده عاالعتماد عليها عند الارورة، أو أنه السند العاطفي الذي يس
التفاعل مع األحداث الاططاغطة ومتطلبات البيئة التي يعيش فيها، ويتاططمن الدعم شططعور الفرد بأن هناك 

 (.11، 2002من يهتم به اهتماما عميقا ويقدره وأن يشعر باندماجه الشديد مع اآلخرين )عبد المعطي،

تماعي هو شطططططططططططططكل من أشطططططططططططططكال المواجهة الهادفة إلى تنظيم ويرى بع  الباحثين أن الدعم االج
االسططتجابات العاطفية، وهو الجهد الذي يقوم به الفرد للحصططول على الدعم حيث أنه من خالل هذا الجهد 
يخفف من الاططططططططططططططغط عن طريق التفططاعططل االجتمططاعي والتواصطططططططططططططططل الجيططد والعالقططات االجتمططاعيططة المرنططة 

 (. 15، 2002والحميمة)شريف،

الطدعم االجتمطاعي بطأنه العملية الديناميكية بين الفرد ومصططططططططططططططادر  ) (pickerring يارنغ وعرف 
 pickerring , 54,1992) .الدعم المتاحة له امن السياق البيئي الذي يوجد فيه )

ي توفر ( الططططدعم االجتمططططاعي بططططأنططططه العالقططططات االجتمططططاعيططططة التHop follويعرف هوب فططططل )
لذي يعتقدون أنه يوفر لهم الحب والرعاية، تدمجهم في النظام االجتماعي األعاططططائها مسططططاعدة فعلية أو 

، 2002بالنسططططبة له ) الشططططي ، اإلحسططططاس باالرتباط مع مجموعة اجتماعية ذات قيمة ومواططططع تقدير أو 
410.) 
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ويعرف الدعم النفسطططططططي االجتماعي بأنه مجموع العالقات التي تجعل الفرد يشطططططططعر بأهميته لدى 
يشططططططططططططعر هو بأهميتهم، ويمكن اعتباره مجموع العالقات االجتماعية واالنفعالية والوسططططططططططططيلية األفراد الذين 

المتبادلة التي يشطططططارك الفرد فيها والتي يرى نفسطططططه خاللها مواطططططوعا  ذا قيمة مسطططططتمره في أعين اآلخرين 
 (.425، 2001ذوي األهمية بالنسبة له )محمد، 

أن الدعم يشطططططططير إلى معلومات أو أفعال حقيقية أو محتملة تقود الفرد، إلى  (Heler هيلر وتقول 
االعتقاد بأنه يتلقى عناية أو اهتماما  أو أنه في موق يتلقى فيه المسطططططاعدة من اآلخرين حينما يكون في 

 (. Major et al,1997, 1349-1363حاجة إليها )

عم بأنه مدى توافر األشططخاب الذين تعريفا  للد( Sarason et alسببةراسببون ونخرون  ويقدم 
يمكن للفرد أن يثق بهم، وهم األشطططططططططططخاب الذين يتركون انطباعا  بأنهم في وسطططططططططططعهم أن يعتنو به وأنهم 
يقدرونه ويحبونه. ويخلصططططططططططون إلى أنه مهما كان تعريف الدعم االجتماعي فإنه يشططططططططططتمل على مكونين 

 اثنين هما: 

اب في حياته يمكن أن يرجع إليهم عند أن يدرك الشطططططططخب وجود عدد  كاف من األشطططططططخ 
 الحاجة. 

أن يكون لطدى الفرد درجططة من الراططططططططططططططا عن الططدعم المتطاح لططه. )الشططططططططططططططنطاوي وعبطد الرحمن،  
4991 ،41 .) 

الدعم االجتماعي بأنه المسططططططططططططاندة النقدمة لفرٍد ما  (Emmons & Colby)إمونز واول ةي ويعرف 
 & Emmonsاألقارب )رة واألصطططدقاء وزمالء العمل و كأفراد األسططططمن قبل اآلخرين قريبي الصطططلة منه 

Colby,1995, 945 .) 

( بأنه مقدار ما يتلقاه الفرد من مسططاندة وجدانية ومعرفية 52، 2004وعرفه )راططوان وهريدي، 
( إلى أن 42، 2002كما أشطططارت )الجندي،  وسطططلوكية ومادية من خالل اآلخرين في بيئته االجتماعية.

الططدعم االجتمططاعي هو العالقططات االجتمططاعيططة القويططة واآلمنططه القططائمططة بين الفرد و اآلخرين التي تشططططططططططططططبع 
حططاجططاتططه للحططب والقبططةل واألمططان، فيثق بتلططك العالقططات ويططدركهططا على أنهططا بططإمكططانهططا أن تمنحططه الرعططايططة 

 اته كافة. والتشجيع والنص  والمساعدة في مواقف حي
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 Basicالدعم االجتماعي على أنه إشطططططططباع الحاجات األسطططططططاسطططططططية  (Cutrona اوترونة وتعرف 
needs وتواصل وتعاطف ومشاركة االهتمامات وتقديم النص  والمعلومات، من  للفرد من حب واحنرام

 (.Cutrona et al, 1996, 10األشخاب ذوي األهمية في حياة الفرد )

الدعم بأنه عمليات المسطاعدة على اختالف أشكالها التي يتلقاها الفرد  (Dolber دول ير ويعرف 
من اآلخرين أويقدمها لهم، وتسططططططططططططططهم في تيسططططططططططططططير طريقة أوأكثر لتحقيق التوافق النفسططططططططططططططي واالجتماغي 

(dolbier, 2000, net.) 

 ويتصل الدعم االجتماعي ببع  األمور مثل:

مثل تأمين الطعام والحفاظ على المنزل كإبقاء إدارة األنشططططططططططططططططة المتعلقطة بالحياة اليومية،  
 المنزل آمنا  ودافئا .

تزويد األفراد  باإلحسطططططططططاس بوجود الهدف كلما اسطططططططططتفادوا من القواعد التي تشطططططططططاركوها مع  
 اآلخرين.

مراجعة الظروف المتغيرة عن طريق مشطططططاركة قصطططططب التحدي مع األصطططططدقاء وتقييم ردة  
 فعل كل منهم على تلك القصب.

كافئ يشطططجعهم و يفال بالنجاح أي أن الدعم االجتماعي يقدم التغذية الراجعة لألفراد و االحت 
 جهودهم.

لذا  ،وربما ال يكون هناك فرصططة للتحسططن دعم التقدير حيث إن العيش مع المر  تحدي 
من اآلخرين  ذولطططططططة للتعطططططططايش مع األمرا  المزمنطططططططةالجهود المبططططططط احترامال بطططططططد من 

(Price,2010, 48.) 

 تعقيب: 

 يمكن استخالب جملة من المالحظات من التعريفات السابقة: 

ن أالدعم والمساندة للفرد، و ركزت أغلب التعاريف على أهمية وجود عالقات آمنه ومستمرة ت من  
 أنهم قادرون على تقديم المساعدة المناسبة في الوقت المناسب.بيكون األفراد محط ثقة المسن 

 األقرب للمسن.  واألصدقاء، أي األفرادالدعم األسرة إن من أهم مصادر  
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إن الدعم االجتماعي ذو صلة وثيقة بالشبكة االجتماعية حول المسن، ولكن ليس هو نفسه الشبكة  
االجتماعية، فإدراك الفرد لما يتلقاه من دعم ال يرتبط مباشرة بعدد األفراد، بل بما يقدمونه من مساعده 

 .في الوقت المناسب وبخاصة وقت األزمات

 لقيه، حيث أنه يزيد ثقة المسنإن الدعم يمكن أن يحصل أياا  من خالل تقديمه وليس فقط ت 
 نفسه وفي كفاءته وجدارته، األمر الذي ينعكس إيجابا  على النواحي النفسية لديه. ب

ذكرت بع  التعاريف الدعم من خالل أنواعه ومصادره، أي أنه وجداني أوسلوكي أومادي، أوأنه  
 ل األسرة أواألصدقاء. يقدم من قب

يدركه و وتعرف الباحثة الدعم النفسي االجتماعي للمسن بأنه أي سلوك يصدر عن المسن أويتلقاه 
امين، أونحو أفراد يعتبرهم همن  ،بأنه يحتوي معنى المساعدة المادية أوالعاطفية أواالجتماعية أوالمعرفية

 االجتماعية ، وينتج عن هذا السلوك إحساس المسنويشكلون شبكته تربطه بهم عالقات صحية ومستمرة 
 بأنه ذو أهمية، وأن هناك أفراد يمكنه االعتماد عليهم عند الارورة.

ارورة تواي  بع  المفاهيم المرتبطة بالدعم ووثيقة الصلة به بنائيا  ووظيفيا  مثل وتظهر هنا 
 وافقا  جيدا  تقديمه حتى يثمر ت المسن، وحدود علىإيجابا  أوسلبا  كيفية تأثير الدعم ه، و أنواع الدعم ومصادر 

شباعا  لحاجات المسن المختلفة.  وا 

 أهميال الد م النفسي اماتمة ي:  ثةلثًة:

عن د، جسمية والنفسية والعقلية للفر الدعم النفسي االجتماعي على الوحدة الكلية للصحة ال يحافظ
شباع حاجات االنتماء، فالدعم ينمي أنماط التفاعلو طريق تعزيز إحساس متلقي الدعم بالراحة واالطمئنان،   ا 

اإليجابي بين األصدقاء، والمشاركة الفعالة بين األفراد وبالتالي يمكن أن يشبع حاجات االنتماء مع البيئة 
عة، ها من خالل تنمية مصادر التغذية الراجعلى هوية الفرد الذاتية ويقويالدعم  يحافظالمحيطة للفرد، كما 

، 2044وآخرون، آيتاإلحساس بالكفاءة الشخصية )  ينمي، و احترام الفرد لذاته داخل الجماعةعزز كما ي
95 .) 

كاألسرة  ،الجماعات التي ينتمي إليهااالجتماعي الذي يتلقاه الفرد من  الباحثين أن الدعمبع  وبين 
يقوم بدور كبير في خف  اآلثار السلبية للمواقف الااغطة التي يتعر  لها  ،واألصدقاء وزمالء العمل

(. كما أنه يقي من اآلثار النفسية السلبية الناجمة عن 15، 4992الفرد في حياته اليومية )جاب اهلل، 
 ة، حتى أنه يعد عامل مساعد في الشفاء من بع  األعرا  النفسية والسيكوسوماتيفقدالكالخبرات الم لمة 

 (.22، 2001)علي،
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 فإن الدعم النفسي االجتماعي يمكن أن يمد الفرد باآلتي: Maguireمةاواير وبناء  على ر ية 

وذلك عندما يتم تعزيز الفرد من قبل األسرة   sense of selfيمد الفرد بإحساسه بذاته  
 واآلخرين.

 بأن له قيمة وأهمية. positive feed backيمد الفرد بالتغذية الراجعة اإليجابية  

 .  socialization opportunitiesيمد الفرد بالفرب االجتماعية  

 يساعد الفرد في تحديد المشكالت والبحث عن حل ومساعدة مناسبين. 

يحمي الفرد من الاغوط حيث أن الفرد الذي يتمتع بدعم اجتماعي قوي، يتعامل مع الاغوط  
 (. 25، 2001كاٍف من الدعم )حسن،  بشكٍل أكثر نجاحا  ممن ليس لديهم قدر  

الصحة تقديمه لآلخرين يرتبط ارتباطا  وثيقا  باالجتماعي أو النفسي أن تلقي الدعم  دول يركما يرى 
( أن الدعم النفسي 172، 4991(. ويرى )عبداهلل، 415، 2004النفسية والجسمية الجيدة )عثمان،

من النفسي وخف  مستوى المعاناة الناجمة عن األحداث االجتماعي يلعب دورا  هاما  في إشباع الحاجة لأل
أن الدعم النفسي االجتماعي هو أحد المتغيرات التي تخفف من تأثير  (5991حداد  الااغطة. وبينت 

للجوء إليهم ا رت أياا  أن عدم توفر أصدقاء يمكنوالجسمية للفرد، وأشا القلق والتوتر على الصحة النفسية
 تباط بشكٍل مباشر باالكتئاب والقلق. وقت الحاجة يعني االر 

أن التأثيرات اإليجابية للدعم يمكن إيااحها  Shumaker & Brwonellشومةخر و رونل كما يرى 
 بالنقاط التالية: 

 زيد من مشاعر األمن واالرتباط والوالء والسعادة.ئم على الرعاية والحب واالهتمام يإن الدعم القا 

دماج في على حسن اإلنصات والكشف عن الذات والمرح واإلإن الدعم االجتماعي القائم  
ي دي إلى الشعور بالقيمة والثقة بالنفس وتقدير الذات اإليجابي والتعاطف األنشطة االجتماعية، 

 وانخفا  القلق. 

يم ، وتقدمعلومات لفظية عن مواجهة الاغوط أن الدعم االجتماعي القائم على إعطاء 
جز ف الشعور بالعخفلصحة البدنية والوجدانية وي دي إلى اي  المساعدات المالية والنصائ

 (. 419، 2004الواا  للتهديدات )عثمان، لمواوعي التفسير ايتي  و 
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إلى أن الدعم االجنماعي يقوم بحماية تقدير الشخب لذاته، ويشجعه   Brehamويشير بريهام 
يلعب الدعم دورا  مهما  في تأكيد ذات (. كما Breham, 1990, 58بشكل إيجابي ) الاغوطعلى مواجهة 

، كما ير من الجماعة التي ينتمي إليهاالفرد من خالل إحساسه بالمساندة من المحيطين به، واالحترام والتقد
 (. 11، 2001أأنه يلعب دورا  مهما  في إشباع الحاجة إلى األمن النفسي )اسماعيل، 

غط فالفرد الذي يتعر  للاطط ،لاططغوط النفسططيةكما ي دي الدعم االجتماعي دورا  في خف  آثار ا
(. وأشطططار جوشطططوا Bunnk,Verhovens,1991, 54يسطططعى لتلقي الدعم االجتماعي لتخفيف الاطططغوط )

( إلى أن الدعم االجتماعي يتصططططل بمشططططاعر االرتياح، وأنه كفيل Joshua et al, 2010, 69وآخرون )
 الاغوط.بإعطاء القوة التي تعزز قدرة الفرد على التوافق مع 

تبين بع  المراجع أن الدعم النفسططططي االجتماعي يقوم بوظيفتين أسططططاسططططيتين هما: وظيفة وقائية و 
لاططططططططططططططغوط النفسططططططططططططططيططططة، ووظيفططططة عالجيططططة تلعططططب دورهططططا حينمططططا تقع الخبرات لتجططططابططططه اآلثططططار السططططططططططططططلبيططططة 

( أن للدعم النفسطططططططططططي 103، 44 – 44، 3991)أرجايل، ويرى (. Bunnk,Hoorens,1992السطططططططططططلبية)
االجتمططاعي دوران، األول عالجي من خالل التططأثير الفوري على نظططام الططذات، ممططا يزيططد من تقططدير وثقططة 
الفرد بذاته، وي ثر مباشططططططرة على االنفعاالت بتوليده درجة من المشططططططاعر اإليجابية تكف مشططططططاعر االكتئاب 

ن على إدراك األحداث الاططططططاغطة بانها أقل صططططططعوبة، والقلق، والثاني وقائي، عندما يسططططططاعد الدعم المسطططططط
 ويعزز ثقته في قدرته على مواجهة المشكلة.

 وظائف الدعم االجتماعي إلى:  شومةخر و رونلويقسم 

وظائف دعم الصحة: أي أن الدعم يقوي الصحة الجسمية والنفسية والعقلية للمتلقي، ويعزز  
 .لمحافظة على الهوية الذاتية وتنمية تقدير الذاتسعادته، وتتفرع إلى إشباع حاجات االنتماء وا

وظائف تخفيف الاغط: وتشمل التقييم المعرفي والتكيف المعرفي والمواجهة )اسماعيل،  
 (. 22، ب2001

الدعم االجتماعي وسططططيطا  في العالقة بين الحالة الوظيفية ونوعية الحياة  يعملوبالنسططططبة للمسططططنين 
الدعم االجتماعي الفعلي المدرك من المسططنين يرفع مسططتوى الراططا عن الحياة ، كما تبين أن المسططنينلدى 
األعرا  االكتئططابيططة. وتبين أن هنططاك آثططار إيجططابيططة و ، كمططا أنططه يخفف أثر االنفعططال والتوتر المزمن يهملططد

 سطططططططنة، كما أن قدرة الفرد على 70معتدلة للصطططططططداقات القائمة بين المسطططططططنين الذكور الذين تتعدى أعمارهم 
يتاططمن الشططبكات االجتماعية التي تعبر عن عدد  الخارجي مفهوم له عدة أوجهتوظيف العالم االجتماعي 

األشطططخاب في عالم الفرد ونوعية األعاطططاء الموجودين في حياته، ويشطططكل ه الء األشطططخاب قاعدة الدعم 
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من شططبكات اطط مسططنينبية في حياة المسططنين، فالاالجتماعي، وتسططتطيع هذه الشططبكات أن تقدم تأثيرات إيجا
 وزو  . وقد بينت دراسططططططططططططططة(Oters,2003, 85الوقوع في االكتئاب ) يكونون في خطرعائلية اطططططططططططططئيلة 

( أن نجاح شطططططططبكة الدعم االجتماعي يرتبط بقاطططططططاء Bozo, Guarnaccia, 2010, 25) واوارنةسبببببي
 المسنين لفترة شيخوخة مريحة.

الدعم االجتماعي عامل مهم في الحفاظ ( أن تلقي Kimberly, 2006, 65) ايم رلي توقد وجد
  على الشطططططططططعور باالرتياح، فالمسططططططططططنين الذين سططططططططططجلوا معدالت عالية من الدعم االجتماعي أظهروا أعرا

 ون بشططكٍل أفاططليتوافق، كما أثبتت أن األفراد الذين يملكون شططبكة دعم قوية اكتئابية أقل تجاه مشططكلة الفقد
 .شبكات دعم اعيفة أوالذين ال يملكونها أبدا  يملكون  من األفراد الذين األحداث الكبرىمع 

( أن للدعم االجتماعي آثار مباشطرة وغير مباشرة على شعور المسنين Lou,2010, 65) لووأكد 
باالرتياح فيمكن أن يكون الدعم االجتماعي محققا  للحاجات األساسية الصحية واالجتماعية لدى المسنين، 

هوم ركزت أدبيات المف كما اآلخرين، ويعمل كقناة للمعلومات، ط عاطفية معكما انه يزود المسططططططططططنين برواب
  واألزمات والكوارث.لمر  على قدرة الدعم االجتماعي على التخفيف من اآلثار السلبية الناتجة عن ا

( أن الدعم االجتماعي يخفف من الاططططططغوط ويقلل من األعرا  Ho, Hui, 2010, 98وذكر )
كيفون دعم اجتماعي قوي يتيتمتعون باالكتئابية ويسططططهل التعايش مع األلم، وقد ذكرا أن األشططططخاب الذين 

ويشططعرون بالسططيطرة على حياتهم، كما أن لديهم إحسططاس كبير بالراططا عن الحياة.  ،مع عناصطر مجتمعهم
الممكن  أي من ،اسططططتخدام اسططططتراتيجيات التوافقي آثار في زيادة التوافق النااططططج و عكما أن للدعم االجتما

أن نفتر  وجود تأثيرات مباشطططططططرة أوغير مباشطططططططرة من خالل اسطططططططتراتيجيات التوافق، مما يقلل الصطططططططعوبات 
 التوافقية ويزيد الراا عن الحياة.

 تعقيب: 

جابي والمشططططططططططططاركة الفعالة على إشططططططططططططباع يعمل الدعم بما يتاطططططططططططمنه من تنمية ألنماط التفاعل اإلي 
عططة ه عن طريق التغططذيططة الراجواحترامططه لططذاتطط رد مع البيئططة المحيطططة، ويعزز هويتططهلفدى حططاجططات االنتمططاء لطط

ي حل  لمة، ويسططاعد فقدمها. كما يقي الدعم النفسططي االجتماعي ويخفف من الاططغوط والخبرات المالتي ت
يزيد من مشطططططططططططاعر األمن وتقدير الذات، وقد تبين من نتائج الدراسطططططططططططات أن الدعم النفسطططططططططططي المشططططططططططكالت و 

 االجتماعي الجيد غالبا  ما يرتبط بمخرجات نفسية مرغوبة كاشعور باألمن والثقة وتقدير الذات. 
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لعبت و  ةشططططعور باالرتياح والراططططا عن الحياكما ارتبط الدعم النفسططططي االجتماعي لدى المسططططنين بال
كات االجتماعية للمسططططططططططططططنين دورا  هاما  في ذلك. حتى أن بع  الباحثين ذكر أن الدعم النفسططططططططططططططي الشططططططططططططططب

 االجتماعي الجيد يسهل التعايش مع األلم واألمرا  المزمنة، وينعكس على الصحة النفسية والجسمية. 

ة جنالحظ مما سطططبق عراطططه من أهمية الدعم النفسطططي االجتماعي ووظائفه وفوائده، أن كل فرد بحا
للدعم سططواء  كان في واططع أزمة أم ال، وأن الدعم النفسططي االجتماعي له آثاره اإليجابية على صططحة الفرد 
النفسطططية والجسطططمية وعلى إحسطططاسطططه باالرتياح والراطططا واألمن واالنتماء، وهذا ما يمكن االسطططتفادة منه لدى 

وا إلى أن يصططل للمسطططنين كي يلتفت المسططنين في دار الرعاية، فإبراز أهمية الدعم النفسطططي االجتماعي يجب
، وخلق الفرب لذلك مهما كان نوعها االجتماعية المتاحة في دار الرعاية نشطططططططططططططططةأهمية االنخراط في األ

اإلداريين. وذلك لتأمين الحد المقبول من التغذية  أومع المشططططططططططططططرفين أو في الغرفزمالء الكلمطا أمكن، مع 
إشطططططراك المسطططططن في فعاليات جماعية يجد فيها ما يهمه، كما أن االجتماعية اإليجابية لكل مسطططططن،  الراجعة

عية حياته يسهم في تحسين نو  لبا  ما ياع المسن نفسه فيها، األمر الذي تسطحبه من حالة العزلة التي غا
األبناء واألزواج في تحقيق راحة  وت كد الدراسططططططات األهمية القصططططططوى لألقرباء والسططططططيماداخل دار الرعاية. 

غير الموجودة أكثر تعراطططا  لنقب الرعاية. ولذلك و المسطططنون ذوو الشطططبكات األسطططرية الصطططغيرة أالمسطططنين، ف
من مصطططططادر األمن التي يحتاجها الفرد عندما  رئيسططططيا   كثير من العلماء الدعم االجتماعي مصططططدرا  اليعتبر 
معها إلى وعون  وعندما يشعر بأن طاقته قد استنفدت وأجهدت وأنه يحتاج ،أن هناك ما يهدد كيانه يشعر
على اختالف مصططادرها من أسططرة وأصططدقاء  لذا فانه يلجأ إلى الشططبكة االجتماعية المحيطة به ،خارجالمن 

ولعل الفرد في مرحلة  .المطلوبينوأقارب وجيران لطلب العون في سبيل الوصول إلى حالة االتزان واألمن 
حسطططططططاس  له المسطططططططاندة الفعلية من حبكبر أحوج ما يكون إلى العالقات االجتماعية التي توفر ال ورعاية وا 

تقدير ذاته الفرصطططططة لبالنسطططططبة له تمنحه  أهميةبالمواسطططططاة والطمأنينة واالرتباط مع مجموعة اجتماعية ذات 
 .تكيف مناسبة مع اغوط الحياة وصعوباتها وتطوراتها والثقة بها وتساعده على اختيار استراتيجيات

م النفسططططططي االجتماعي فإنه من األهمية بمكان أن نعرف اآلليه وبعد عر  الدور الذي يلعبه الدع
 سره لدور الدعم النفسي االجتماعي.، لذا سنعر  النماذج الرئيسية المفتنتج هذا الدورالتي 

 أ عةد الد م النفسي اماتمة ي:   :را عةً 

نيفات تحتوي األدبيات على تصاالجتماعي تبعا  لمحتواه إلى أنواع متعددة، و النفسي الدعم  صنف
 ,Doganوالطططدعم األداتي، ويطططذكر )أالعطططاطفي أو  االجتمطططاعي كطططالطططدعم االجتمطططاعيالنفسططططططططططططططي كثيرة للطططدعم 

Guven, Sener & Oztop, 2009, 80 أن الدعم االجتماعي غالبا  ما يصطططنف حسطططب أنماط وأنواع )
مادية. ويمكن أن يقدم الدعم عاطفية أو ذا كانت تتاططططططططططمن مسططططططططططاعدات وتكرار العالقات االجتماعية فيما إ
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النفسططي االجتماعي في ماطططامين مختلفة مثل اإلنصطططات وتقديم العون، والمسطططاعدة المادية أوالمسطططاعدة في 
حل المشكالت، أي أن هناك اتفاق بين الباحثين على أن الدعم النفسي االجتماعي مركب  متغير ومتعدد 

 (. 45، أ2001األبعاد )اسماعيل، 

 أن هناك خمس فئات للدعم النفسي االجتماعي:  Sarfinoسةرفينو ويرى 

الدعم الوجداني: ويقصططططد به مشططططاعر المودة والرعاية والحب واالهتمام، فالفرد قد يمر بخبرات  
أليمططة أومعططانططاة أوفقططد، ينخف  خاللهططا تقططديره لططذاتططه، ومن خالل الططدعم الوجططداني يرتفع تقططدير 

 الذات وتتقلب مشاعر عدم الكفاءة الذاتية. 

 . الدعم األدائي: يشمل المساعدة المادية والمالية 

الدعم المعلوماتي: تزويد الفرد بالنصططططططططيحة واإلرشططططططططاد والمعلومات المناسططططططططبة للموقف، بغر   
 مساعدة الفرد في فهم موقف والتعايش معه. 

 دعم التقدير: أوالتقييم، يساعد الفرد على بناء مشاعره الخاصة بتقييم ذاته وتكاملها.  

لملء أوقات الفراغ وهو يجعل الفرد الدعم االجتماعي: أي االندماج مع اآلخرين في نشاطات  
 (. Sarfino, 1998, 97يشعر بأنه عاو في جماعة تشاركه اهتماماته )

 االجتماعي يتم بثالث طرق: النفسي أن الدعم  Cohenاوهن يرى 

 الدعم االجتماعي المادي أوالوسيلي، عندما تكون المشكلة متعلقة بالمال أوالسكن.  

قتراحاجهطاء النصططططططططططططائ  واآلراء حول كيفية مو الدعم المعلوماتي ويتاططططططططططططمن إع    ة الحدث وا 
في المواقف المشططططططططططططابهة، أوتزويد الفرد بالمعلومات الهامة التي  حتماالت السططططططططططططلوك الممكنةا

 على حل المشكلة. يمكن أن تساعد

دقائه أصططططططالدعم العاطفي ويقصططططططد به التعاطف الذي يحصططططططل عليه الفرد من أفراد أسططططططرته أو   
يسططططططططططططهم في تخفيف الشططططططططططططعور باأللم  مما، األخرى خالل تعراططططططططططططه للمشططططططططططططكلةأوالمصطططططططططططادر 

 (.Cohen,1997, 64والحزن)

 االجتماعي وهي:النفسي خمسة تصنيفات للدعم   Cutronaاوترونة وقد صنفت 

 الستقرار والراحة النفسية.الشعور با علىالدعم الوجداني: يساعد الفرد  
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واقف الصططططططططططططططعبة التي مالمطادية والعاطفية في الالتكطامطل االجتمطاعي: ويتمثطل في المشططططططططططططططاركطة  
 الشبكة االجتماعية. فرد من أفراديتعر  لها أي 

شططططططططططططبكة االجتماعية للفرد حتى يشططططططططططططعر بالكفاءة والقيمة الذاتية الدعم التقدير: يظهر في دعم  
 وتقدير الذات.

 الدعم المادي: يتجلى في تقديم المساعدات المادية عند الحاجة. 

تي اوالمعرفي: يتمثل في عمليات التوجيه واإلرشاد وتقديم المعلومات الارورية الدعم المعلوما 
(Cutrona, 1990, 64.) 

االجتماعي يتخذ النفسططططي ( أن الدعم Salinero et al , 2011, 547وذكر سططططاليرنو وآخرون )
أشطططططططططكاال مختلفة فهناك الدعم الوظيفي والدعم العالئقي البيني والدعم المعلوماتي والدعم العاطفي، كما أن 

كلما كان حجم الشبكة االجتماعية أكبر كان فالدعم االجتماعي يختلف باختالف حجم الشبكة االجتماعية 
تقدير  فعر يساعد على  بين أفرادهاعية والتفاعل هناك دعم اجتماعي أكبر، كما أن وجود الشبكات االجتما

 .أكبرتواصل اجتماعي يحدث ذات و ال
 تعقيب: 

ناك ه أنواع للدعم الذي يمكن تقديمه للمسططططططططططططططنين، أنأدبيات حول ترى البطاحثطة من خالل ما تم إيراده من 
د األبعا إيجازيمكن و آثاره على جانب من جوانب حياة المسطططططططن،  لكل نوعمن الدعم خمسططططططة أنواع متمايزة 

 : بما يلي
  Emotinal suppoetالدعم العاطفي:  

واالرتباط والطمأنينة والثقة  ويظهر في تقديم الرعاية والتعاطف، وتعميق الثقة بالنفس. ويتاططططططططططططططمن المودة
ومن السطططططططططططلوكيات الداعمة عاطفيا  تقديم التقييم والثقة واالهتمام واالسطططططططططططتماع.  .والحب واالهتمام واالنتماء

ن وظيفة الدعم العاطفي إيصططال رسططالة للمسططن بأنه ذو قيمة وينتج عن هذا الدعم تعزيز تقدير الذات وتكو 
حساسه بأنه ذو قيمة وأهمية.   لديه، وا 

  Esteem supportدعم التقييم:  
رين، اآلخ بأنه مقبول من لمساعدة الفرد على تعميق احساسه يتمثل هذا النوع في تقديم المعلومات الالزمة

من المحيطين به، وهذا يعطيه اإلحسطططططططاس بالقيمة الشطططططططخصطططططططية واخترام الذات  ه مقومات التقدير لذاتهولدي
 (. 254، 2001)علي، 
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  Information supportدعم المعلومات:  
(. 20، 2001يتمثل في تقديم النصطططططططط  والتغذية الراجعة الشططططططططخصططططططططية والمعلومات الاططططططططرورية )أبوعين، 

ل إبداء ، أومن خالمات التي تفيده في حل مشططططكلة صططططعبةمتلقي الدعم بالمعلو ويظهر هذا النوع في إمداد 
رشاده )حداد،   (. 419-411، 4959النص  له، أوتوجيهه وا 

 Social supportالدعم االجتماعي: 
اوهن وويلز ُأدِخل  مصططططططططططططططل  الدعم االجتماعي بفاطططططططططططططل ، و الصطططططططططططططحبةويسطططططططططططططمى أياطططططططططططططا  دعم الرفقة أو 

cohen&wills ع  األنشططططة الترفيهية، والمشطططاركة الفراغ مع اآلخرين في ممارسطططة ب ويعني قاطططاء وقت
النتماء والتواصططل مع اآلخرين ومسططاعدة الفرد على التخلب من ختلفة إلشططباع حاجات افي المناسططبات الم

احثين إلى أن الدعم االجتماعي همومه والتخفيف عنه في مواجهة األحداث الاططططططططاغطة وأشططططططططار بع  الب
 (. 29، 2001اعية يمثل الوظيفة الوقائية للدعم االجتماعي )علي، الصحبة االجتمأو 

 Tangible supportالدعم المادي:  
تقططديم تقططديم األدوات الالزمططة لططذلططك، أو  أي الططدعم الططذي يسطططططططططططططططاعططد الفرد على أداء مهمططة معينططة، من خالل

لتخفيف أعباء الحياة  (. أوتقديم المسططاعدات العينية42، 2001الخدمات والمسططاعدة المباشططرة )اسططماعيل، 
(krete,2006, 20 .) 

 مصةدر الد م النفسي اماتمة ي:  :خةمسةً 

تختلف مصططططططادر المسططططططاندة وتتنوع حسططططططب الظروف، وقد اختلفت الدراسططططططات في تناولها لمصططططططادر 
ن مصطططادر الدعم  ن كان هناك إجماع على أن أهم مصطططادر الدعم هي األسطططرة واألصطططدقاء، وتكو  الدعم، وا 

 تبدورها ما يسططططططططمى بالشططططططططبكات االجتماعية، وتتمثل في األسططططططططرة واألصططططططططدقاء والزمالء والجيران والتجمعا
الدينية، وهي التجمعات الواقعية التي ينتمي إليها الفرد وبعتمد علها من أجل الحصططططططططططول على الدعم )عبد 

( Kahn & Antonucci, 1980, 25ويفتر  نموذج القافلة للدعم االجتماعي) (. 42، 4995المنعم، 
للفرد أن يشططططططططططططططعر يمكن و يتبادل معهم الدعم المادي والعاطفي.  أن كل فرد محاط بقافلة من األشطططططططططططططخاب

االجتماعي من خالل ما يقدمه المحيطون به من أسططططططرة وأصططططططدقاء وم سططططططسططططططات المجتمع النفسططططططي بالدعم 
دعم منهططا الططدعم العططاطفي االنفعططالي مثططل التعططاطف والططدعم المعلومططاتي مثططل من جيران وزمالء العمططل الو 

 (. 21، 2004النصيحة والمعلومات الارورية )الشقيرات وأبو عين، 
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 نقسي اماتمة ي للمسنين:الد م المصةدر وفيما يلي تفصيل ألبرز 
  :. األسرة5. 1 

االتجاهات  وتنحوالطبيعي،  هن داخل محيطلمسغير الرسمية ل يقدم الرعايةمن تعد األسرة أهم 
من أنسب أنواع  على اعتبار أن ذلك ،األسرةمن خالل  للمسن هاتقديم المجتمعية إلىفي الرعاية الحديثة 

وقد أكدت بع  الدراسات األهمية  (.12، 4992)فهمي، التي يمكن أن تقدم غير الرسمية الخدمات 
القصوى لألقرباء وال سيما األبناء واألزواج في تحقيق الراحة للمسنين، فوجدت أن المسنين الذين ال يملكون 

ة ا  لنقب الرعاية وعيش حياة ذات نوعيشبكة اجتماعية، أوذوي الشبكات األسرية الصغيرة، أكثر تعرا
ووظيفتها التقليدية،  جزء من دورها الطبيعي للمسنإن رعاية األسرة . (Doling et al, 2005, 8متدنية )

مرتبطة  من وحدات مكونالجميل، ذلك ألن اآلسرة نسق اجتماعي  فهي أفال من يحتان المسن ويرد له
يمكن أن تدعم شبكة العالقات االجتماعية  االجتماعية المتعددة التي صالتهالها  على مستويات مختلفة

موجها  لمس ولية  قيم المجتمع الدينية والحااريةوتشكل  ،بالوحدة وفقدان األهمية مما يقلل من شعوره ،للمسن
، وصادق بما يمنحونه من حكمة وحب )أبو حطب رمصدر فخ هماعتبار و األسرة في رعاية المسنين، 

4990 ،21.) 

 ( أنSilverstuin, Parrot, Bengtson,1995, 214ويذكر سططططيلفرسططططتين وباروت وبونغتسططططون )
. نهم تجاه والديهممن، ت ثر في الوظائف وااللتزامات الطبيعية الراشدو تذكرها ي نوعية العالقات المبكرة التي

كما أن مشططططططاعر الذنب واالعترااططططططات السططططططابقة على سططططططلوك الوالدين ومشططططططاعر الكبت تجاههما، ت ثر في 
 كثرأمقدار الدعم المقدم وفي نوعيته وفي نوعية التواصططططططططل بين اآلباء واألبناء، وقد أفاد البحث أن البنات 

ا لعامة، وقد وجدت الدراسطططططططططططة أياطططططططططططللدعم بالنسطططططططططططبة لوالديهم، األمر الذي يتفق مع النظرة الثقافية ا تقديما  
في دافعية األوالد والبنات لتقديم المسطططططططططططططاعدة ألبويهم، فبينما تقدم البنات الدعم ألسطططططططططططططباب عاطفية  اختالفا  

 ماأوانفعالية، يقدم الذكور الدعم غير المباشططططططططططططططر مما يقلل من فرب التواصططططططططططططططل االجتماعي مع األبوين، 
ر وجدت الدراسططططططططة أن األبناء الذكو و مع شططططططططحنة انفعالية مرافقة،  الدعمهن أكثر مباشططططططططرة في تقديم فالبنات 

 تقديم الدعم ألبويهم. يبد و بيحتاجون ألجواء عائلية لمدة أطول كي 

كر ذكما وجدت الدراسطططططططططططات اختالفا  بين المسطططططططططططنين والمسطططططططططططنات في تلقي الدعم من أفراد العائلة فقد 
متعددة وتسطططططم   فعالقاتهن، الدعم االجتماعي سطططططتويات عالية منم يسطططططجلن اإلناث( أن 2002) ايم رلي

، ارنة بالذكورم من مصادر مختلفة مقن الدعالشبكة، وبالتالي فهن يتلقي وكثيرة مع أفرادبمرات لقاء متتالية 
كما وجدت األبحاث أن تلقي الدعم لدى النسططططططططططاء كان يرتبط بوجود مشططططططططططاعر الذنب وأن تقديم الدعم كان 
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كما تبين أن الرجال أكثر ميال لتلقي الدعم من زوجاتهم بالدرجة األولى، بينما يرتبط بمشططاعر المسطط ولية، 
 .من العائلة األخرىاألطراف تكون النساء أكثر ميال لتلقي الدعم من األطفال و 

( أن العالقات االجتماعية Siebert, Mutran, Reitzes, 1999, 254) وفي نفس المواوع أكد
 ،ا  أكبردعم نناث لتكون لديهن شطططططططططبكة اجتماعية واسطططططططططعة يقدمن ويتلقيف باختالف الجنس فتتجه اإلتختل

م الدعم من زوجاته لتلقي، أما الرجال فيتجهون كبر عن عالقات الصطططططططداقة الخاصطططططططة بهنراطططططططا أ ولديهن
 بالدرجة األولى وبدرجة أقل من باقي أفراد العائلة واألصدقاء.

لمسطططططنين، فالعالقات مصطططططادر الدعم لأهم من  ( اعتبار األوالدUmberson, 1992, 245 وي كد )
أظهرت الدراسطططططات أن الروابط األسطططططرية مفاطططططلة بشطططططكل و وطويلة األمد،  قوية وعميقةبين الوالدين واألبناء 

يد حافظ على تواصططططططططل ج، مما يما يعيشططططططططون بالقرب من أحد أبنائهمكبير من قبل المسططططططططنين، الذين غالبا  
الداعمون األقرب حتى لو أقر المسططططططططنون بغير ذلك كأن يقولوا بأن  وقريب معهم. ويعتبر أعاططططططططاء العائلة

 (.Siebert, Mutran, Reitzes, 1999, 65أصدقاءهم هم األقرب )

 . األصدقةء:4. 1

يعتبر األصططططططططدقاء المرجع الثاني للفرد بعد األسطططططططططرة، ولهم دور  هام في مسطططططططططاعدة الفرد على تجاوز 
لألصططططدقاء دور  في صططططقل شططططخصططططية الفرد وتنمية قدراته )الجوهري، مشططططكالته النفسططططية والمادية، كما أن 

لتبادل اآلراء واألفكار واسططططتعرا  المشططططكالت  مناسططططبا   وسطططططا  اء األصططططدقتبر عي(. و 224-274، 2007
 حينما يتفاعلف أكثر تطورا ،الكتسططططططاب خبرات جديدة وتبني أهداف  ومدخال  مناسططططططبا   المسططططططن، التي تواجه

 متقطاربطة فطان وجهطات نظرهم المتباينة تمكنهم من إعادة تقييم يواجهون خبرات واططططططططططططططغوططا   األفراد الطذين
كما يعمل ، هاعمللوصطول إلى التوافق وتعديل بع  قيمهم  ،ية لهاة والمجتمعيألبعاد البيئالمشطكلة وفهم ا

شططططططططططططعر المسططططططططططططنون على إتاحة الفرصططططططططططططة لتحمل المسطططططططططططط ولية والقيادة التي التواصططططططططططططل مع األصططططططططططططدقاء 
أهم مصطططادر الدعم أحد أن فقدان الصطططديق، يعني فقدان  Dukدوك (. ويرى 11، 4999  دها)فهمي،بفق

ة والفهم والتوجيه، والحماية من الوقوع في األخطاء مما يساعد المختلفة ومنها المساندة والنصيح بأشكاله
النفس بعلى تحمل أعباء الحياة اليومية والتصططططديق على اآلراء الشططططخصططططية وتأكيد صططططحتها، ودعم الثقة 

                 (. 22، 4991و سريع، )أب

ن من المسططنين يقللو  باالرتياح، ومن المالحظ بأن إحسططاس المسططنينمهم في بدوٍر صططدقاء األ يقومو 
وغالبا  ما يكون  ،هاتهم االجتماعية باختيارهم التفاعل والتعامل مع األعاططاء الرئيسططيين فيأفرلد شططبكعدد 

بين العائلة واألصططططططططططططططدقاء من حيث إعطاء الدعم أجريت أبحاث للتفريق وقد األصططططططططططططططدقاء القدامى منهم، 
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 مهمن أعاطططططاء الشطططططبكات الداعمة، وأن للمسطططططنين، وظهر أن أعاطططططاء العائالت يشطططططكلون النصطططططف أوأكثر
أكثر  دعم األصدقاء أندالئل على  بينما تفيد بع  األبحاثيقدمون مستويات عالية من الدعم المغلق، 

أهمية من دعم العائلة لشططططططعور المسططططططن بالراططططططا واالرتياح. ويفسططططططرون هذه النتائج بأن العالقات العائلية 
الصططططداقة فهي عالقات تطوعية، وبالتالي فإن المسططططنين ال عالقات مفرواططططة غير مختارة، أما عالقالت 

داقة اء عالقة الصططططططال كونه كذلك، بينما يسططططططتطيعون إلغيسطططططتطيعون إلغاء الجو العائلي الاططططططاغط في ح
 ,Siebert, Mutran, Reitzesوبسطططططططططببها )أأوواططططططططع حد لها ولألحداث الاطططططططططاغطة الصطططططططططادرة عنها 

1999, 65.) 

 . الدور اماتمة ي للمسن  ة ت ةره مصدر من مصةدر الد م: 3. 1

مصططططدر من مصططططادر الدعم االجتماعي، فأداء الفرد لدوره كأب أوجد  للفرداألدوار االجتماعية  تعد
 (. Oters,2003, 24)همة، لما يجده من إدراك ألهميته من األمور الم

 االنفعالية عن الممكن أن يحسطططن حالته منلمسطططاعدة رت بع  الدراسطططات أن تقديم المسطططن لكما ذك
ن يقدمون يطريق إحسططططاسططططه بالمعنى ووجود هدف في الحياة. فقد تبين أن التأثيرات الحاصططططلة للمسططططنين الذ

الدراسات  ، وقد تحققتللمسنستلزم وجود التزامات ومس وليات وواجبات اجتماعية الدعم الحقيقي لألوالد، ت
الطدعم المادي المباشططططططططططططططر )المالي( والمسططططططططططططططاعدة في الواجبات المنزلية  من أثر تقطديم أنواع من الطدعم مثطل

 ,Guoالعناية باألطفال ومدى تأثير ذلك في الراططططا عن الحياة لدى المسططططنات في الصططططين )بوالمسططططاعدة 
Che, 2010, 32،)  تبط ر أنيطت بهن مسططط وليات ت عن الحياة عندماكن أكثر راطططا وتبين أن المسطططنات

 القيام ببع  الواجبات المنزلية.الجديد، أو بالعناية بالجيل 

 ،ن في القطاعات الخاصةالمسنو ، أنه في معظم بلدان آسيا يعمل (Chalise, 2010, 54ويذكر )
الرغم من  زوجاتهم، وعلىو عليهم وعلى  تقع مسطططططططططط ولية العناية بهمو  آبائهم،ويعتبر األبناء م تمنون على 

لمادي الدعم امثل  أبنائهمن معظم الدعم يتجه من األبناء لآلباء، فإن هناك دعم يتجه من المسططططططنين إلى أ
طبيعة العالقات والقوانين  تحديدو في صططططططططططططططناعة القرار داخل األسططططططططططططططرة  والمشططططططططططططططاركةالمختلفة، والخطدمطات 

 االجتماعية في المجتمع المحلي المحيط.

، فإن األبحاث توقعت أن مساعدة أولي ألثر تقديم الدعمالذي  على الرغم من االهتمام الائيلو 
 فقد وجد أن المسنين الذين يقدمون الدعم ألبنائهم .لدى المسنيناآلخرين تنمي وتحسن الحالة االنفعالية 

د تول   هي ذلك،ت دي لالذين ال يفعلون ذلك، واآللية التي يشعرون بقدر كبير من الراحة، ال يشعر به أولئك 
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ستين وتشن )سلفر  وتنمية المودة والثقة مع اآلخرينالشعور بوجود الهدف عن طريق تبني دور الدعم المثمر 
 (117، 4992وهيللر، 

( أن للعالقات االجتماعية أثر سطططببي في صطططحة األفراد Stalnake, 2007, 321دراسطططة ) وذكرت
حسطاسهم باالرتياح. الفعاليات ديم تقتحسين المشاركة في وقد أجريت بع  الراسات على توقع مفاده أن  وا 

 Boosman)االجتماعية ي دي إلى تحسططين الراططا عن الحياة لدى األفراد الذين يمرون بظروف صططعبة 
et al,2011, 214.) ( وذكرت دراسطططططططة آدجوموAdejumo,2010, 24 أن حياة )تزيد غنى  المسطططططططنين

ن أقل بالمقارنة بالمراحل السطططططابقة، فإ أفراديتواصطططططلون مع  فبما أن المسطططططنون، حاططططور األصطططططدقاء والعائلةب
 أهمية العالقات الشخصية تحافظ على قيمتها وربما أكثر من قبل. 

( أن الفرد ال يشطططططعر بالراطططططا حين يتلقى الدعم من اآلخرين فقط، ولكن Lou,2010, 256وذكر )
حسطاسا  بالقيمة  اطمن عالقة تبادلية، فتقديم الدعمأياطا  بإعطاء الدعم  يعطي الشطخب مشطاعر إيجابية وا 

 الذاتية وتقدير الذات.  

 . مؤسسةت الماتمع المحلي الحاوميال واألهليال: 2. 1

بر عبكطافطة أنواعطه المطاديطة والمعنوية يسططططططططططططططهم المجتمع في تقطديم الطدعم النفسططططططططططططططي االجتمطاعي للفرد 
بد من التكامل بين الم سطططططسطططططات الحكومية ، وال أوعبر الم سطططططسطططططات األهليةاها الدولة رعم سطططططسطططططاته التي ت

ة أن . ويمكن للم سسات الحكومية واألهليالمسنيناجات الامان الوحيد لتلبية متطلبات وح واألهلية، ألنه
 تقدم الدعم النفسي االجتماعي من خالل: 

 تأمين الشروط المالئمة للتأهيل االجتماعي.  

 التفاعل بين األفراد.   

 (. 440، 2007تقبل األفراد. )عبد اللطيف،   

 تعقيب: 

ون كما يمكن أن يك ،لمسطططططططنين المقيمين في دور الرعايةتفتر  الباحثة قلة مصطططططططادر الدعم لدى ا
ن وجدت لديه أسطططططططرة فقد و المسطططططططن وحيدا .  تكون من أاطططططططعف الحلقات الداعمة على عكس الدور المرجو ا 

رز رة(، وأب)األسطططططططططيفتر  نظريا  أن يحتلوا مكان  داخل الدار ويبرز داعمون جدد في حياة المسطططططططططن .منها
، وطبيب الدار، والمعالج الفيزيائي، ومقدمي ي الغرفطة، والمشططططططططططططططرف على الجنطاحالزميطل ف ه الء الطداعمين

المسطططططططن في دار الرعاية يشطططططططكو من قلة مصطططططططادر الدعم النفسطططططططي إن وبالتالي فالخدمات اليومية للمسطططططططن، 
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ية الخارج، ويعتمد بشططططكل أكبر على مصططططادر الدعم ن تقلب الشططططبكة االجتماعيةخاصططططة وماالجتماعي ال
ل ويحاو  أوالعامة أوالتطوعية سواء من دار الرعاية أومن م سسات الدعم االجتماعية األخرى. ،الم سسيةو 

بع  المسطططنين أن يكسطططبوا ثقة هذه األطراف مكونين ألنفسطططهم شطططبكة داعمة بديلة، ويفشطططل البع  اآلخر 
 بهم دام الثقططة في األفراد المحيطينكوين هططذه الشططططططططططططططبكططة الجططديططدة في حططالططة من الرف  واإلنكططار وانعططفي ت
 تعلق بالمسن نفسه. ب مختلفة منها ما يألسبا

أهمية الثقة بالمسطططططن وبما يمتلك من خبرات ومهارات يفاخر بها، والعمل على وت كد الباحثة على 
نتاجيته المتعاونة معهاالم سطططططسطططططات أو تنميتها من قبل دار الرعاية  ، األمر الذي يعزز إحسطططططاسطططططه بفرديته وا 

 ل سططططططططنواتن خالالمسطططططططط تقدير الدور الذي قام به كما يجبسططططططططنين، وكونه فرد مميز داخل مجتمع دار الم
 ، ويساعده على الوصول للتكامل الذياإلحساس بالمعنىفذلك يعزز  ،هأوحجم العمل، مهما كانت طبيعته

 . ينشده في هذه المرحلة

 أشاةل الد م النفسي اماتمة ي: : دسةً سة

فات كثيرة للدعم النفسططططططي االجتماعي، ارتكز أحدها على جهة تقديم تحتوي األدبيات على تصططططططني 
لى تقديم إ الد م اماتمة ي الرسميويشطير رسطمي أوغير الرسطمي. فصطنفه إلى االجتماعي النفسطي الدعم 

(. ويمكن أن يتم عن طريق Kruase, 1986, 65المسطاعدة والعناية من قبل م سططسططات عامة أوخاصطة )
، حيث يقوم بتقديمه أخصططائيون ومهنيون في وقت هليةالم سططسططات الحكومية المتخصططصططة أوالجمعيات األ

ية قدم المساعدات المالاألزمات والمشطكالت. ويتم عن طريق مراكز التدخل السطريع أوالمبكر، أوم سسات ت
 (. 495، 2000والعينية، ومراكز اإلرشاد النفسي واالجتماعي )مرسي، 

 الحصطططططططول بأنه المسطططططططاعدة والعناية التي يمكن النفسببببي اماتمة ي اير الرسببببميلد م ايعرف و 
(. ويركز الدعم Cavanaugh, 1998, 69) أوالقريبة منهمن الشبكات االجتماعية الخاصة بالفرد  اعليه

عية وتكرار مرات التواصططططططل والراططططططا عن غير الرسططططططمي على الكثير من المتغيرات كحجم الشططططططبكة االجتما
 الدعم المستلم من مصادره المختلفة.

الدعم  (Ng, 1999, Sauer & Coward, 1985, Siu & Philips, 2000, 67ويعرف )
أنه المسطططططططططاعدة المقدمة من أحد ه الء األشطططططططططخاب، الزوج، األوالد، النفسطططططططططي االجتماعي غير الرسطططططططططمي، 

المعارف، األصطططططططططططدقاء، الجيران، بدون مقابل مالي أومادي ملموس. والدعم االجتماعي غير الرسطططططططططططمي قد 
، إعطاء المال، أوتقديم المعلومات على حاجيات المسطططططططنيكون أداتي يتاطططططططمن تقديم المسطططططططاعدة في جلب 

رشططططططططاد، أو  الطبية أوالمسططططططططاعدة في أعمال المنزل، وقد يتاططططططططمن الدعم  المسططططططططاعدةتقديم شطططططططكل نصططططططططيحة وا 
الفرد ( أن 495، 2000الدعم العاطفي على شكل التفهم والحب. ويرى )مرسي،  ،االجتماعي غيرالرسمي
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من األهل واألصططططططططدقاء والزمالء والجيران، بدافع  لدعم النفسططططططططي االجتماعي غير الرسططططططططميايحصططططططططل على 
 امات األسرية واالجتماعية واألخالقية والدينية.المحبة وااللتز 

الدعم االجتماعي غير الرسطططططططططمي على أنه المسطططططططططاعدة المقدمة من  Kaufmanاوفمةن ويعرف  
عرف يأعاططططططاء العائلة أواألصططططططدقاء التي ترتكز على تقديم التعاطف والقيام ببع  المسططططططاعدات المادية، و 

المسطططططاعدة المقدمة من مسطططططاعدين مدفوعي األجر أومن  متطوعي الخدمة الدعم االجتماعي الرسطططططمي بأنه 
 االجتماعية أومن الجهات المس ولة عن الخدمات الصحية. 

دة م والمسططططاعويمكن أن تتخذ فعاليات الدعم االجتماعي غير الرسطططمي أشططططكاال  متعددة مثل االهتما
رشاد لمصادر المالية للمسن، والنص  واإلوفي قااء الواجبات المنزلية، وتوفير ااعلى المستوى الشخصي 

والرفقة وتقديم التعاطف والتشطجيع، وقد قدمت الكثير من األبحاث أدلة على وجود الراا وارتباطه بوظيفة 
 , Kaufman et alشططططططططبكات الدعم االجتماعي غير الرسططططططططمية وطبيعة فعاليات الدعم لهذه الشططططططططبكات )

2010, 64 .) 

 يثحالد م النفسبببي اماتمة ي التيو ي تاةه المسبببنين  طوعي أي ويبرز هنا مفهوم العمل الت
ازداد  ،رهطا، فكلمطا ازدادت األمطة رقيا  يعتبر الطدعم التطوعي واالنخراط فيطه رمز من رموز تقطدم األمم وازدهطا

العمل التطوعي مطلب من متطلبات الحياة المعاصطططططرة، حيث اطنيها في أعمال التطوع، ويعتبر انخراط مو 
الظروف المعيشططططططططية والتغيرات االجتماعية واالقتصططططططططادية واألمنية أواططططططططاعا  االجتماعية و تعقد الحياة  ملىأ

مما يسطططططططتدعي تاطططططططافر جهود مكونات  ،تقف الم سطططططططسطططططططات الحكومية عاجزة عن مجاراتها ،وظروفا  جديدة
ماعية لخدمات االجتكما أن تزايد الطلب على اغير الرسمية، لمواجهة هذا الواقع، المجتمع كافة، الرسمية و 

 (. 22، 2042)سيد،  نوعا  وكما  أصب  يشكل تحديا  للم سسات الرسمية في المجتمع

ل النفعية المقدمة لآلخرين، وهو تأكيد ويعتبر الدعم التطوعي ممارسطططططططططططططة إنسطططططططططططططانية ترتبط باألعما
المجتمع ة ف ثقطططافطططيختلف في مجطططاالتطططه وأهطططدافطططه ودوافعطططه بطططاختالو ، للترابط االجتمطططاعي بين أفراد المجتمع

التطوعي ظاهرة اجتماعية ، إال أنه يتسططططططع ويزداد عند وجود األزمات. كما يعتبر الدعم ومجريات األحداث
سططططات لم سططططاأصططططبحت و انسططططانية ارتبطت بكل معاني الخير،  مثل سططططلوكا  حاططططاريا ، وهو مدرسططططةإيجابية ت

في بناء ه بنظرا  لما تسططهم االجتماعية ، مع تعقد العالقات اططرورة ال غنى عنها  الراعية لألعمال الخيرية
 (. 27-25، 2042مبدأ التكافل االجتماعي )سيد، ما تجسده من و  المجتمع

( أنططططه بعططططد زيططططادة  االهتمططططام Dogan, Guven, Sener & Oztop, 2009, 65ويططططذكر )
حياة ال المتخصب بالدعم االجتماعي، وجدت األبحاث أن الدعم االجتماعي غير الرسمي يزيد الراا عن
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 واإلحسططططاس باالرتياح لدى المسططططنين في مواجهة اآلثار السططططلبية للاططططغوط على الصططططحة العقلية والجسططططمية
 .للفرد

 تعقيب: 

 في تخفيف وطأة بعد األهل واألصططططططدقاء ت كد الباحثة تعقيبا  على ما ذكر، أهمية العمل التطوعي
ل لى حياة المسططنين داخالتي يعيشططها وطننا عرت به األزمة ، فمن أبرز ما أثداخل دار الرعاية عن المسططن

 دار الرعاية: 

 انخفا  أوانعدام العائد المادي الذي كان يصل المسن من ذويه. 
 عاية.ر غالء المعيشة الذي انعكس على مستوى الخدمات المقدم في دار ال 
قلة أوانعدام الزيارات واللقاءات األسرية التي كان يحصل عليها المس من ذويه وأصدقائة  

 بسبب صعوبات التنقل الحالية. 
انعدام مسططططططططططططاهمات الهيئات الخيرية والمثقفين والفنانين الذين كانوا يقومون بزيارات لدور  

 . بشكٍل خاب رعاية المسنين في المناسبات واألعياد الدينية

جتمع ت الخاصططططططة في المدور العمل التطوعي تجاه الفئافي مثل هذه الظروف يبرز بشططططططكٍل كبير 
ن داخططل دار الرعططايططة، فتردد البططاحثين والطلبططة واألفراد وبع  الهيئططات الخيريططة التطوعيططة ومنهططا المسططططططططططططططني

مجتمع، على لوتقديمهم الدعم العاطفي واالنفعالي للمسطططططنين، وجعلهم يشطططططعرون أنهم فئة غير منسطططططية في ا
ج ما الرعاية هو أحو ك من إيصال رسائل إيجابية للمسن داخل دار قدر كبير من األهمية، بما يتاطمنه ذل

ي ف أفراد المجتمع لتغطية النقبيكون إليهطا اآلن من أي وقطٍت ماططططططططططططططى، إن هطذه المحطاوالت الحثيثطة من 
 فرد له مكانته في مجتمعه، مصطططططادر الدعم النفسطططططي االجتماعي للمسطططططنين، يكسطططططب المسطططططن إحسطططططاسطططططا  بأنه

 ويكسبه المزيد من االحترام والتقدير لذاته ولمجتمعه.

 حدود تقديم الد م النفسي اماتمة ي: اآلثةر السل يال و  :سة عةً 

أن التأثيرات السلبية للدعم يمكن إيااحها  Shumaker & Brownellشومةخر و رونل يرى 
 على النحو التالي: 

إن الدعم االجتماعي القائم على الرعاية والحب واالهتمام قد ي دي إلى الشعور باالختناق والسيطرة   
 واالعتمادية كتأثيرات سلبية. 
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االدماج في األنشطة إلنصات والكشف عن الذات والمرح و إن الدعم االجتماعي القائم على ا  
االجتماعية، قد ي دي للشعور بالدونية واالرتباك وانخفا  تقدير الذات والتحكم والمبالغة في الثقة 

 بالنفس كتأثيرات سلبية. 
 المساعداتإن الدعم االجتماعي القائم على إعطاء المعلومات عن كيفية مواجهة الاغوط، وتقديم   

شعور بعدم الكفاية، إذا كانت نماذج مواجهة الاغوط غير مناسبة  دي إلى الالمالية والنصائ ، قد ي
 (. 419، 2004تمادية كتأثيرات سلبية )عثمان،  دي إلى االكتئاب واالستياء واالعلقدرات المسن، وقد ي

بع   متنوعة، حيث أظهرتنتائج  لدى المسنينسية لتلقي الدعم فالبحث في العواقب النأعطى 
ر ، فيما وجدت دراسات أخرى أن تأثيمي الشعور باالرتياح لدى المسنينجتماعي ينالدراسات أن الدعم اال

، وهذه النتائج غالبا ما تفسر في اوء حاالت اعف ماعي على الشعور باالرتياح طفيفالدعم االجت
 للمس. سيةالحاجات األسا تحقيقاالستقاللية واعف التحكم المتصل بالثقة باآلخرين في قدرتهم على 

ذكر عدة منظرين في مواوع الدعم االجتماعي داخل عائلة المسن، أن كثرة االرتباطات وقد 
ن أ لدى المسنين، غير ة على مواجهة الاغوطوالصالت وبخاصة مع األبناء الكبار، يعطي بع  القدر 

لبحث ا الدعم الكبير من األوالد بعتدي على رغبة عميقة باالستقالل لدى قسم من اآلباء المسنين. وقد أظهر
تماد على أبنائهم لالع ألطول فترة ممكنة قبل أن يلجأا ن مستقلين وظيفيا  أن األبوين المسنين غالبا ما يبقيا

الراشدين، وعادة ما يتوقعون دعما  أقل مما يقدمه لهم األبناء، وكانت النتيجة أنه عند المستويات العالية من 
ى اآلباء المسنين( قد تنتج مشاعر م لمة تتعلق بإعادة تقييم الدعم العابر لألجيال )من األبناء الراشدين إل

 العالقات المرتبطة بقاايا انعكاس الدور.
االجتماعي للعواقب النفسية السلبية المحتملة للدعم  تقدم الجانب النفسي انهيةر الد مإن نظرية 

تفتر  أن الدعم النشط الكامل المقدم للمسنين ذوي القابلية العالية لالنجراح  . وهياالجتماعيالنفسي 
، ينتج عنه اعتمادية كبيرة بسبب امور المهارات والكفاءات لدى المسن، ويترافق مع ذلك زيادة أصال  

بوظائف  نالقابلية لالنجراح وزيادة الاغوط واالنفعالية. وهناك أدلة جديدة تكشف ان المسنين الذين يتمتعو 
. ستقبال  مانخفا  فدرتهم ونشاطهم ب تنبئجيدة وبتلقون دعم أدائي متكرر ومستمر يظهرون خطورة عالية 

وذلك مقارنة بمسنين أصحاء مشابهين لهم لكنهم يتلقون دعم أدائي بتكرار أقل، وعليه فقد قرر المنظرون 
احثون نبه البدات الكفاءة لدى المسن. و أن الدعم االجتماعي قد يحث  اعتمادية مفرطة عن طريق هدم معتق

أعااء األسرة الذين يقدمون مقدار غير مالئم من الدعم بأنهم ياعفون االستقاللية وتقدير الذات لدى 
 بالذنب وعدم الكفاءة واالمتعا  وعدم االستقاللية أوالقسر واإلجبار. المسن  ونيشعر  وقدالمسنين، 

ومن الدراسات النادرة التي تناولت اآلثار السلبية واإليجابية للدعم االجتماعي للمسنين كانت دراسة 
فقد وجد أن الدعم المقدم للمسنين يقوي مشاعرهم بالتحكم والسيطرة على البيئة المحيطة  Krauosكراوس 

قد شرح و  شعورهم بالتحكم. دعم يسبب نقصا  فيبهم ولكن إلى درجة معينة سماها العتبة، عندها يبدأ ال
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حدود الدعم بطريقة أخرى، حيث أظهر أن مقادير معتدلة من الدعم العاطفي يواجه أثر الاغط  اراوس
لدى المسنين ولكن مستويات عالية من الدعم العاطفي تخفق في تحقيق  لرااواإلجهاد ويحسن الشعور با

لدعم المقدم من شبكات الدعم االجتاعي تغلف ذلك، وقد فسر هذه النتائج بأن المستويات العالية من ا
الجدارة، وهذا يجعلها غير قادرة على مواجهة الاغوط التي يتعر  لها وتغطي اإلحساس بفقدان الكفاءة أو 

 .(Krause, 1986, 56المسن )
كفاءة  يطلب الدعم أقلالمسن الذي وهكذا فإن كل ردود الفعل والنتائج السابقة قد تتجمع معا  لتجعل من 

اعيل، )اسم ى أن يرد المساعدة التي حصل عليهاادر علقيشعر أنه مدين للغاية، وأنه غير خاصة عندما 
2001 ،22.) 

 تعقيب: 

نقطة )اآلثار السلبية للدعم النفسي االجتماعي المفرط المقدم للمسن( على ارورة  ت كد الباحثة عند 
ه وبإمكاناته، ورغبته في االعتماد على نفسه إلى أقصى درجة ممكنة. وهنا احترام استقاللية المسن والثقة ب

سه خدمة نفيعطي المسن معلومات محايدة عن مدى قدرته على  ألنهيلعب دعم المعلومات الدور األكبر، 
يرغب بها، وذلك باالعتماد على تقارير طبيب الدار، بهدف تكوين المسن لصورة واقعية  أوالقيام بنشاطات

عن قدراته والمدى الذي يستطيع امنه االعتماد على نفسه، والحدود التي يمكنه أن يصلها ويجب عليه 
ن وتأهيلهم يتلعب ثقافة القائمين على رعاية المسنكما أن يطلب المساعدة من القائمين على رعايته.  عندها

واسنغاللها  قدراتهو  ما  في مساعدة المسن على تكوين صورة واقعية عن نفسهوتدريبهم وخبرتهم، دورا  مه
نفسه وتمنحه ب التي تعزز ثقة المسنبالصورة األمثل، كما يلعبون دورا  كبيرا  في إيصال الرسائل اإليجابية 

 ورة دون حرج.الدفء الالزم الذي يشجعه على طلب المساعدة عند الار 
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 الحاجات النفسية.

Psychological needs. 

o  :تمهيد 

جة فمنها فيزيولوجي كالحا ،اجاتالح اعها، وتتنوعة من الحاجات تدفعه إلشبرد مجموعلدى كل ف
 يف وتصنيفتعار تقدير واحترام اآلخرين، وتنوعت كالحاجة لألمن واالنتماء وال للطعام، ومنها نفسي اجتماعي

، م في إشباعهاوتصنيفها وما يسه اختلفت اآلراء في تسميتهاو ، بتعدد المنظرين واختالف توجهاتهمالحاجات 
 الرضا. ى أشكال متعددة من الشعور بعدم ؤدي إلياع كنها اتفقت جميعها على أن عدم اإلشبول

 تعريف الحاجات:  أواًل:

الحاجة هي افتقار الشخص لشيٍء الفقر، أي أن ًا اسم مشتق من مصدر الَحَوج وهو الحاجة لغوي
لحاجات ل ابراهيم(. ومن الناحية النفسية هناك تعريفات متعددة منها تعريف 342، 7991)المصري، ما 

ي يشعر لك عة والتوافق معهم،في تجنب األلم والحصول على الراحة ومسايرة الجما النفسية بأنها رغبة الفرد
 (. 311، 7911عليه )ابراهيم، ل  عو  بأنه ذو قيمة وم

يسعى لذي ازيادة أونقص في حالة الفرد، مما يسبب القلق والتوتر بأنها: تغير أو  العتوموعرفها 
 (. 710، 3002إلى حالة من التوازن )العتوم، العودة إلى إزالته، و  الفرد

بأنها: العوز النفسي لدى الكائن العضوي كليًا أوجزئيًا، الذي الحاجات النفسية  عباسوتعرف 
يحدث من خالل تفاعل الفرد مع متغيرات البيئة، مما يخلق لديه حالة من التوتر وعدم الراحة، واختالل في 
التوازن النفسي، وظهور سلوكيات تتعارض مع معايير الجماعة، فيسعى الفرد إلى إزالة التوتر للوصول إلى 

 (. 271، 3077من الراحة واالستقرار والتوازن النفسي )عباس،  حالة

افتقار إلى شيٍء ما إذا وجد تحقق اإلشباع، والرضا واالرتياح للكائن بأنها:  زهران الحاجةيعرف و 
ذات طبيعة فطرية، إال أنها تتحدد فيما  أن الحاجات األساسية ماسلو(. ويرى 72، 3000الحي )زهران، 

 (. 25، 7911الثقافي الذي يعيش فيه الفرد )عيسى، بعد ضمن السياق 

بأنها: حالة لدى الكائن تنشأ عن انحراف الشروط البيئية عن الشروط البيولوجية  غباريويعرفها 
 (. 771، 3001الحيوية المثلى لحفظ بقاء الكائن الحي )غباري، 
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 تعقيب: 

 ،اافتقار لشيٍء مالحاجة هي عوز أو نالحظ من العرض السايق، تأكيد التعريفات على فكرة أن 
 تتحددو ويهدف سلوك الفرد في مجمله لتعويض النقص الحاصل. ، في وضٍع غير مريحيجد الفرد نفسه ل

يتعلق  أساسي ما هو فيزيولوجي الفرد، ومن الحاجات لبيئة التي يعيش فيهاا لثقافة تبعاً  طرق إشباع الحاجة
 . الرتياحاة الفرد وشعوره باإشباعه ببقاء الفرد، ومنها ما هو نفسي اجتماعي يتعلق إشباعه بنوعية حي

 أهمية الحاجات ودورها:  ثانيًا:

 حاجاته أمينلت جهوداً  الفرد يبذل إذ شخصيته، في الهامة الجوانب من الفرد حاجات تلبية تعتبر 
ذا (. 702 ،7911 الحافظ،) والرضا التوافق إلى للوصول سعياً  واالجتماعية، والنفسية الجسمية  إشباع تموا 
 يؤدي ذلك فإن يتمن لم وا  (. 3 ،3070 الكنج،) وسلوكه الفرد مشاعر في إيجاباً  ظهري ذلك فإن الحاجات

 الفرد ساسإح أن إلى علماءال وانتهى كافة، الشخصية مكونات ليشمل يتعمق قد الفرد توافق في خلل إلى
 الحاجة تكون وبذلك ،النفسي واالنفعالي االتزان فقدان إلى يؤدي نفسياً  توتراً  لديه يحدث ما شيءٍ  في بالنقص
 (.754 ،3007 مختار،) اإلنسان به يقوم سلوك كل ونتيجة مقدمة

عددًا رد الفيمارس و  بشكٍل سوٍي، تساعد الحاجات على إتمام النمو السليم عندما يتم إشباعهاكما  
األساليب  هلوكسلتم عن طريق عمليات التوجيه التي ت ويكتسب، واألنشطة لتلبية حاجاته السلوكياتمن 

على اكتشاف قدراته الكامنة واإلمكانات البيئية الممكنة التي تساعده ذلك ساعده يو  ،األمثل إلشباع حاجاته
 (. 39-31، 3070الكنج، )في تلبية حاجاته 

 الحاجات النفسية واالجتماعية، ووجودتساعد على إشباع الظروف التي وبالمقابل فإن عدم توفر 
، يؤدي إلى اختالل التوازن، كما أن الحاجات النفسية معقدة باط والفقرالكثير من عوامل اإلعاقة واإلح

وتتأثر إلى حٍد ما بالبيئة وما يسيطر عليها من عادات اجتماعية، وتختلف هذه الحاجات وأولوياتها من فرد 
 (. 34-32، 7911آلخر، ومن وقٍت آلخر لدى الفرد نفسه )فهمي، 

فكر فيه وما نقوم به من سلوكيات، وفي ما ن ،دراكنا للعالمأن الحاجات تؤثر في إ موراييرى و 
 (. 27، 7911حيث أنها توجه الفرد بكليته نحو إشباعها وتحقيق التوازن مرة أخرى )موراي، 
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 تعقيب: 

نالحظ مما سبق، أن الفرد يعيش حياته باحثًا عن تحقيق حاجاته األساسية والنفسية واالجتماعية،  
ا عام ويصبغه إشباعها يحدد مالمح حياة الفرد بشكلٍ  مالحاجات أوعدوتكمن أهمية ذلك أن إشباع هذه 

لى عملية ع اع الحاجات األساسية والجسمية له أثرهعدم إشببعدم الرضا والتوتر، فكما أن بالرضا والتوافق أو 
عي النفسية واالجتماعية له أثره على توافق الفرد النفسي واالجتماالحاجات النمو السليم، فإن عدم إشياع 

ائقًا في ع وما تؤمنه من مصادر إشباع أحيانًا،الظروف البيئية المحيطة تقف و السليم ورضاه عن حياته. 
  بعدم االستقرار والتوازن.مًا هامًا في إحساسه سه  م  تكون المختلفة، و  تلبية حاجات الفرد

  للحاجات: Maslowنظرية ماسلو  :ثالثاً 

إلى ات لى تنسيق المعلومات وحصر الحاجبينها، وبساعد تصنيفها عتتشابك حاجات الفرد وتتداخل فيما 
 ومن أكثر التصنيفاتأنواع بحيث يكون االختالف بين الحاجات ضمن النوع الواحد في أدنى الحدود. 

أهمها ،حاجات نفسيةفها إلى حاجات عضوية وحاجات غير عضوبة، تقسم إلى قسمين شيوعًا هو تصني
، منها الحاجة لالنتماء والحاجة حاجات اجتماعيةنجاز، واالعتماد على النفس. ولإل الحاجة لألمن والحاجة

  (.74، 3009)الخالدي والعلمي،  لتقدير اآلخرين والحاجة للرفقة

قطة ، ولعل نف العلماء في صددهالتي تناولت موضوع الحاجات، واختلتشعبت اآلراء والنظريات اكما 
نظر مختلفة في  التي قدمت وجهة Maslowماسلو البداية كانت النظريات اإلنسانية متمثلة في نظرية 

أنواع الحاجات التي تسير الفرد خالل حياته وأعطتها أوزانًا مختلفة من حيث أهميتها وأولوياتها، وفيما يلي 
 ناء أدوات الدراسة.قاعدة نظرية لباحثة نظرية ماسلو التي اعتمدتها البلعرض 

تسلسلة في منظرة دناميكية  إليهاحيث نظرت  ؛الحاجات من أهم النظريات التي فسرت ماسلوتعتبر نظرية 
أولوية اإلشباع، فالحاجة التي يتم إشباعها تختزل وتعطي األولوية في اإلشباع لحاجة أعلى منها ولكنها 

(. 721، 3002)أحمد، تسنح الظروف مرة أخرى  عود لتدفع الفرد نحو إشباعها عندماتظل موجودة وت
جية تحتل الحاجات الفيزيولو ، هرمياً ة من الحاجات مرتبة أن اإلنسان يولد ولديه سبعة أنظم ماسلوويرى 

 قاعدة الهرم، وهي الحاجات التي تحافظ على بقاء الفرد والنوع، وعندما تتحقق مجموعة من الحاجات تحتل
أن الفرد يسعى لتحقيق حاجاته  ماسلووافترض (. 11، 3009، والعلمي ديمكانها مجموعة أخرى )الخال

ء وحاجات الحب واالنتما، فهو ال يشبع الحاجة إلى تحقيق الذات إال بعد إشباع الحاجة إلى متسلسلبشكٍل 
ذا تعارضتوا األمن والسالمة، الحاجات الدنيا والحاجات العليا فالحاجات الدنيا  لحاجات الفيزيولوجية، وا 
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(. وفي Gage & Berliner, 1982؛ Maslow, 1945, 370-398)هي التي تسود حتى يتم إشباعها 
من الحاجات الفيزيولوجية،  %10دراسة أجراها ماسلو على المجتمع األمريكي وجد أن األفراد الذين أشبعوا 

من  %20ات الحب واالنتماء، ومن حاج %20األمن والسالمة ون حاجات م %12كانوا قد أشبعوا 
 (.Maslow, 1970من حاجات تحقيق الذات ) %70حاجات تقدير الذات، و

ل كما هو مبين في الشكمن خمس حاجات مرتبة تسلسليًا  ماسلوالذي افترضه  هرم الحاجاتويتكون 
 التالي: 

 
 ( هرم ماسلو للحاجات1لشكل رقم )ا

 وفي ما يلي شرح للحاجت المتضمنة في هرم ماسلو: 

 : Physiological needs. الحاجات الفيزيولوجية 1. 3. 3

تضم المتطلبات البيولوجية النوعية كاألوكسجين والماء والبروتينات ودرجة الحرارة المناسبة للجسم،  
يكون  ال يكون وسيلة إلى غايٍة أخرى بل، فحينما يكون الطعام نادرًا فإن البحث عنه والجنس والنوم والحركة

 ماسلوضع و المدينة الفاضلة هي المدينة التي يتوفر فيها الطعام. في حدِّ ذاته، فبالنسبة للجوعى،  غايةً 
بل قناس هي البقاء على قيد الحياة هذه الحاجات في قاعدة الهرم ألنه رأى أن الحاجة األولى واألهم لل

قدان أي من هذه الحاجات فإن الفرد يعمل على تلبيتها أواًل وقبل كل شيء. التفكير بأي شيء. وفي حال ف

حاجات الفهم 
والمعرفة

الذاتحاجات تحقيق  

حاجات تقدير الذات 

حاجات الحب واالنتماء

حاجات األمن والسالمة 

الحاجات الفيزيولوجية األساسية 
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ونستطيع أن نختبر صحة هذا الفرض في حاالت الحروب والكوارث، فما أن يتعرض الشخص لموقف 
يحرم فيه من الطعام فإن الطعام يصبح كل  شيء وماعداه يصبح غير ذي قيمة، وتختلف الصورة تمامًا 

ى يحرر الناس ويحثهم على التطلع إل الحاجات في المستوى األولعام متوفرًا، ألن إشباع عندما يكون الط
 (.404، 3070إشباع حاجات في مستوى أعلى )آلن، 

  Security needs  :Safety and. حاجات األمن والسالمة2. 3. 3

والقانون  structureوالبناء  stabilityوالثبات  protectionوالحماية  securityتتضمن األمن 
وهذه  freedom from fear and chaosوالتحرر من الخوف والفوضى  law and orderوالنظام 

عندما (. ف402، 3070الحاجات مشتقة من استجابات األطفال لألحداث الفجائية وغير المتنبأ بها )آلن، 
تم إشباعها أن حاجات األمن ي ماسلورى وييشبع الفرد الحاجات الفيزيولوجية تلح الحاجات األمنّية لإلشباع، 

بوسائل كثيرة، حسب طبيعة الفرد ومراحل نموه، ومن أهمها تجنب مصادر األلم والقلق والبحث عن 
 الطمأنينة، كما يرى أن للطمأنينة االنفعالية جوانب إيجابية تتمثل في ما يلي: 

 . شعور الفرد بأن األخرين يتقبلونه ويحبونه ويعاملوه بحٍب ودفء 
حساسه بأن له مكانه في الجماعة.    شعور الفرد باالنتماء وا 
 (.25، 3003شعور الفرد بالسالمة وندرة الشعور بالخطر والتهديد والقلق )الصنيع،  

عن حاجتهم للوجود في أماكن آمنه بعيدة عن الخطر والتوتر والقلق، وتظهر هذه الحاجة األفراد ويعبر 
قرار أنه يشعر بالقلق والتوتر وعدم االستغير مأمن من الشرور الخارجية أو  بارزة عندما يشعر الفرد أنه في

(. ويتحدث ماسلو في هذا اإلطار 95، 3003من داخله ، فيسعى عندها إلى إشباع هذه الحاجة )موسى، 
 عن أربعة عشر مؤشرًا لألمن النفسي هي: 

 الشعور بمحبة اآلخرين. 
 الشعور باالنتماء والمكانة االجتماعي. 
 مشاعر األمان وندرة مشاعر التهديد والقلق. 
 إدراك العالم والحياة بدفء. 
 مشاعر الصداقة والثقة نحو اآلخرين. 
 إدراك البشر بصفتهم الخيرة من حيث الجوهر. 
 االتجاه نحو توقع الخير والتفاؤل. 
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 مشاعر الهدوء والراحة واالستقرار. 
 ومشكالته.الميل لالنطالق خارج الذات والتفاعل مع العالم  
 تقبل الذات والتسامح معها وتفهم العالقات الشخصية. 
 الخلو النسبي من االضطرابات العصابية. 
 االهتمامات االجتماعية وبروز روح التعاون. 
 القوة في مواجهة المشكالت. 
 (. 71-71، 7999الميل للقناعة )سعد،  

 : Social needs. حاجات الحب واالنتماء 3. 3. 3

حساس اآلخرينوجه الفرد نحو العالقات العاطفية مع وهي ت  بالمكانه في األسرة والجماعات  هوا 
تعني رغبة الفرد في أن يكون مقبواًل من اآلخرين، ويبذل األفراد الذين (. كما 402، 3070المختلفة )آلن، 

قامة العالقات االجتماعية، كما أ لتعاون انهم يفضلون تبرز لديهم هذه الحاجة جهودًا لتكوين الصداقات وا 
باالحتكاك بين األفراد والجماعات  (. ويتم إشباع هذه الحاجة323، 7999على التنافس)ريجو، في عالقاتهم 

 (. 720، 7995وتتضمن الحاجة إلى الحب والرفعة واالنتماء واالنتساب )العرفي ومهدي، 

 : Esteem needs. الحاجة إلى التقدير 4. 3. 3

 وهي على نوعين: 

 رغبات شخصية في الكفاءة والجدارة واإلتقان والمقدرة واإلنجاز والثقة واالستقالل والحرية. 
رغبات لالحترام من اآلخرين متضمنة االنتباه واالعتراف واالمتنان والمكانه واالحترام والشهرة  

 والسيطرة والكرامة. 

اعر مش هاإحباطينتج عن و  ،بالجدارة واالستحقاقويؤدي إشباع حاجات التقدير إلى مشاعر الفرد 
رأي اآلخرين فينا، ورأينا عن  ضمن الحاجة إلى التقديروتت(. 402، 3070النقص والضعف واليأس )آلن، 

كآبة لا. ويؤدي تقدير الذات المنخفض إلى ممن حولناأنفسنا، فنحن نسعى لنكون موضع تقدير واحترام 
  (. Hinshow, 1994وعالقات سيئة مع األقران وعدوان )
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 :Self- Actualization. الحاجة إلى تحقيق الذات 5. 3. 3

أوتفعيل الذات هي الرغبة في اإلنجاز الذاتي أي الميل عند الفرد لكي تحقيق الذات  الحاجة إلى 
 كافٍ  يحقق ذاته إال إذا كان لديه رصيداً وال يستطيع الشخص أن (. 402، 3070)آلن،  يفعل إمكانياته

مكاناته  العلمية  المجاالتفي ومواهبه من الحاجات األدنى في الهرم، عند ذلك يستطيع توجيه طاقاته وا 
األفراد حاجتهم لتحقيق الذات بطرق مختلفة، وغالبًا ما يكون  (. ويشبع1، 3005) الخطيب، واالجتماعية 

 (.727، 7995داء )العرفي والمهدي، الطريق صعبًا ويرتبط بحاجة تحقيق الذات مجاالن هما الكفاءة واأل
 ماسلوويرى  (. 405، 3070وعند هذا المستوى من الحاجات تكون الفروق الفردية بين الناس أكبر )آلن، 

رورية ، كما أن هناك عدة شروط أولية ضراضٍ أن الفرد إن لم يستخدم إمكاناته ومواهبه فسيقضي عمره غير 
 ، هي: ذاته  ال بد من توافرها لكي يحقق الفرد

 أال يكون الفرد مشغواًل بالحاجات الفيزيولوجية واألمنّية.  
 شعور الفرد باألمان في عالقاته مع اآلخرين وبالثقة في ذاته.  
مكاناته ويعرفها)الصنيع،    (.  25، 3003أن يدرك الفرد قدراته وا 

كنه أن يكونه )عامود، أن حاجة تحقيق الذات تعني أن يسعى اإلنسان إلى تحقيق ما يم ماسلوويرى 
سامي الهوية، أي قبول الفرد بت لمستوى من الحاجات ما يدعوه ماسلوويتحقق عند هذا ا(. 422، 3007
تلقائية وبصورة متناغمة و يعبر عنها باستقاللية أن بنقاط قوته وضعفه والنظر إلى ذاته بصوره واقعية، و  لذاته

تحقيق الذات تظهر عند الشخصيات الصحية، وال (. وحاجات 19، 3003مة مع الواقع )موسى، ومنسج
 (.293، 7911يصل لها كل األفراد، إال من له علم بإمكاناته الكامنه )ابراهيم، 

 : Knowledge needs. الحاجة إلى المعرفة والفهم 6. 3. 3

لتفكير اتلعب هذه الحاجات دورًا هامًا في السلوك األكاديمي، وتدفع األفراد إلى التمكن من أصول 
كما أضاف لها ماسلو (.741، 3004العلمي باالعتماد على دوافع ذاتية داخلية )أبو حويج وأبو مغلي، 

 (.293، 7911الحاجات الجمالية واإلدراكّية )ابراهيم، 

 Dحاجات ة األولى باعتبارها حاجات نقص أو الحاجات األربع األساسي ماسلووقد ميز  
deficiency needs or D-needs ي حاجات يسمح إشباعها للفرد بأن يتجنب المرض الجسمي وه

 المحكات التالية:   Dوسوء التوافق النفسي، وينطبق على حاجات

 .Dيتوق األفراد إلى إشباع حاجات  
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 تعطل النمو.الحرمان منها يسبب المرض أواالختالل أو  
 يعالج إشباعها أوجه النقص أوالمرض.  
 المرض.االضطراب أو  ار يمنع حدوثتوافر إمدادها باستمر  
اجات استمرار إلى خبرة حالناس األصحاء ال يظهرون أوجه النقص فيها، والناس الفقراء يميلون ب 

 . Dحاجات النقص أو 

 الكاملالوفاء  إال أن، G growth needsوسمى حاجات تفعيل الذات، حاجات النمو أوحاجات 
الكامل  األعلى مرتبًة، فقبل اإلشباع جاتنحو الحابالحاجات الدنيا ليس متطلبًا سابقًا وضروريًا للتوجه 

شباع الحاجة األعلى في التنظيم الهرمي. فالحاجات إل أن يبدؤوا في السعي فرادحاجات األدنى يمكن لأللل
الجديدة تبزغ على نحٍو تدريجي في الوقت الذي تتم فيه إشباع الحاجات الدنيا، فإذا كان إشباع حاجات 

إن فلكن مع إشباع الحب بقدر معتدل ًا قد ال تظهر حاجات التقدير على اإلطالق، و االنتماء والحب ضعيف
 (. 401-405، 3070تظهر إلى درجٍة ما )آلن، الحاجة للتقدير 

أن نسبة اإلشباع المطلوب تزيد من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى، وقد قدر  ماسلوويفترض 
، %10، أما الحاجة إلى األمن بنسبة %72أن الفرد العادي يحتاج إلى إشباع حاجاته الفيزيولوجية بنسبة 

االجتماعية  ت، فالفرد الذي استطاع أن يشبع الحاجاالمختلفة حاجاتالتحدد مدى سعادة الفرد بمدى إشباع وي
 .(25، 3003يعتبر أكثر سعادة ممن لم يستطيعوا الوصول إلى هذا المستوى من اإلشباع )الصنيع، 

 الحاجات النفسية لدى المسنين:  :رابعاً 

وتظهر  ،موجودة في ما سبق لم تكنأولويات جديدة تفرض التغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة  
بنفس الشدة، وتتوزع حاجات المسنين في المجاالت الصحية والنفسية واالجتماعية والترويحية  حاجات لم تكن

 بما يلي:  هاويمكن تلخيص أبرز ، والمادية واالقتصادية والدينية

 . الحاجة إلى الرعاية الصحية: 1. 4

ي الحالة ف المستمر تدهورلنظرًا لتحتل الحاجة إلى الرعاية الصحية أهمية كبيرة لدى المسنين،  
. ويزيد من معاناة المسنين في هذه أكثر صعوبةالتي تجعل حياتهم  األمراض المزمنةووجود ة، يالصح

دراسة ها تطرقت لهذه التوجهات ، رعايتهمالناحية االتجاهات السلبية التي قد توجد لدى العاملين على 
 لدى القائمين على رعاية المسنيناتجاه إيجابي ضعيف  أشارت إلى وجود التي( 3003)الشقيرات والنوايسة، 
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حول اتجاهات المختصين في الرعاية الصحية نحو المسنين  Kearneyكيرني بينت دراسة . و نحوهم
 تجاهات سلبية نحو المرضى المسنين. المصابين بالسرطان، وجود ا

 :. الحاجة إلى األمن االقتصادي2. 4

وحجر الزاوية لكل البرامج المعدة كاٍف للمسنين من األمور الهامة، يعتبر الحفاظ على دخٍل  
، وتتعدد مصادر الدخل بالنسبة للمسنين ما بين الراتب التقاعدي والمساعدات لمساعدتهم والوفاء بحاجاتهم

يرادالحكومية وم  الممتلكات إن وجدت، وينفق المسنون معظم دخلهم على الغذاء ساعدات األبناء واألقارب وا 
والمأوى والرعاية الصحية بينما ينعدم تقريباً اإلنفاق على نواحي الترفيه، حيث يترافق مع أعباء الحياة العادية 

 (.7999والمراجعات الطبية )عكروش، وانخفاض الدخل، عبء العالج والدواء 

 . الحاجة إلى االنتماء والشعور باألمان: 3.4

اتهم وتركه غالهم بأمور حيوابتعاد األبناء والمقربين وانشبخاصة بعد إحساس كبير السن بالضعف  
م أواستغالل حاجته ة المعنوية أواالبتزازتعرض المسن لإلساءاحتمال ، ومما يزيد األمر صعوبة وحيداً 

 (. 27-20، 3004للمساعدة )الطعاني، 

 . الحاجة إلى إشغال وقت الفراغ: 4. 4

على الخروج من العزلة، ومن  همهارات جديدة تساعد المسن بحاجة إلى إشغال وقت فراغه بتعلم 
ا وم ألحفاداالجلوس مع من بقي من رفاقه والمساعدة في تربية ع المشاركة فيها، النشاطات التي يستطي

يمكن أن يقدمه من خبرات، وهو بحاجة الستغالل وقت الفراغ الذي أصبح متاحًا بشكٍل كبير، كزيارة 
 وقراءة الكتب واستغالل التقدم في وسائل االتصال ،والسياحية التي لم يزرهااألصدقاء واألماكن الدينية 

واقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك كما تساعد م(. 27، 3004لتسهيل هذه المهمة )الطعاني، 
facebook  وتطبيقات مثل سكايبSkybe ى استخدام التكنولوجيا، على من المسنين القادرين عل فئة

 بناء واألحفاد في حال سفرهم، وانقطاع سبل وصولهم إليه.التواصل مع األ

تبين من النتائج أن  ،حول حاجات المسنات في دور الرعاية 1991كامل وفي دراسة قامت بها 
والحاجة  %71التدرج الهرمي للحاجات النفسية لدى المسنات أفراد العينة هو الحاجة للمساندة االجتماعية 

والحاجة إلى األمن  %72والحاجة إلى الحب والعطف  %72والحاجة إلى السعادة  %72إلى االنتماء 
والحاجة  %4والحاجة إلى العدوان  %9والحاجة إلى التقبل والفهم  %9والحاجة إلى التراحم والتواد  72%

 (. 25، 7991)كامل،  %3والحاجة إلى االستقالل  %3إلى السلطة الخارجية 
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ذا نظرنا إلى الحاجات  نجدها ذات طابع انساني  لت مكان الصداره في حياة المسناتالتي احتوا 
تأتي الحاجة إلى المساندة االجتماعية في قمة الحاجات لدى و ، يناجتماعي، تعكس أهمية الوجود مع اآلخر 

 المسنات، فهن يطلبن تلقي العون والتعاطف والمواساة والبقاء قريبين ممن يخلص في حمايتهن. 

وتحتل الحاجة إلى االنتماء المرتبة الثانية وتعبر عن رغبة المسنات في إقامة عالقات طيبة مع 
نشاء صداقات واالنضمام إلى جماعات. كما يدل تعبيرهن عن حاجتهن إلى السعادة، إلى أنهن  اآلخرين وا 

ى الحب ر الحاجة إلويشير ظهو لم ينلن حظهن من المحبة واالعتراف وبالتالي لم ينلن حظهن من السعادة. 
والعطف واألمن إلى حرص المسنات على إقامة عالقة طيبة باآلخرين، كما ظهرت الحاجة إلى التقبل 

عبرت  كماعن حاجتهن للتقبل من قبل اآلخرين، ، مما عبر %9والتفهم والحاجة إلى التراحم والتواد بنسبة 
ن الكافي من الفهم والتقبل من قبل أبنائه المسنلت مرارًا خالل المقابالت بأنهن لم يحصلن على القدر

 (.21-25، 7991وأحفادهن )كامل، 

 كما يلي:  حاجات المسنين( 224، 3073وذكر )سالم،

حاجتهم إلى أن يفهموا أنفسهم، فينبغي أن يدرك المسنون كل ما يتصل بعملية التقدم في العمر،  
ة التي تصاحبها، ية والتغيرات النفسية والمزاجيليفهموا التغيرات التي تؤثر في قدراتهم العقلية، والجسم

ذه التغييرات لتقبل هريًا األمر الذي يعتبر ضرو تنعكس على حالتهم النفسية وأدوارهم االجتماعية، و 
 واالعتراف بها، مما يحقق لهم أكبر توافق ممكن. 

يحتاج المقبلون على التقاعد إلى التعرف على فرص العمل أوالتطوع الممكنة، كما يحتاجون للتعرف  
  على طرق المحافظة على الصحة واتباع أساليب معيشية تالئم التقدم في العمر. 

 يحتاج المسنون إلى تأمين الموارد المالية والمعاشات وتأمين المساعدات والرعاية الصحية، 
نون إلى توفير عالقات اجتماعية داخل نطاق األسرة أوخارجها، ويستدعي ذلك توعية يحتاج المس 

 المجتمع بخصائص المسنين وقدراتهم الكامنه وتصحيح األفكار السائدة عنهم. 

نالحظ من العرض السابق أنها تتشابه في موضوعاتها مع الحاجات التي ذكرتها نظريات موراي تعقيب: 
ت، لدى المسنين، حسب ما أظهرت نتائج الدراسا والترتيب نها تختلف في األولويةوماسلو، لكوماكليالند 

شغال وقت الفراغ واالنتماء واألمن والتقدير لدى )الطعاني،  ( 3004فتبرز الحاجة إلى الرعاية الصحية وا 
ترتيب ويعكس اختالف (. 7991)كامل، لدى والحاجة إلى المساندة االجتماعية واالنتماء والحب والتواد 

الحاجات لدى المسنين، متطلبات مرحلة الشيخوخة التي تتمحور حول فكرة الفقد والضعف وانفضاض 
  خاصة داخل دور الرعاية. دة التي يشكو منها أغلب المسنين بوالوحوانخفاض الدخل المقربين 
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 الرضا عن الحياة..

o .تمهيد 

 مفهوم الرضا عن الحياة وتعريفه.  أوالً:
 

 المف اهيم المرتبطة بالرضا عن الحياة.   ثانياً:
 

 االتجاهات الكبرى في تفسير الرضا عن الحياة.  ثالثاً:
 

 مصادر الرضا عن الحياة.  رابعاً:
 

 الرضا عن الحياة لدى المسنين.  خامساً:
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 الرضا عن الحياة

Life Satisfaction 

 

o :تمهيد 

 قمة مطالب الحياة اإلنسانية، ويستخدم علماء النفس Life Satisfactionالرضا عن الحياة  يعد 

 sense االرتياح واإلحساس بhappiness مصطلحات عديدة في دراستهم للرضا عن الحياة مثل السعادة 

of well being  ونوعية الحياة المدركة  perceived quality of life  ،وذكر (. 41، 4991)ملكوش
(Lim, Putnam, 2010,87 )لتساؤالت ا في الفلسفة، ولكن لم يتم بحثن االهتمام براحة الفرد ظهر مبكراً أ

شوء ن تضمن ا أن نشوء األدبيات المتعلقة بهذا الموضوع، كمراً الرضا عن الحياة إال مؤخالمطروحة حول 
 في تحديد نوعية الحياة.للشعور بالرضا كعامل هام  ذاتيةمفاهيم 

 ه:ة وتعريفالرضا عن الحيامفهوم  أواًل:

عن كيفية تقييم األفراد لحياتهم من وجهة نظرهم الخاصة، ويكون هذا الرضا عن الحياة يعبر  
التقييم في جانبين األول معرفي يتمثل في إدراك األفراد لحياتهم وتقييمهم لها بشكٍل عام، أوتقييم جوانب 

ادة والفرح السع التي تسببمحددة منها، والجانب الثاني تقييم األفراد لحياتهم بناًء على تكرار األحداث السارة 
 (.  76، 2002المختلفة )العش،  . وبالتالي الشعور بالرضا بدرجاتٍ القلق والتوترالتي نسبب وغير السارة 

بمثابة تقييم عام إلحساس الشخص واتجاهه نحو حياته في فترة معينة وهو يتراوح بين الرضا  يعدو 
ه فرد عن ماضيه وحاضره ونظرتاإليجابي والسلبي، وهو مؤشر هام للشعور بالسعادة ويتضمن رضا ال

إلى  الرضا عن الحياةيشير مصطلح كما (. Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999, 33للمستقبل )
 هع طموحاتغير متالئمة ممتالئمة أو أنها  يدركهاوالتي ه مقارنة النتائج الحاصلة مع، أو تهحياالفرد لتقييم 

نجازاته  .(Bowling, 1990, 97; Neugartin et al , 1961, 41) وا 

النيال  )جات وتخفيض التوتر المرتبط بهمابأنه مدى إشباع الدوافع والحاالرضا عن الحياة يعرف و 
الرضا عن الحياة بأنه تقييم الفرد لنوعية الحياة التي يعيشها طبقًا  الدسوقيويعرف (. 71، 4991وعلي، 

لنسقه القيمي، ويعتمد هذا التقييم على مقارنة الفرد لظروفه الحياتية بالمستوى األمثل الذي يعتقد أنه مناسٌب 
 (. 7، 4991لحياته )الدسوقي، 
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أقصى هدف يسعى إليه اإلنسان العاقل الراشد،  الرضا عن الحياة بأنه  Frankenفرانكن ويعرف 
ومن مظاهر الرضا عن الحياة، السعادة والعالقات االجتماعية والطمأنينة واالستقرار االجتماعي والتقدير 
شباع رغبته منها يكون راضيًا عن حياته  االجتماعي، ألن من يشعر بهذه األشياء ويعمل على تحقيقها وا 

 (. 41، 2044)اسماعيل، 

( الرضا عن الحياة بأنه درجة تقبل الفرد لذاته بما حقق من 2004) رضوان وهريدييعرف و 
إنجازات في حياته الماضية والحاضرة، ويفصح هذا التقبل عن نفسه في توافق الفرد مع ذاته واآلخرين، 

 وجوانب الحياة المختلفة ونظرته المتفائلة عن المستقبل. 

ككل  الحياة التي يعيشها الفردحياة بأنه تقدير عقلي لنوعية الرضا عن ال آرجايل مايكلويعرف 
امة، عشعور بالرضا عن الحياة بصفة من المقاييس النوعية للرضا، أي هناك عدد أوحكم بالرضا عن 

 (.41، 4991عن العمل وعن الزواج وعن الصحة )آرجايل، شعور بالرضا و 

أن الرضا عن الحياة ( Alen, Herst, Bruck & Sutton, 2000, 65) آلن وزمالؤهويرى 
مصطلح مرادف للسعادة ولنوعية الحياة، وهو نتاج عدد من المتغيرات المرتبطة بحياة الفرد في األسرة 

فرد ألوضاعه لوخلرجها، ويعكس درجة قناعة الفرد بحياته بشكٍل عام في الوقت الحاضر، ويستند على تقييم ا
 ، ويتأثر الرضا عن الحياة بالعديد من العواملإليه وما تم تحقيقه فعالً  ن يطمحبمقارنة ما كاالمعيشية 

الشخصية مثل طريقة التفكير والقناعة الذاتية ومستوى إشباع الحاجات والشعور باإلحباط والنقص مقارنًة 
مظاهر الصحة ( أن الرضا عن الحياة من 10، 2001الزماري، رى )ومن الناحية اإلرشادية ت. باآلخرين

لنفسية ويشكل الهدف األساسي للعملية اإلرشادية، التي تسعى إلى مساعدة المسترشد على الوصول إلى ا
 مستوى مقبول من الرضا عن الحياة.

الرضا عن الحياة بأنه شعور الفرد باالرتياح تجاه حالته الصحية )الجسم  (1002زايد )ويعرف 
ه وتقبله لذاته، وأن يكون مجاله الحيوي مشبعًا لحاجاتته االجتماعية والعمل الذي يؤديه، اوالنفس(، وعالق

 األولية والثانوية ولديه قدر من اإليمان، وأن يكون متوافقًا مع أسرته ومجتمعه.

ى لأن الرضا عن الحياة هو الدرجة التي يحكم فيها الشخص إيجابيًا ع Enhovenإينهوفن ويرى 
تي خص للحياة التي يحياها واستمتاعه بها وتقديره الذابوجه عام، كما تعني حب الش نوعية حياته الحالية
 (.166، 2006لها ككل )علوان، 

ياته لنوعية ح( الرضا عن الحياة بأنه التقدير الذي يضعه الفرد 421، 2001) عبد الخالقويعرف 
 بوجٍه عام اعتمادًا على حكمه الشخصي ويتضمن هذا التعريف: 
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 وليس كما يحدده غيره.يعتمد حكم الشخص على تقديره الشخصي  

 يحدد الفرد بنفسه المعايير التي يقيم على أساسها حكمه على نوعية حياته. 

 ينتمي الحكم على الحياة إلى الجوانب المعرفية للشخصية وليس الوجدانية.  

 يتعلق هذا التقدير أوالحكم على الحياة بشكٍل كامل وليس بجانٍب محدد فيها.  

مفهوم الفرد عن وضعه في الحياة ضمن سياق الثقافة والنظام القيمي ر الشعور بالرضا عن ويعب  
 &Gueretteالذي يعيش فيه بالشكل الذي تتحقق به أهدافه وتوقعاته واهتماماته ضمن معاييره الخاصة )

Smedema, 2011.) 

( الرضا عن الحياة بأنه تقبل الفرد لذاته نحو أسلوب الحياة التي 260، 2009) تفاحةويعرف 
ياها في المجال الحيوي المحيط به، ويكون متوافقًا مع نفسه ومع المحيطين به، ويشعر بقيمته، وقادرًا يح

يعرف ما كعلى التكيف مع المشكالت التي تواجهه، والتي تؤثر على سعادته، وقانعًا بحياته وما فيها. 
، 4991لي، عالمرتبط بهما )النيال و ض التوتر الرضا عن الحياة بأنه مدى إشباع الدوافع والحاجات وتخفي

11 ،) 

 ,Neugartineنيوجارتين وهافجهرست وتوبن )من أكثر المهتمين بدراسة الرضا عن الحياة و 

Havigherst, Tobin )  الذين كو( نوا ما يعرف بقائمة الرضا عن الحياةLSIA و ،)ون أن الرضا عن يعد
 الحياة يتضمن خمسة أبعاد هي: 

راق في القيام بنشاط وهي درجة االستغ Zest Versus Apthyقابل الالمباالة المتعة والحيوية م 
 ما، مع أشخاص آخرين، أواالستغراق في فكرة معّينة. 

وهو المدى الذي يتحمل به األشخاص مسؤولية  Resolution & Fortitudeالتصميم والجلد  
 حياتهم الشخصّية. 

ويشير إلى األهداف التي تم إنجازها حيث أن ما يحدث اآلن أكثر  Congruenceاالنسجام  
أهمّية مما حدث في الماضي أو ما سيحصل في المستقبل، ومع تقدم العمر فإن اإلنجازات 

 السابقة تسمح للمسنين بمواءمة أنفسهم مع الصعوبات الحاضرة وتقليل مصادرها مستقباًل. 

له الفرد من مفهعوم إيجابي عن الذات جسديًا مدى ما يحم Self-conceptمفهوم الذات  
 ونفسيًا واجتماعيًا.

 فيما إذا كان الفرد يحمل توجهات متفائلة ومشاعر سارة Mood Toneطابع المزاج  
(Rice,1995, 58.) 
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نموذج يشتمل على ستة أبعاد للرضا عن الحياة هي: تقبل الذات والعالقات  Ruff روفكما طورت 
ترى ف من الحياة والنمو الشخصي، و ن واالستقالل الذاتي والسيطرة على الظروف والهداإليجابية مع اآلخري

ذون قراراتهم ويتخأن األفراد الذين يتمتعون بصحة نفسية لديهم توجهات إيجابية نحو أنفسهم واآلخرين 
ياتهم لحجعل هم أهداف تيجاتهم. كما أن لدوينظمون سلوكهم ويشكلون ظروفهم بحيث تنسجم مع حابأنفسهم 

أن المسنين يحصلون على درجة عالية على بعد االستقالل  تمعنى ويكافحون ليطوروا أنفسهم، وقد وجد
الذاتي ودرجة منخفضة على بعد النمو الشخصي مقارنة بصغار السن. أما بعد السيطرة على الظروف 

الفئات  قر نسبيًا عند كلفوجد أنه يزداد عند منتصف العمر وأواخر مرحلة الرشد، ويكون تقبل الذات مست
  (. Papelia et al,2002,58العمرية )

واقعي ( أن الرضا القائم على أساس 229، 2001الوارد في) أبو عوض،  smith سميثويرى 
حقق يستطيع أن يقابل العقبات والصراعات بطريقة بناءة ت مرادفًا للتوافق، أي أن الشخص حسن التوافق يعد

الرضا عن  كس فيويذكر أن التوافق في الشخصية ينعله إشباع حاجاته وال تعوق قدرته على اإلنتاج، 
 أهداف الحياة ومنها: 

 الرضا عن الحياة الزوجية.  

 الرضا عن العمل. 

 الرضا الداخلي عن الذات. 

 في الحياة بأكملها. الرضا عن الجوانب المختلفة  

لى ثون التعرف عالشعور بالرضا عن الحياة أحد مؤشرات الصحة النفسية، وقد حاول الباح يعدو 
الصحة والحالة المادية والعالقات الحميمة  مثلدة مشاعر الرضا التي تساهم في زيا الجوانب المختلفة

والدراسة وتنمية وفهم الذات والعمل ووسائل االستجمام  ألطفال واألسرة والصداقة والنواحي االجتماعيةوا
 .(46، 4991والدين )ملكوش، 

 تعقيب:

رأى بعض المنظرين أن الرضا عن الحياة يعبر عن مدى إشباع الفرد لحاجاته، في حين رأى 
 بر الجانبويع منها،جوانب محددة جانبين معرفي يشمل الحياة ككل أو آخرون أنه تقييم فردي يتمثل في 

ويرى  ،ذا التقييم بين اإليجابي والسلبياألحداث السارة في حياة الفرد، ويتراوح ه ارعن مدى تكر اآلخر 
ا يحتل كم، ازات الفرد وما كان يطمح لتحقيقهنتيجة المقارنة بين إنج هوالبعض أن الرضا عن الحياة 

اه عن الحياة. دم رضالفرد رضاه أوعقة التي يقرر بها السياق الثقافي والنظام القيمي مكانًة هامة في الطري
 م معرفي عقليحكعبارة عن  جميعًا في أن الرضا عن الحياةنها تتفق من خالل التعريفات السابقة أويتبين 



الرضا عن الحياةالدراسة النظرية:   نيالثا  فصلال   

  
 

 
67 

دى وتعرف الباحثة الرضا عن الحياة ل عام.أوتجاه حياته بشكٍل  تجاه جوانب متعدده من حياة الفرد فردي
أسرة، عمل، )ى سير األمور في مجاالت الحياة األكثر أهمية بالنسبة لهالمسنين بأنه حكم المسن العقلي عل

واعتقاده بأنها سارت وتسير على ما يرام، وقبول الحصيلة التي تمخضت عنها هذه المجاالت ، صداقة(
 المختلفة.

 المفاهيم المرتبطة بالرضا عن الحياة:  ثانيًا:

ة، مفهوم الرضا عن الحياة، وتعتبر أحيانًا من مكونات الرضا عن الحياناك عدة مفاهيم ترتبط اتباط وثيقاً به
 ومن أهم هذه المفاهيم: 

 Happiness. السعادة:2. 1

يز الباحثون بين الرضا عن الحياة والسعادة، حيث أن السعادة حالة وجدانية بينما الرضا عن م
( أن 21، 2044)المحروقي،  (. ويبين11، 2040)جودة،  الحياة عملية تتضمن إصدار حكم معرفي

للسعادة مكونين، هما المكون الوجداني المتمثل بمشاعر االبتهاج والسرور، والمكون المعرفي الذي يتمثل  
بمثابة تقدير الفرد العقلي لرضاه وتوفيقه ونجاحه في مجاالت حياته المختلفة  يعدبالرضا عن الحياة، و 

( أنه يمكن فهم السعادة 27-21، 4991ويرى )آرجايل، . )اإلنجاز، تحقيق الذات، العالقات، الصحة(
. سارةحدوث االنفعاالت ال بوصفها انعكاسًا لدرجة الرضا عن الحياة، أوبوصفها انعكاسًا لمعدالت تكرار

هي حالة من الهناء تنشأ أساسًا من إشباع الدوافع لكنها ( أن السعادة 71، 4991) النيال وعلي، ويذكر
 يعدأن مفهوم الرضا عن الحياة  Greenspon & Saklofskeويبين  ،الرضا النفسيتسمو إلى مستوى 

أثيرات مؤشرات التمن مؤشرات السعادة الوجدانية الذاتية، والتي تتضمن باإلضافة إلى الرضا عن الحياة 
 (.16، 2007لسالبة )عيسى ورشوان، الموجبة والتأثيرات ا

 Agreeement the life. تقبل الحياة: 1. 1

ه )عبد حيطين بهو مفهوم عام يشمل قدرة الفرد على التكيف والتوافق مع ذاته ومع اآلخرين الم 
 (.1، 2040المنعم، 

  Qyality of life. نوعية الحياة: 3. 1

رد لوضعه في الحياة ( نوعية الحياة بأنها: إدراك الف26، 2001تعرف منظمة الصحة العالمية ) 
ؤونه، والنظم القيمية التي يعيش فيها، وبعالقته مع أهدافه وتوقعاته ومعاييره وشمحيط الثقافي الفي السياق أو 

ل كما يدركها األفراد، وهو يتسع ليشم ًا شاماًل يضم جوانب الحياة كافةمفهوم نوعية الحياة مفهوم يعدو 
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ذا اإلشباع س هللفرد، ويمكن قيااإلشباع المادي للحاجات األساسية أواإلشباع المعنوي الذي يحقق التوافق 
ظروف  نوعية الحياةل، وبمؤشرات ذاتية تقيس قدر اإلشباع الذي تحقق، وعلى ذلك فبمؤشرات موضوعية

 (. 11-11، 2002موضوعية ومكونات ذاتّية )حسن، 

أن مفهوم نوعية الحياة يرتبط بإدراك الفرد الذاتي، فالحياة بالنسبة له هي ما  Cellaسيال ويرى  
يدركه منها، بحيث يكون تقييم الفرد للمؤشرات الموضوعية في حياته كالدخل والسكن والتعليم والوضع 

 Rubinروبن ويعرف  (.212، 2001، يمثل انعكاسًا إلدراك الفرد لنوعية الحياة وجودتها )عزب، الصحي
نوعية الحياة بأنها الدمج والتكامل بين عدة اتجاهات لدى الفرد من ناحية الصحة الجسمية والنفسية 

، 2040واالجتماعية متضمنًة المكونات اإلدراكية، وتشمل الرضا والمكونات العاطفية والسعادة )الهمص، 
اس ويدعم هذا الرأي مقيلحياة ا عن الحياة عنصر أساسي لتحقيق نوعية(. ويبين البعض أن الرضا 12

من عدة مجاالت للرضا عن الحياة تمثلت في الرضا  مكونال Becker 2993بيكر الحياة الذي أعده  نوعية
  عن العمل، والصحة والحالة الجسمية ومجاالت أخرى.

 تعقيب:

، رورةال يشمل السعادة بالضيرى الباحثون ضرورة التمييز بين السعادة والرضا، حيث أن الرضا 
السعادة حالة وجدانية سارة، أما الرضا فهو حكم عقلي فردي قائم على مقارنة الفرد لما مر في حياته من ف

ا . كما يجب التمييز بين الرضرضا أوعدم رضا أنتجته من محصلة نهائية من أحداث سارة وغير سارة وما
د التكبفية مع ظروف ة الفر ل عن قدر وبعض المفاهيم مثل تقبل الحياة ونوعية الحياة، فبينما يعبر مفهوم التقب

 ، يعبر مفهوم نوعية الحياة عن المواصفات الذاتية والموضوعية لحياة الفرد كما يدركها هو. الحياة

 في تفسير الرضا عن الحياة:  ىاالتجاهات الكبر  ثالثًا:

 رئيسية في تفسير الرضا عن الحياة هي: هناك ثالث اتجاهات 

 Bottom – up Appooachالقمة:  –. اتجاه القاع 2. 3

تلفة عن مجاالت الحياة المخيفترض هذا االتجاه أن الرضا الكلي عن الحياة، هو نتيجة رضا الفرد  
التي تشكل مدخالت تحتوي معلومات يستخدمها الفرد في تقييمه الكلي للرضا عن الحياة، ويتخذ هذا االتجاه 

تعلق عتمد على عوامل خارجية تالحياة، فمستوى الرضا عن الحياة يمن البيئة منطلقًا لتكوين الرضا عن 
ببيئة الفرد، فأحداث الحياة السلبية واإليجابية لها تأثير على مستوى الرضا، أي أن الشخص الذي يشعر 

وهذا  (.17، 2042)شقورة،  بمستوى عاٍل من الرضا يمر بكٍم من الخبرات السارة تفوق الخبرات المؤلمة
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من وجود عالقة بين المتغيرات السلبية في الحياة Martinson (1985 ) مارتنسوندراسة  ما أكدته
 ومستوى الرضا عنها بعد ضبط عدد من المتغيرات كالحالة الصحّية. 

  Top – down Approachالقاع:  –. اتجاه القمة 1. 3

القاع محاوالت الباحثين فهم األسباب التي تكمن وراء كون بعض األفراد أكثر  –يعكس اتجاه القمة  
ة هي المسؤولة عن الرضا عن الحيارضًا عن الحياة من غيرهم، ويرى هذا االتجاه ان سمات شخصية الفرد 

من ثم جابية و ة إييدرك األشياء بطريقل وجود ميل لدى الفردوليس العوامل الموقفية، ويفترض هذا االتجاه 
أن هذا االتجاه يركز على أهمية سمات شخصية الفرد في  Heller (1002)هيللر الرضا، ويذكر يشعر ب

عمليات ذاتية داخلية أكثر منه نتاج عوامل تحديد مستوى الرضا عن الحياة، وأن الرضا عن الحياة نتاج 
د الذاتي وبالرغم من تأثيرها على تقييم الفر خارجية موضوعية، وتبعًا لهذا االتجاه فإن أحداث الحياة اليومية 

وما يمر به من خبرات، فإنه محدود بالنسبة لتقدير الفرد لرضاه عن الحياة إذا ما قورن بتأثير الشخصية 
تفسيرًا لذلك من خالل نموذج االتزان  Heady and Wearing 1992هيدي وويرينغ . ويضع ذلكفي 
الذي ينظر إلى قدرة سمات الشخصية على إعادة التوازن في مستوى  Dinamic Equilibrium يناميدال

ثر سلبًا تؤ  ة من قوة دافعةالرضا عن الحياة بالرغم من انحراف هذا المستوى بسبب ما تملكه أحداث الحيا
يجابًا في هذا المستوى، ويفسر أو  هذه العالقة بكون الشخصية وسماتها  Lounsbiry 2009لونسبيري ا 

ظر ة على الرضا عن الحياة، يتطلب النعن الحياة، إذ أن معرفة تأثير جوانب معينة من الخبر تسبق الرضا 
إلى دور سمات الشخصية، وتأثيره على الرضا عن الحياة، وبالتالي ينظر هذا االتجاه إلى الرضا عن الحياة 

 الحياة المختلفة.  وانبعلى أنه سمة أواستعداد ثابت يؤثر في حياة الفرد ويجعله يسلك بطريقة متسقة في ج

  Bidirectional or Reciprocal Approach. االتجاه التفاعي: 3. 3

ويتخذ من منظور التفاعل منطلقًا له،  Heady and Wearing هيدي وويرينغاقترح هذا االتجاه  
وينظر للعوامل البيئية والسمات الشخصية على قدٍر متساٍو في عالقتها بالسعادة، ويعترف هذا االتجاه 

ا الكلي عن الحياة، سواٌء الرضبأهمية كل من االستعداد الراسخ لدى الفرد الذي يؤثر على تقييمه للرضا 
ة تأثير الرضا عن مجاالت محددة في الحياة، على حكم الفرد وتقييمه الجزئي عن مجاالت محددة، وأهميأو 

 Hellerهيللر (. ويؤكد هذا االتجاه نتائج دراسة قام بها Lance,1989, 96للرضا عن الحياة بشكٍل عام )

أسفرت على أن لكل من سمات الشخصية والعوامل الموقفية عالقة بالرضا عن الحياة، كما أكدت  (2004)
ة القاع، والشخصي –أن ظروف الحياة الموضوعية التي يمثلها اتجاه القمة  ) Brief 2993 ( ريفبدراسة 

 . عًا على اإلحساس بالرضاالقمة يؤثران م –كما يمثلها اتجاه القاع 
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 تعقيب:

داخل دار  نفي شرح وتفسير الرضا عن الحياة لدى المسأكثر جدوى  القاع -نرى الباحثة أن اتجاه القمة
راشدين وأحداث ومفاجآت أقل بكثير من ال تقتصر على جوانب قليلة وأفرادو  مجاالت حياته ضيقةالرعاية، ف

ملة ما عن ج كثر مياًل إلى الحكم العامأاألصغر سنًا، وبالتالي يكون حكم المسن حول رضاه عن حياته 
 ددة. إلى مجاالت متعحياته حيث تسقط التفاصيل التي تقسم ، حدث معه خالل حياته

 مصادر الرضا عن الحياة والمتغيرات المرتبطة به:  :رابعاً 

 موضوع لظ فقد ذلك ومع ،االجتماعي الشيخوخة علم في متكرر بشكل الحياة عن الرضا اختبار تم 
 Costaيرى كوستا وماكراي )و  (.Goerge & Clipp, 1991) محسوم غير الحياة عن الرضا محددات

& MaCcae, 1980, 14 الظروف البيئية وسمات ،املين رئيسيينع( أن الرضا عن الحياة ينتج عن 
ق ما يتطلع يالشعور بالرضا عن الحياة بما تسهم به في تحقالشخصية، فالظروف البيئية يمكن أن تحدد 

يه ن سمات شخصية تخلق لد، كما يرتكز الرضا عن الحياة على ما يمتلكه الفرد مإليه الفرد من أهداف
حساس الفرد بالتحكملتالميل ل تج عنه شعور ن ينمما يمكن أ ،فاؤل والتفكير اإليجابي، مثل تقدير الذات وا 
 آنيًا.حتى لو لم تتوفر في بيئة الفرد اإلمكانات التي تسهم في إشباع حاجاته  بالرضا

الذي ات جما ورد في هرم الحاعلى إشباع حاجاته المختلفة، و  يتأثر الرضا عن الحياة بقدرة الفرد
مراحل تساعد الفرد على تحقيق الشعور بالرضا عن الحياة، ابتداًء بالحاجات وضعه ماسلو هو خطوات أو 

الفيزيولوجية وانتهاًء بالحاجة إلى تحقيق الذات، والشعور بالرضا عن الحياة نتاج عملّية يقوم الفرد خاللها 
لما اقتربت نوعية ك داد شعور الفرد بالرضاز ، حيث يشخصّيةال هحياة في ضوء معايير بتقييم نوعية وظروف ال

 (. Deneve & Cooper, 1998, 45حياته من معاييره الشخصّية )

فقد أكدت كل من دينر ودينر  ،سمات الشخصيةك ترتبط بالرضا، وهناك عدد من المتغيرات
( إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الشعور بالرضا Diener, Diener & Diener, 1995, 94)دينرو 

عن الحياة وسمة االنفتاح على اآلخرين، وأن هناك عالقة ارتباطية سلبية بين الرضا عن الحياة واالنطواء. 
وقد وجدت بعض الدراسات أن عدد األصدقاء في حياة الفرد أكثر أهمّية للشعور بالرضا عن الحياة من 

في دراسة قام بها ( Cummings, 2002, 87) كمنجز كما وجد (.14، 2001زماري، مستوى الدخل )ال
مصحوبًا  ،تدنيًا في اإلحساس بالهناء المسنين في دور الرعاية لدىلتقصي العوامل المرتبطة بالسعادة 

بأعراض اكتئابية، وانعكس ذلك على اإلحساس بالرضا عن الحياة، وأظهرت النتائج أيضًا ارتباطًا بين 
 االجتماعي. النفسي والدعم  الحياةالرضا عن 
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بأن الرضا عن الحياة نتاج عدد من العوامل أهمها الشعور  (Ryff & Keyeرايف وكيي )ويرى 
ل الذات ووجود هدف للحياة واإلحساس بالسيطرة والعالقات االجتماعية باالستقاللية والنضج الشخصي وتقب

وجود ثالثة مرتكزات ( 12، 2001الوارد في )الزماري،  Seligman ( 2007)الناجحة. ويرى سيليجمان 
اط معين، نشاالنهماك بعمل أو و وهي القدرة على االستمتاع بالحياة، رئيسية للشعور بالرضا عن الحياة 

 الشعور بقيمة الذات وأن هناك ما يستحق أن نعيش ألجله. و 

 راساتالد أشارت كما الحياة، عن الرضا مع متكررة ارتباطات الدراسي والتحصيل للدخل كان وقد
 لصحته لفردا وتقييم الصحة أن كما. الحياة عن بالرضا وسلبي ثابت بشكل ترتبط المالية زماتاأل أن إلى
 عن بالرضا والجيران األصدقاء مع التفاعل ومقدار حجم رتبطي كما الحياة، عن بالرضا ثابت بشكل بطرتت

 .Chou & Chi, 1999, 200 ) ) الحياة

لرضا ا المملكة المتحدة حولبتطبيق سلسلة من المسوحات على المسنين في  Abramsآبرامز قام 
) ماذا تقول حول ما يجعل الحياة سعيدة ومرضية لألفراد في مثل عمرك؟(  المستجيبينوسأل عن الحياة 

 وكان تكرار االجابات كما يلي:

 أن يظل بصحة جيدة حتى النهاية. 41%

 وجود عائلة وزواج سعيدين. 41%

 التواصل مع أشخاص كثر. 44%

 مال كافي. 9%

 . (Hooyman & Kiak, 2005, 58 )أن يستطيع الخروج  1%

 أن الحاجات التالية تلعب دورًا في تحقيق الرضا عن الحياة:  Swinton سوينتنوترى 

 الحاجة إلى االنتباه واهتمام اآلخرين، 

 تحقيق التوازن في إشباع الحاجات الجسدية والعقلية. 

 ل المشكلالت.حالقدرة على  

 القدرة على تحقيق األهداف الشخصية.  

 المجتمع.المساهمة في مساعدة اآلخرين وبناء  

 إشباع الحاجة إلى الحب والصداقة.  

 الشعور بالسيطرة. 
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 تحقيق الهوية الذاتية ومطالب وتوقعات كل مرحلة عمرية. 

 (.2، 2044الشعور باألمن والطمأنينة )اسماعيل،  

 الرضا عن الحياة لدى المسنين:  خامسًا:

 ,Bowling, 1990, 58; Neugartin et al , 1961) عنها الرضا يضمن ال الحياة طول إن

 يهف ن الرضا عن الحياة مستقر إلى حد ما عبر مراحل الحياة غير أن العوامل المؤثرةأويرى البعض  (.97
يجابًا،  لألسلوب و هي التي تتغير عبر الزمن، كما تؤثر األحداث على تقييم الفرد لدرجة رضاه سلبًا أوا 

البيئة ي الشعور بالرضا. وهناك عوامل خارجية كف دوٌر كبيرالمعرفي عند الشخص وكيفية تفسيره لألحداث 
يب العزو وأسالوالظروف االجتماعية واالقتصادية وعوامل داخلية مثل السمات الشخصية والعوامل المعرفية 

 ,Dinner & Dinner , 1995تؤثر في مدى استقرار الرضا عن الحياة مع تقدم اإلنسان في العمر) الذاتية

 يكمنو ة العامل االقتصادي إال أنه ال يعني بشكٍل أوتوماتيكي زيادة الرضا، وعلى الرغم من أهمي (.64
(. وهناك عوامل أخرى مثل المكانة Rice ,1995, 101 مفتاح الرضا في معايير الحكم لدى الفرد )

 االجتماعية والسيطرة واإلحساس باإلنجاز التي تؤدي كلها إلى ما سماه ماسلو تحقيق الحاجات العليا )

Summers , 1978, 54.) 

  90- 10شخص تراوحت أعمارهم بين  600على  Neugartenنيوجرتين وفي دراسة قام بها 
سنة، وجد أن بعض خصائص الشخصية تبقى ثابته وال تتغير مع التقدم في العمر وأن هذه الخصائص 
تشترك بصفة عامة فيما يتعلق بالتكيف وتوجهات األهداف ووجد أنه ال توجد عالقة بين العمر ودرجة رضا 

 (.Kimmel,1990, 59الفرد عن الحياة )

يعتمد مفهوم الرضا عن الحياة على هرمية ماسلو في إشباع الحاجات متدرجًا من الحاجات و 
الفيزيولوجية الدنيا إلى الحاجات العليا المتمثلة في تحقيق الذات عندما ُتلب ى لإلنسان متطلبات األمن 

ة بالفرد ) خارجية المحيطواالنتماء واالستقالل وتقدير الذات، ويعتمد تحقيق الحاجات العليا على العوامل ال
 األسرة والمجتمع والنواحي االقتصادية (، وبالتالي تنقسم أهداف الفرد إلى قسمين: 

 أهداف جوهرية مثل قبول الذات واالنتماء وهي ما تعكس وجهة النظر اإلنسانية للرضا     

أهداف خارجية وهي التي يحصل األفراد من خاللها على بعض اإلشباع والرضا من خالل  
اآلخرين مثل الشعبية والجاذبية وهي تعكس وجهة النظر السلوكية والمعرفية للرضا ) 

 .(20، 2002العش، 
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المرغوبة  فال بد من تحقيق االنسجام والتوافق بين األهدا المسنينولتحسين الرضا عن الحياة عند 
يجاد معنى للحياة بوجود هدف والسعي الدؤوب لتحقيقه، ولقد واألهداف الموجودة أو  التي يمكن تحقيقها وا 

 إلى: لمسنين صنف رابكن وفشر األهداف الشخصية ل

 أهداف تم إنجازها وأهداف مستمرة تمت المحافظة عليها.  
 أهداف مفككة تم االنسحاب منها.  
 (.Rapkin & Fisher , 1992, 78 أهداف عامة تعويضية.  ) 

ار عملية تتعلق بحرية االختي ين الرضا عن الحياة عند المسنينمحاولة تحس والجدير بالذكر أن
بالمسن ذاته،  تتعلقعناصر ذاتية وشخصية يتضمن الرضا عن الحياة فعند الفرد واستقالليته وكرامته، 

 (.Dennes ,1997, 69)أمامه  جة عن الظروف والخيارات المتاحةوأخرى نات

 تعقيب: 

ترى الباحثة أن مصادر الرضا عن الحياة لدى المسن تختلف نسبياً عن مصادر الرضا لدى الفئات 
ووجود من يهتم بالمسن في وقت األزمات، ووجود  بًا ما يكون هاجس الصحة والسالمةاألصغر سنًا، فغال

ذا هبمستوى جيد من الرضا عن الحياة،  شعردخل كافي ورفقة طيبة من أهم ما يتطلع إليه المسن كي ي
مع التأكيد أنه ال توجد عالقة مباشرة بين التقدم في العمر والرصا عن الحياة، إال أنه وبشكٍل عام ينخفض 

حيث ماعية وعملية االنسحاب االجتماعي، بتواتر األحداث السارة في حياة المسن نتيجة تقلص الشبكة االجت
ربون. الزوج واألبناء واألصدقاء المق \عي على األفراد األكثر قربًا مثل الزوجة مايقتصر محيط المسن االجت

مسنين المفاجآت، هذا الوضع يكون أشد وطأة لدى الال يحتمل الكثير من التغيير أو  رتيباً فتتخذ الحياة نمطًا 
عود هذا الفقد الذي ي داخل دور الرعاية، الذين يشكون أيضًا من ضياع الحلقة الداعمة األقرب وهي األسرة،

فق و بهم إلى الكفاح لتحقيق حاجات األمن والحب والتقدير من جديد في بيئتهم الجديدة. واتخاذ قرار جديد 
  .داخل دار الرعايةمدى رضاهم عن الحياة  مجددات وظروف جديدة حول
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 سابقة.: دراسات  الفصل الثالث.

 " عرض وتحليل" 

o .تمهيد 

 العربية  الدراسات  أوالً:  
 

  األجنبية  الدراسات  ثانياً:  
 

 تعقيب على الدراسات السابقة.: ثالثاً 
 

 السابقةموقع الدراسة الحالية من الدراسات  : رابعاً 
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 لثالفصل الثا

 سابقةدراسات  

 "عرض  و تحليل"
 

o  :تمهيد 

تقوم الباحثة في هذا الفصل بإلقاء الضوء على الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة من خالل 
ثة هذه الدراسات مت الباحس  وق النتائج التي خلصت لها،أهم و  هاأدواتو هداف تلك الدراسات وعيناتها، توضيح أ

 هي: ثالثة محاور إلى 

  :العربية. الدراسات المحور األول 
  :األجنبية. الدراسات المحور الثاني 

سل حسب التسل ، الدرسات العربية ومن ثم األجنبيةمحاورالكل محور من وفيما يلي عرض دراسات 
 ألوجه االستفادة من هذه الدراسات. يلي العرض تعقيب يعكس تلخيصا  و ، الزمني

 العربية: الدراسات أواًل: 

 التي تناولت عالقة الدعم النفسي االجتماعي بالرضا عن الحياة:الدراسات  

 ( مصر.0202)خطاب دراسة  .1

أنماط المساندة االجتماعية والنوع كمنبئات لجودة الحياة المرتبطة بالصحة لدى  عنوان الدراسة:
 المسنين.

توضيح مدى تباين جودة الحياة المرتبطة بالصحة لدى المسنين بتباين كل من المساندة  الدراسة:هدف 
التنبؤي ألنماط المساندة االجتماعية كأحد  ا سعت الدراسة إلى استكشاف الدوراالجتماعية والنوع، كم

 المنبئات لجودة الحياة المرتبطة بالصحة لدى المسنين.

 . 01- 46مسن ومسنة، تتراوح أعملرهم من 011تكونت من  عينة الدراسة:

 مقياس المساندة االجتماعية.، sf36مقياس الحالة الصحية  أدوات الدراسة:
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المسنات أفضل في نوعية حياتهن المرتبطة بالصحة بالمقارنة بالمسنين. كما أن أهم نتائج الدراسة: 
حية لمساندة في رفع مستوى الحالة الصر مساندة اجتماعية، كما بينت الدراسة تأثير دال لثالمسنات أك

لدى المسنين والمسنات، كما تبين أن أنواع المساندة قادرة على التنبؤ بجودة الحياة المرتبطة بالصحة 
 بمستويات داللة عالية.

 الدراسات التي تناولت عالقة الدعم النفسي االجتماعي بالحاجات النفسية. 

وذلك لعدم وجود دراسات دراسة الحالية، الدراسات إلى ال قامت الباحثة في هذا المحور بعرض أقرب
_في حدود علم الباحثة_ تناولت متغيري الدعم النفسي االجتماعي والحاجات النفسية بشكل صريح، فكانت 

 ،فسية واألمن النفسي وتقدير الذات، هي المتغيرات األقرب لمتغيرات الدراسة الحاليةمتغيرات الوحدة الن
  عالقة الدعم النفسي االجتماعي ببعض المتغيرات ذات الصلة بالصحة النفسية.باإلضافة إلى 

 ( مصر.0220دراسة شوكت ). 1

المساندة االجتماعية وعالقتها بالوحدة النفسية والتفاؤل والتشاؤم لدى المسنين المقيمين عنوان الدراسة: 
 بدور الرعاية )دراسة مقارنة(.

 المساندة والشعور بالوحدة النفسية لدى المسنين.فحص العالقة بين هدف الدراسة: 

 مسن ومسنة. 011تكونت من  عينة الدراسة:

ستمارة ا وحدة النفسية إعداد خضر والشناوي،مقياس الياس المساندة االجتماعية للمسنين، مق أدوات الدراسة:
 جمع بيانات أولية. القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم إعداد عبد الخالق.

أشارت إلى أن درجة المساندة الكلية كانت أعلى لدى المسنين المقيمين مع أسرهم من نتائج الدراسة: أهم 
المسنين المقيمين في دور الرعاية، ودرجة الوحدة النفسية والتشاؤم أعلى لدى المسنين في دور الرعاية، 

اندة ط دال وسلبي بين المسالمسنين في المساندة االجتماعية، كما يوجد ارتبا منأفضل وكانت المسنات 
 االجتماعية والوحدة النفسية.  

 ( مصر.0220دراسة غانم ) .2

المساندة االجتماعية المدركة وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى المسنين  عنوان الدراسة:
 والمسنات المقيمين في مؤسسات إيواء وأسر طبيعية.

الوقوف على عالقة المساندة االجتماعية المدركة بكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب  هدف الدراسة:
 لدى المسنين والمسنات أفراد العينة.
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مسن ومسنة مقيمين في مؤسسات اإليواء وفي أسرهم الطبيعية، تراوحت  011تكونت من  راسة:\عينة الد
 .46إلى  41أعمارهم من 

 الكتئاب. قائمة بيك لمساندة االجتماعية المدركة، مقياس الشعور بالوحدة النفسية، مقياس ال أدوات الدراسة:

إدراك المسنين والمسنات الذين يعيشون في بيئة طبيعية للمساندة االجتماعية ومساندة  أهم نتائج الدراسة:
التكامل االجتماعي أكبر وأفضل من المسنين في دار الرعاية، وأن إدراك الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب 

 يتزايد عند المسنين والمسنات في دور الرعاية االجتماعية. 

 المسنين داخل دور الرعاية: الدراسات التي تناولت  

قامت الباحثة في هذا المحور بعرض أهم الدراسات التي جرت على المسنين داخل دور الرعاية، وتتشابه 
 مع الدراسة الحالية بأحد المتغيرات األخرى. 

  ( مصر.0991. دراسة كامل )0

ينة من بالصحة النفسية لدى ع الحرمان من البيئة الطبيعية في مرحلة الشيخوخة وعالقته عنوان الدراسة:
 المسنات داخل وخارج دور الرعاية.

التعرف على الجوانب المتعددة للشخصية لدى عينتين من المسنات، األولى في دور الرعاية  هدف الدراسة:
والثانية ذوات أسر طبيعية. وكان الهدف الثاني التعرف على ما يمكن للبيئة أن تعكسه من بناء نفسي مميز 

من خالل األبعاد التالية: االنفعاالت السائدة والحاجات النفسية، وطبيعة  ينة مسنات دور الرعايةلدى ع
 اليأس. -المشكالت وطرائق حل المشكالت، ومفهوم الذات والنظرة البيئية واألمل

مسنات مقيمات  01المجموعة األولى تكونت من  مجموعتين من المسناتاشتملت على عينة الدراسة:
  مسنات من ذوات األسر الطبيعية.  01بدور الرعاية، والمجموعة الثانية تكونت من 

اختبار الشخصية متعدد األوجه. تاريخ الحالة، المقابلة اإلكلينيكية، اختبار تفهم الموضوع  أدوات الدراسة:
 للمسنين. 

نتائج في ما يخص الحاجات النفسية لدى المسنات المقيمات بدار الرعاية الكانت أهم  أهم نتائج الدراسة:
كمايلي: تبين من التحليل الكيفي والكمي الستجابات عينة الدراسة أن التدرج الهرمي للحاجات النفسية لدى 

 %01 والحاجة إلى االنتماء %04المسنات المقيمات بدور الرعاية هو الحاجة للمساندة االجتماعية بنسبة 
والحاجة إلى  %01والحاجة إلى األمن  %01والحاجة إلى الحب والعطف  %01والحاجة إلى السعادة 
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جية والحاجة إلى السلطة الخار  %6الحاجة إلى العدوان  %9والحاجة إلى التقبل والفهم  %9التراحم والتواد 
 .%2والحاجة إلى االستقالل  2%

 ( األردن.0222, دراسة طعاني )0

أثر برنامج إرشاد جمعي في خفض حدة المشكالت وزيادة درجة الرضا عن الحياة لدى  دراسة:عنوان ال
 المسنين في دور الرعاية. 

التعرف على أثر برنامج إرشاد جمعي قائم على التدريب على أسلوب حل المشكالت وتنمي  هدف الدراسة:
 المهارات االجتماعية في خفض حدة مشكالت المسنين وتحسين الرضا عن الحياة لديهم. 

فما فوق، ويقيمون في دار  41فردا  من الذكور واإلناث، أعمارهم من  26تكونت من  عينة الدراسة:
 اية المسنين. تم توزيعهم على مجموعتين تجريبية وضابطة.الضيافة لرع

مقياس مشكالت كبار السن ومقياس الرضا عن الحياة كمقاييس قبلية وبعدية، وبرنامج  أدوات الدراسة:
 إرشاد جمعي قائم على التدريب على أسلوب حل المشكالت وتنمي المهارات االجتماعية.

متعلقة بالرضا عن الحياة، أن  درجات الرضا جاءت مرتبة تنازليا  أظهرت النتائج ال أهم نتائج الدراسة:
حسب األبعاد على النحو التالي: الدين، الصحة، األبناء واألحفاد، الدراسة وتنمية الذات، المجتمع، األسرة، 

ت نفهم الذات، الراحة المادية، العالقات العاطفية الحميمة، العمل، وسائل االستجمام، الصداقة. كما بي
 النتائج وجود أثر للبرنامج اإلرشادي المطبق على المتغيرات التابعة لصالح المجموعة التجريبية. 

 ( سوريا.  0222. دراسة الدهان )3

تغيير الوسط الطبيعي للمسنين، دراسة ميدانية لمعرفة مستوى التوافق االجتماعي بين  عنوان الدراسة:
 والمسنين الذين يعيشون في دور الرعاية.  المسنين الذين يعيشون في الوسط الطبيعي

معرفة الفرق في مستوى التزافق االجتماعي بين المسنين الذين بعيشون في الوسط الطبيعي  هدف الدراسة:
والمسنين الذين يعيشون في دور الرعاية. تبعا  لمتغيرات، الجنس والعمر والمستوى التعليمي ودور الرعاية 

 )الحكومية والخاصة(. 

 فما فوق.  41مسن عمرهم من  046تكونت من  عينة الدراسة:

  استبيان التوافق االجتماعي. بطاقة مقابلة مع المسنين.أدوات الدراسة: 
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وجود فروق ذات داللة في التوافق االجتماعي بين المسنين الذين يعيشون في الوسط  أهم نتائج الدراسة:
الطبيعي والمسنين في دور الرعاية، ال يوجد فروق في التوافق االجتماعي تبعا  لمتغير الجنس. يوجد فروق 

دنى، ولصالج ألفي التوافق االجتماعي لصالح الذكور في دور الرعاية، ولصالح المسنين من الفئة العمرية ا
 المسنين في دور الرعاية الخاصة، ولم توجد فروق في مستوى التوافق االجتماعي تبعا  لمستوى التعليم.

 ( فلسطين.0229دراسة ناصر ) .2

مستوى الضغوط النفسية ومستوى الدعم االجتماعي لدى المسنين في دور الرعاية في عنوان الدراسة: 
 مدينة الناصرة. 

لتعرف إلى مستوى الضغوط النفسية ومستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى المسنين في ا هدف الدراسة:
دور الرعاية في مدينة الناصرة، في ضوء متغيرات )الجنس، الحالة االجتماعية، مدة اإلقامة في دار 

 الرعاية(.

 مسن ومسنة، من المقيمين في در الرعاية في الناصرة.  41تكونت من  عينة الدراسة:

مقياس الضغوط النفسية )بعد فيسيولوجي، بعد معرفي، بعد انفعالي، بعد اجتماعي، بعد  ات الدراسة:أدو 
 سلوكي(، مقياس الدعم االجتماعي للمسنين )دعم مادي، دعم عاطفي، دعم معلومات، دعم تقييم(. 

بأنه  يع أبعادهكان تقدير أفراد عينة الدراسة على مقياس الدعم االجتماعي على جم أهم نتائج الدراسة:
بدرجة متوسطة، عدم وجود فروق ذات داللة في مستوى الدعم االجتماعي ككل، يعزى لمتغير الجنس 

 أوالحالة االجتماعية أومدة اإلقامة في الدار. 

 ( سوريا.0200. دراسة كفا )5

 الصالبة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية لدى المسنين. عنوان الدراسة:

التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى المسنين المقيمين في  الدراسة:هدف 
 دور الرعاية االجتماعية وخارجها.

 مسنة.  291مسن، و 111مسن ومسنة، منهم  421بلغت  عينة الدراسة:

مقياس مساندة الجتماعية، و مقياس الالبة النفسية، مقياس مسح اآلراء الشخصية لقياس الص أدوات الدراسة:
 الحالة الصحية. 
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بينت الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية، كما أهم نتائج الدراسة: 
  توجد عالقة دالة بين الصالبة النفسية والرضا عن المساندة االجتماعية.

 الدراسات األجنبية: ثانيًا: 

 عالقة الدعم النفسي االجتماعي بالرضا عن الحياة:التي تناولت الدراسات  

الواليات المتحدة  )  Silverstin, Chin & Heller,6991سلفرستين وتشن وهيلر ) دراسة. 1
 األمريكية.

Too Much of a Good Thing? Intergenerational Social Support and the 
Psuchological Well-Being of Older Parents 

ين ألجيال والشعور باالرتياح لدى الوالدبين االكثير من األشياء الجيدة؟ الدعم االجتماعي  الدراسة:عنوان 
 .المسنين

: معرفة مستوى الدعم االجتماعي العابر لألجيال المفيد للمسنين ومعرفة أثر الدعم المفرط هدف الدراسة
 هم لألطفال.دم من المسنين أنفسن األبناء آلبائهم المسنين أوالمقالمقدم م

 فرد مسن.(  935 )تكونت من :  عينة الدراسة

 أداة لقياس الدعم االجتماعي المقدم من األطفال للمسنين، ومن المسنين لألطفال.  أدوات الدراسة:

سنين غير المتزوجين ماألطفال للأن مقدار كبير من الدعم المقدم من  إلى: أشارت أهم نتائج الدراسة
، لكن بعد فترة من الزمن بدأ الدعم الكبير الكثير من الدعم، أدى إلى مزاج جيد جدا  الذين ال يتوقعون أو 

بقلب المزاج من جيد إلى مكتئب. كما بينت النتائج أن تقديم الدعم من المسنين لألطفال يقلل من االكتئاب 
 المرتبط بالعزوبية لدى المسنين.

 ( الواليات المتحدة األمريكية. j.Ccard &Wan   Ramy ,,6991دراسة رامي وجي كارد ووان ) .2

The Relationship Between Social Support and Life Satisfaction as a Function of 
Family Structure, 

 العالقة بين الدعم االجتماعي والرضا عن الحياة كوظيفة لمنظومة األسرة. عنوان الدراسة:
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لى معرفة أهمية تمييز الدعم  هدف الدراسة: استخراج الصدق التمييزي ألربع أنماط من الدعم االجتماعي وا 
عن الدعم المقدم من الهيئات األخرى. كما هدفت لمعرفة تأثير المنظومة  ،الصادر من مقدمي الرعاية

 األسرية على العالقة بين الدعم االجتماعي والرضا عن الحياة.

أمهات  171أب و أم موزعين على الشكل التالي  915لمشاركين في الدراسة : كان عدد اعينة الدراسة
 أمهات وحيدات. 111آباء متزوجين و  175متزوجات و 

 أداة لقياس الرضا عن الحياة.و  جتماعي المقدم من مصادر مختلفةأدوات لقياس الدعم اال 1أدوات الدراسة:

ين مقدمي الدعم االجتماعي، وقد أشارت النتائج أن نتائج أهمية التمييز بالعززت أهم نتائج الدراسة: 
الجهات المتميزة في إعطاء الدعم االجتماعي تجمعت فيما يسمى منظومة االتصال. كما أشارت إلى أن 
األفراد يميلون الستقبال الدعم من بعض الجهات أكثر من غيرها، وأن العالقة بين الدعم االجتماعي والرضا 

 .تماد على الجهة المقدمة للدعمعن الحياة يختلف باالع

( الواليات المتحدة Reitzes & Mutran, ,Siebert ,0999)وريتزس وموتران  سايبرتدراسة . 3
 األمريكية.

Freindship and Social Support: The Emportance of Role Identity to Aging Adults 

 الهوية لدى المسنين.الصداقة والدعم االجتماعي ، أهمية دور  عنوان الدراسة: 

تسليط الضوء على أهمية دور الصداقة والدعم االجتماعي في الرضا عن الحياة لدى  هدف الدراسة:
 المسنين.

 .مسن ومسنة 011تكونت من  عينة الدراسة:

 .مقياس الرضا عن الحياةصدقاء، مقياس للدعم المقدم من األ أدوات الدراسة:

دور أنثى(، ووجد تأثير كبير ل –أثبتت تأثر الدعم االجتماعي بتغير الجنس )ذكر  أهم نتائج الدراسة:
العينة، كما ظهر أن تعريف الصداقة ومعانيها هي العامل األقوى أفراد الصداقة في الرضا عن الحياة لدى 

 في التأثير في نوعية الحياة لدى المسنين.

 ( الصين.Chou & Chi, 6999دراسة تشو وتشي ). 4

Determinates of Life Satisfaction in Hong Kong Chinese Elderly aLongitudinal 
Study 



 الفصل الثالث  الدراسات السابقة

  
 

 
82 

 محددات الرضا عن الحياة لدى المسنين في هونغ كونغ _ الصين: دراسة طولية. عنوان الدراسة:

 تحديد المتغيرات التنبؤية للرضا عن الحياة لدى المسنين في الصين. هدف الدراسة:

 أرسل الرد بقبول إجراء المقابلةمسن ومسنة، و  196بالدراسة إلى تم إرسال طلبات المشاركة  الدراسة:عينة 
، وقد  %73.7قابالت ناجحة وذلك بنسبة مبإجراء مسن ومسنة منهم  911ن ومسنة ، وقام مس 959 من

 .1559والمقابلة الثانية عام  1555تمت المقابلة األولى عام 

علومات عن المسنين أفراد العينة باستخدام األدوات مياس متغيرات الدراسة وجمع التم ق أدوات الدراسة:
 التالية:

الرضا عن الحياة: تم قياسه باستخدام النسخة الصينية لمقياس الرضا عن الحياة المطور من قبل  
 عبارة. 17نيوجارتين مكون من 

 مرض مزمن مختلف. 11الحاالت المرضية المزمنة: تم السؤال عن وجود أوعدم وجود  
 ختلف.معرض جسماني  11الشكاوي الجسمية: تم السؤال عن وجود أوعدم وجود  
الرؤية والسمع: السؤال عن درجة النقص أوالمد الموجود في العدسات الطبية للمسن، ودرجة قوة  

 مساعدات السمع المستخدمة.
 التقييم الذاتي للصحة: عن طريق سؤال المسن، كيف تقيم صحتك اآلن؟ 
أدوات تقيس الحالة الوظيفية للمسن، مثل  3اإلعاقات الوظيفية: عن طريق بطارية مكونة من  

وكلما زادت الدرجة عبرت عن العجز  3حتى   6إمكانية دخوله الحمام، وكان سلم التقدير من 
 الوظيفي.

 السلوك الصحي: تم قياسه عن طريق عبارتين عن التدخين والرياضة. 
قياسه باستخدام أداة لوبن للشبكات االجتماعية وتتألف من عشر عبارات الدعم االجتماعي: تم  

 أوجه للشبكات االجتماعية مثل العائلة واألصدقاء ومساعدة اآلخرين. 9تشمل 
نوعية الدعم االجتماعي: وذلك بالسؤال عن مستوى الرضا لدى المسنين عن الدعم االجتماعي  

 المقدم.
تحدث األولى عن وجود المال الكافي لقضاء الحاجات اليومية، الوضع المالي: عن طريق عبارتين ت 

 والثاني عن القلق الذي يساور المسنين عن مشكالت مالية قد تظهر فيما بعد.
 األعراض االكتئابية: عن طرق أداة لقياس أعراض االكتئاب مؤلفة من عشرين عبارة. 
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م الذين يعانون من ضائقات مالية أقل ولديه وجد الباحثان أن المسنين األصغر نسبياأهم نتائج الدراسة: 
دعم اجتماعي أفضل وشكاوي جسدية أقل وذوي تحصيل دراسي أعلى، كان لديهم مستوى أعلى من الرضا 

 القياس األول. منسنوات  3اة، بعد عن الحي

 .( الواليات المتحدة األمريكيةDrager &Ritblatt, 0222دراسة دراغر وريتبالت ). 5

Relationship Between Living Arrangement & Perciption of Social Support  
Depression & Life Satisfaction Among Elderly 

العالقة بين الحياة الرتيبة ومفاهيم الدعم االجتماعي واالكتئاب والرضا عن الحياة بين  :عنوان الدراسة
 المسنين.

، ومفاهيم رللتقدم في العماة الرتيبة من حيث العزل واالندماج المرافق : بحث العالقة بين الحيهدف الدراسة
 الدعم االجتماعي واالكتئاب والرضا عن الحياة.

 . 01و 41ذكور، إعمارهم بين  91إناث و 020فرد  221تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

داة لقياس أاة لقياس الدعم االجتماعي المقدم، قائمة بيك لألعراض االكتئابية، استخدمت أد  أدوات الدراسة:
 الرضا عن الحياة، واستبيان لجمع البيانات الشخصية.

تبين أن األفراد الذين يعيشون بطريقة يحيدون فيها العوامل العمرية المتعلقة بكبر السن  أهم نتائج الدراسة:
االجتماعي وأعراض اكتئابية أقل  لون مستويات عالية من الدعمويسج ،يكونون أكثر رضا عن الحياة

يدمجون بها عوامل كبر السن ضمن ترتيبات حياتهم اليومية،  الذين يعيشون بطريقة دبالمقارنة مع األفرا
كما أظهرت نتائج الدراسة أن االكتئاب وطريقة العيش والجنس والدعم االجتماعي والدخل والوضع الصحي 

 من تغيرات الرضا عن الحياة لدى المسنين. % 40يفسرون 

 ( الصين.Siu, Yeh & Cheng ,Philips, 8002تشنغ )وييه و  سيوفيليبس و دراسة  .2

Informal Social Support and Older Persons Psychoogical well- Being in Hong 
Kong 

 المسنين في هونغ كونغ. الشعور باالرتياح لدىو  الدعم االجتماعي غير الرسمي عنوان الدراسة:

ى باالرتياح لد اعي غير الرسمي على الشعورأنماط متنوعة من الدعم االجتم أثرمعرفة  هدف الدراسة:
مثل  يالذاتية للدعم االجتماعي غير الرسمدراسة الفرق بين المقاييس الموضوعية و  المسنين، حيث تم
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الشعور  ى)الرضا عن الدعم الذي يتلقاه المسن(، علتكرار التواصل( مقابل )حجم الشبكات االجتماعية و 
 في ظروف معيشية مختلفة. يقيمون مسنينالنفسي باالرتياح لدى 

 551ذكور و 551مسن،  917 ام طريقة المقابلة من عينة بلغتجمعت المعلومات باستخد عينة الدراسة:
 .إناث

 تم جمع البيانات بوساطة األدوات التالية: أدوات الدراسة:

 عن حجممقاييس للدعم االجتماعي، مقياس التقرير الذاتي  3الدعم االجتماعي: استخدمت الدراسة  
 .ملدعم المقدمقياس للرضا عن اار التواصل مع الشبكة الداعمة، و مقياس لتكر ، و شبكات الدعم

 ذات اتجاه سلبي. 1ذات اتجاه إيجابي و 1عبارات  9باالرتياح: تألف هذا المقياس من  ورالشع 

جد أن و شعور باالرتياح لدى المسنين، و بال الجتماعي غير الرسميالدعم ا ارتباطنتائج الدراسة: أهم 
ر باالرتياح، للشعو  ات الهامةمن المتنبئ للدعم وبخاصة الرضا عن الدعم المقدم من األسرة، الذاتيةالمقاييس 

 لوحدهم.  لدى المسنين الذين يعيشونكما أن تأثير حجم الشبكة االجتماعية على الشعور باالرتياح كان قوي 

 تركيا.  (Sener&Oztop ,Guven , Dugan ,0229ان وجوفين وسينير وأوزتوب )دراسة دوغ .7

Influences of Intergenerational Support  on Life Satisfaction of The Elderly: A 
Turkish Sample 

راسة على ، دال على الرضا عن الحياة لدى المسنينتأثيرات الدعم االجتماعي العابر لألجي عنوان الدراسة:
 عينة تركية.

لى عالجدة( جتماعي العابر لألجيال ) أي من األحفاد تجاه الجد أو التحقق من آثار الدعم اال هدف الدراسة:
 الرضا عن الحياة لدى المسنين. مستوى

 عام.  41فرد ممن تجاوزت أعمارهم  211تكونت من  عينة الدراسة:

من  أداتان لقياس الدعم االجتماعي المقدم عن الحياة،من أداة الرضا  الصورة التركية أدوات الدراسة:
 اد لألجداد ومن األجداد لألحفاد.األحف

ضا عن الحياة الر  لقة بتلقي الدعم من األحفاد تفسر بشكل قوياألبعاد المتعتبين أن  أهم نتائج الدراسة:
أن األجداد والجدات ال يكونون راضين عن تبين كما  ولم تتحقق النتيجة ذاتها عند الذكور. لدى اإلناث.

 .من األحفادمبالغ بها مساعدة تهم عندما يكون هناك حيا
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 الواليات المتحدة األمريكية. ( Merz & Consedine ,0229دراسة كونسيداين وميرز ). 8

The Association of Family Support and Wellbeing in Later Life Depends on Adults 
Attachment Style 

 ل لدى المسن. نمط التواصل تبعا   المسنينرتياح لدى اإلحساس باالالعالقة بين الدعم العائلي و عنوان الدراسة:

مال قيام حت، ومعرفة  امسنينإلحساس باالرتياح لدى الابحث العالقة بين الدعم العائلي و  هدف الدراسة:
 بدور وسيط في ذلك.لدى المسن نمط التواصل 

 عرقيات مختلفة.فرد من إثنيات و  0000من تكونت  عينة الدراسة:

أداة لقياس  ة،فية الوظيفيلعمليات المعر أداة لقياس العجز في ا استبيان للبيانات الشخصية،أدوات الدراسة: 
 ،عبارة 11وأداة لقياس نمط التواصل يتألف من  األدائي،العاطفي والدعم الدعم العائلي يشمل بعد الدعم 

 عبارة. 11مشاعر مختلفة عن طريق  01أداة لقياس اإلحساس باالرتياح ترصد و 

بمدى  من الممكن أن يتنبأ التواصلن العائلة ونمط تبين أن الدعم العاطفي واألدائي م نتائج الدراسة:أهم 
اإلحساس باالرتياح لدى المسن، وتبين أن الدعم العاطفي عادة ما ارتبط بمعدالت عالية من اإلحساس 

 األدائي بنقص الشعور باالرتياح. باالرتياح ،بينما ارتبط الدعم

الواليات ( Leeper& Tang, Kosberg, Kaufman,0202)سة كوفمان وكوسبيرغ ولييبر وتانغدرا. 9
 المتحدة األمريكية. 

Social Support, Caregiver Burden, and Life Satisfaction in a Sample of Rural 
African American and White Cargivers of Older Persons With Dementia 

وي ذ مسنينالرضا عن الحياة لدى عينة من تقديم الرعاية، وال الدعم االجتماعي وعبء:عنوان الدراسة 
 ومقدمي الرعاية لهم.البسيط العقلي التخلف 

فراد ألاتلقون دعم اجتماعي غير رسمي و الذين ي أفراد العينةدرجات بين  : تم بحث العالقةهدف الدراسة
 مستوى تحمل عبء الرعاية لدى مقدمي الرعاية، والرضا عن الحياة.ال يتلقون الدعم، و الذين 

، ينألمريكيين واألفارقة األمريكيض ايالب عائالت في بيئتي يكونونرد ف 060تكونت من  عينة الدراسة:
 .%12ونسبة البيض  %60وبلغت نسبة األفارقة 



 الفصل الثالث  الدراسات السابقة

  
 

 
86 

لمقدم  المعرفية ةقياس الكفاءبسيط ل اختبار ،دمت أداة لجمع البيانات الشخصيةاستخ أدوات الدراسة:
 عباءألقياس م ،الدعم البيني لقياس الدعم االجتماعي غير المباشريم أداة لتقي ، قائمة أعراض العته،الرعاية

 عن الحياة. مقياس للرضا تبعات تقديم الرعاية على مقدمها، تقديم الرعاية عن طريق قياس

 لوحدة،ل الذكور األفارقة أكثر ميال  و ، للوحدة كان الذكور بشكل عام أكثر ميال  كان  نتائج الدراسة:أهم 
، وأظهرت الدراسة درجات متقاربة من الدعم االجتماعي غير الرسمي لدى وأقل اعتمادية على غيرهم

س الدعم االجتماعي غير الرسمي، على مقيا 6أبعاد من أصل  1جميع المشاركين، وتقدمت اإلناث على 
 ية مستوى جيد من الرضا عن الحياة.امن الحاصلين على الرع %12سجل و 

 ( تايوان.Ho &Hui ,0202)هو و  هويدراسة . 10

What Makes You Good and Happy? Effects of Internal and External Resourses 
to Adaptation and Psychology Well – Being for the Disabled Elderly in Taiwan 

جيدة؟ تأثير المصادر الداخلية والخارجية للدعم على التوافق  بحالةما الذي يجعلك سعيد و  عنوان الدراسة:
 اإلحساس باالرتياح لدى المسنين العاجزين في تايوان.و 

المصادر الخارجية للدعم على اإلحساس باالرتياح لدى المسنين بحثت الدراسة أثر التوافق و  ف الدراسة:ده
 العاجزين.

 عاية طويلة المدى فيفرد من المسنين الذين تضطرهم ظروفهم الصحية لتلقي ر  111 :عينة الدراسة
 االجتماعية. المؤسسات

 مسنين. جمعت المعلومات باستخدام المقابلة الشخصية مع ال أدوات الدراسة:

س اوجدت الدراسة أن الدعم االجتماعي والدعم البيئي كان ذو فائدة في تحقيق االحس نتائج الدراسة:أهم 
وقد توصلت الدراسة إلى أن المصادر الداخلية مثل تقدير الذات واإلدارة الذاتية للصحة وأساليب ، باالرتياح

التوافق كانت ذات أثر أكبر من المصادر الخارجية مثل الدعم االجتماعي والدعم البيئي في تحسين التوافق 
 العام واإلحساس باالرتياح.

 الواليات المتحدة األمريكية.( Guerette& Smedema, 0200) غوريتيو  سميدمادراسة  .11

The Relationship of Perceived Social Support With Well – Being in Adults With 
Visual Impairments 

ات ذوي اإلعاق اإلحساس باالرتياح لدى المسنينقة بين الدعم االجتماعي المدرك و العال عنوان الدراسة:
 البصرية.
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 العوامل المتعددة المرتبطة باإلحساس باالرتياحالدعم االجتماعي المدرك و معرفة العالقة بين  هدف الدراسة:
 ذوي اإلعاقات البصرية. المسنينلدى 

 ذكور، من ذوي اإلعاقات البصرية. % 1014إناث و % 4011فرد  099تكونت من  عينة الدراسة:

ة قياس المتغيرات التالية: نوعي قد تمي اإلعاقات البصرية و استخدام أدوات خاصة بذو  تم أدوات الدراسة:
 ألعراض االكتئابية.االحياة  واإلحساس باالرتياح والرضا عن الحياة والدعم االجتماعي و 

ت وياالرضا عن الحياة، ومستاالحساس ببين الدعم االجتماعي و  دال وجود ارتباطبينت  نتائج الدراسة:أهم 
 األعراض االكتئابية.صحة نفسية وعامة جيدة وقلة 

 (Post& Meily , Schepers, Boosman, 0200ميلي وبوست )و  سكيبرزو  بوسمان. دراسة 12
 الواليات المتحدة األمريكية. 

Social Activity Contributes Independently to Life Satisfaction Three Years Post 
Stroke 

 .سنوات على الصدمة 1ياة، بعد مرور في الرضا عن الح ليات االجتماعيةالفعا سهامإ عنوان الدراسة:

سنوات من التعرض للصدمة  1بعد  عن الحياةاالجتماعية والرضا  مستوى النشاطاتمعرفة  هدف الدراسة:
 .لبعض المتغيرات تبعا   جتماعية في الرضا عن الحياةاال النشاطاتالتحقق من اسهام و 

 سنوات. 1للصدمة منذ  واقد تعرض وامسن كان 041تكونت من  الدراسة:عينة 

 اختبار للحالة العقلية. ،قائمة الدعم االجتماعي التفاعلي استبيان الرضا عن الحياة، أدوات الدراسة:

النشاطات تبين أن و راضين عن حياتهم بشكل عام،  من عينة الدراسة % 44كان  نتائج الدراسة:أهم 
 بالرضا عن الحياة. بشكٍل دال االجتماعية ترتبط 

 نفسي االجتماعي بالحاجات النفسية:الدراسات التي تناولت عالقة الدعم ال 

 ( الواليات المتحدة األمريكية. Pike & Winningham, 2007ينينغهام )و دراسة بايك و . 0

A cognitive intervention to inhance institutionalized older adults’ Social 
Support networks and decrease loneliness. 

ي فلدى المسنين  ض الوحدةلدعم االجتماعي وخفلتعزيز شبكات ا التداخل المعرفيعنوان الدراسة: 
 المؤسسات.
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معرفة أثر نموذج من برامج التدخل المعرفي على تحسين التفاعل االجتماعي وتخفيض  هدف الدراسة:
 .نالشعور بالوحدة لدى المسني

 فرد. 04أشهر،  1فرد مسن، انسحب منهم حتى آخر مدة تطبيق البرنامج البالغة  41 عينة الدراسة:

رفية ماعي وتحسين القدرات المعتم تطبيق برنامج يعتمد على تعزيز شبكات الدعم االجت أدوات الدراسة:
لدى المسنين داخل المؤسسات، وقسم المفحوصون إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة لم تخضع لبرنامج 

 التعزيز. باإلضافة إلى مقياس للشعور بالوحدة النفسية. 

على ت أمستويات أقل من الدعم االجتماعي ومستوياأظهر أفراد المجموعة الضابطة  أهم نتائج الدراسة:
من الوحدة النفسية عن ما تم قياسه قبل بداية البرنامج، أما أفراد المجموعة التجريبية فقد أظهروا مستويات 
مماثلة للقياسات القبلية من حيث مستوى التفاعل االجتماعي والوحدة النفسية. كما أظهرت النتائج أن تعزيز 

 يخفض مستوى الشعور بالوحدة النفسية.  للمسنين قد أوعلى األقل المحافظة على نوعية الشبكات االجتماعية

 ,Lawler, Kirby, Green)بروس وكونروي وغولدن دراسة الولر وكيرباي وغريين ودينيهان و  .0

Bross, Denehan, Conroy& Golden, 2009 )يرلنده.إ  

Loneliness, Social support networks, mood and wellbeing in community – 
dwelling elderly. 

الوحدة، شبكات الدعم االجتماعي، المزاج واالحساس باالرتياح، لدى المسنين القاطنين في عنوان الدراسة:
 مساكن مشتركة. 

دراسة العالقة بين الشبكة االجتماعية والوحدة واالكتئاب والقلق ونوعية الحياة لدى المسنين  هدف الدراسة:
 المشتركين في السكن في دبلن. 

 سنة فما فوق.  41فرد عمرهم  0299اشترك في الدراسة  عينة الدراسة:

قياس شبكات  وتم GMS – AGECATاتبع أسلوب مقابلة المسنين في منازلهم باستخدام أدوات الدراسة: 
 .WENGERالدعم االجتماعي باستخدام نموذج 

وصفوها بأنها مؤلمة، كما  %9من األفراد يشعرون بالوحدة النفسية، و%11ظهر أن  أهم نتائج الدراسة:
من األفراد الذين يملكون شبكات دعم %12من المسنين لم يملكوا شبكات دعم متكاملة، كما أن  %16أن 

عاقة اجتماعية متكاملة كانوا يشعرون بالوحدة وكان اإلحساس بالوحدة أكبر لدى األرامل والمسنين ذوي اإل
االرتياح دم عالفيزيولوجية، وكلما كبر األفراد عمرا  كانوا يبدون شعورا  متزايدا  بالوحدة. كما كان االحساس ب

 مع الوحدة والشبكات االجتماعية غير المتكاملة.إيجابا   المزاج المكتئب وفقدان األمل يرتبطو 
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 الواليات المتحدة األمريكية. ) &Lou, 2010 Machizawa. دراسة ماتشيزاوا والو )3

Psychological Needs of Japanese American elders:  implications for culturally  
competent interventions. 

 الحاجات النفسية لدى المسنين األمريكيين من أصل ياباني، المحتويات الثقافية الخاصة.: عنوان الدراسة

 . وهم األمريكيين من أصل ياباني ،معرفة الحاجات النفسية لدى عينة من مسني )النيكاي( هدف الدراسة:

عام فما فوق، باإلضافة  44ط األعمار ة النيكاي، أغلبهم إناث وكان متوسمسن من قومي 60 عينة الدراسة:
 مختصين مهنيين.  0راشد من عائالت المسنين وأصدقائهم ومقدمي الرعاية لهم، و 00إلى 

من عائالتهم وأصدقائهم فرد  00المسنون أنفسهم، واستخدمت المقابلة مع عدة مصادر،  أدوات الدراسة:
 ينة شيكاغو. ن المساعدة لهم في مدمن المختصين المهنيين الذين يقدمو  0ومقدمي الرعاية لهم، و

اي في أنماط نين النيكهو فهم التشابه واالختالف بين مس أهم ما توصلت إليه الدراسة أهم نتائج الدراسة:
 حاجاتهم النفسية، فقد أشارت النتائج إلى أن المسنين يتشاركون خمس حاجات نفسية أساسية: 

 االعتمادية. 
 التواصل الثقافي. 
 التواصل االجتماعي. 
 . واألهمية الشعور بالنفع 
 المحافظة على الكبرياء والهيبة.  

ي سني النيكاي لخبرات الحياة، والجيل والمستوى الثقافوأعادت الدراسة التنوع في الحاجات النفسية لدى م
 والجنس، والحالة االقتصادية االجتماعية والقرب من األبناء وأفراد العائلة. 

 ( إيران. Farzaee, 2012دراسة فرزاي ) .4

self esteem and social support vs student happinessself esteem and social 
support vs student happiness 

 تقدير الذات والدعم االجتماعي وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى الطالب. عنوان الدراسة: 

العالقة بين السعادة وتقدير الذات والدعم االجتماعي المستلم لدى طالب المدرسة  دراسة هدف الدراسة:
 العليا. 
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 من مدارس طهران.  5665 – 5667طالبة من طالبات الصف الثامن للعام الدراسي  196 عينة الدراسة:

عم سميث لتقدير الذات، استبيان واكس للد –استبيان أوكسفورد للسعادة، مقياس كوبرس  :أدوات الدراسة
 االجتماعي. 

بين ال دارتباط إيجابي الذات والسعادة. و دال بين تقدير وجود ارتباط إيجابي أظهرت  أهم نتائج الدراسة:
بين تحليل االنحدار إمكانية التنبؤ بالسعادة وتقدير الذات من مستوى ير الذات والدعم االجتماعي، كما تقد

 الدعم االجتماعي المقدم من العائلة.

 تعقيب على الدراسات السابقة:: ثالثاً 

وجود عوز في الدراسات العربية حول المسنين داخل دار إلى العرض السابق  الباحثة من خلصت
سنين فقد اقتصرت الدراسات حول المسوريا وحاجة أكبر في الرعاية في ما يخص متغيرات الدراسة الحالية، 

حول عالقة الصالبة النفسية بالمساندة االجتماعية لدى المسنين ( 5615دراسة )كفا، في دور الرعاية على
حول التوافق االجتماعي لدى المسنين في دور الرعاية. ولم تتم ( 5661ودراسة )الدهان،في دور الرعاية 

بين ة التي لمستها الباحثلم تتناول العالقة ة، ثنائيعالقة إطار دراسة متغيرات الدراسة الحالية إال في 
ولم لمسن، ول اشبكة الدعم حالموضوعية لخصائص الكما لم تهنم الدراسات العربية ب المتغيرات الثالث،

طبيعة العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي والرضا عن الحياة والحاجات النفسية تؤكد أوتنفي أوتشر إلى 
وى ومست حيط باحتياجات المسنينتلدراسة أعمق وتظهر هنا الحاجة  .لدى المسنين داخل دار الرعاية

ة الدراسة الحالية مع الدراسات السابق تشابهت، ودار الرعاية داخل الرضاب همحساسا  و  ومصادر الدعم لديهم
 .والعمر من حيث تناولها بعض المتغيرات كالجنس والحالة االجتماعية

 موقع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة:: رابعاً 

يث لم يتم ح داخل دار الرعاية الدراسات القليلة التي تناولت فئة المسنين الدراسة الحالية منعد ت
ر الرعاية، احول الدعم النفسي االجتماعي لدى المسنين داخل د دراستينرة سوى السنوات العشر األخيفي 

ن داخل حياة المسني من الضوء على مزيدا   تضيفو  ،المسنين خارج دار الرعاية معللمقارنه  وقد قامت دوما  
عويضه، والعمل على تالمسنين  عوزدر الدعم ونوعه ومستواه، لتحديد ما يامن حيث تحديد مص دار الرعاية،

 ماعيةنات الشبكة االجتو ومكالدخل  مصدرمتغيرات مستقلة لم تلم بها الدراسات السابقة، مثل  تناولتو 
تفاصيل حياة المسنين داخل  انب منو ج ول الدراسة الحالية إيضاحاكما تح، ووجود األوالد ومكان إقامتهم

توى الدعم مسلرفع في وضع برامج  يجاد قاعدة معرفية تسهممحاولة إلدار الرعاية على وجه التحديد، في 
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 إلى مستوى أعلى من الصحة، والوصول بهم ونوعية الحياة للمسن داخل دار الرعاية النفسي االجتماعي
 النفسية.

 في:السابقة الدراسات  الباحثة من استفادتوقد 

 تحديد متغيرات الدراسة. 
 إعداد أدوات الدراسة. 
 .السابقة التي أسفرت عنها الدراساتصياغة فروض الدراسة بناء على النتائج  
 مناقشة نتائج الدراسة، من خالل التعرف على اتجاه هذه الدراسات حول المتغيرات المدروسة.  

 ما يلي:لدراسات السابقة بالدراسة الحالية عن ا تميزت بينما

 .ي تم عرضهاتلم يتم تناولها من قبل الدراسات التناول متغيرات الدراسة الثالثة بصيغة تفاعلية  
الدخل ومصدر الدخل، ومصادر الدعم مثل سابقة تناول متغيرات مستقلة مختلفة عن الدراسات ال 

ل داخو رج أااالجتماعية حول المسن، ووجود األوالد أوعدم وجودهم ومكان إقامتهم، خ وشكل الشبكة
نتائج ينبئ بار الرعاية، و من الفروقات في مجتمع المسنين داخل د ، األمر الذي يدرس مزيدا  القطر

 بين األفراد. أكثر تمييزا  
طالع بعد االبشكٍل يتناسب مع المسنين داخل دار الرعاية، أدوات الدراسة التي أعدتها الباحثة  

ن حياة ع ا  ر يتعب مما يجعلها أكثر وبناء على مقابالتها مع المسنين ،السابقةراسات الد على أدوات
  .المسنين داخل دار الرعاية
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 الفصل الرابع: منهج الدراسة..
o  .تمهيد 

 . منهج الدراسة ومتغيراتها.أولا 
 . المجتمع األصلي للدراسة. ثانياا 

 . حدود الدراسة. ثالثاا 
 أدوات الدراسة. . رابعاا 
 . إجراءات الدراسة. خامساا 

 . الصعوبات التي واجهت الدراسة. سادساا 
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. سابعاا 
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 صل الرابعالف

 منهج الدراسة

 

o تمهيد: 

ائص خص موضحة، االجراءات التي اتبعتهاحثة في هذا الفصل منهج الدراسة و البااستعرضت 
عداد أدوات إوصفًا مفصاًل لمراحل  قدمت، و طبقت ضمنهالدراسة، والحدود التي ها ايعلالعينة التي أجريت 
ي معالجة ية المستخدمة فاألساليب اإلحصائ، و هاالصعوبات التي واجهتالفصل ببيان  الدراسة. واختتمت

 . البيانات

 متغيراتها:منهج الدراسة و  .أولا 

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الحالة الراهنة . منهج الدراسة: 1. 1
 )الكيالنيبين الظواهر االتجاهات السائدة حاليًا، كما يصف العالقات طبيعة الظروف و و للظاهرة، 
لعلمي المنظم سير االتفتحليلي بأنه أحد أشكال التحليل و يعرف المنهج الوصفي الو  .(02، 0241والشريفين، 
فها ، وتصنيمقننة عن الظاهرة معلوماتعن طريق جمع بيانات و رها كميًا تصويرة محددة، و لوصف ظاه
خضاعها للدراسة الدقيقة )ملحم، وتحليلها و   (. 441، 0222ا 

ويستخدم المنهج الوصفي التحليلي لبيان مدى انتشار متغيرات الدراسة )مستوى الدعم النفسي 
ول جمع البيانات ح ىنفسية( وأثر التفاعل بينها، ويهدف إلاالجتماعي، الرضا عن الحياة، الحاجات ال

تغيير في البيانات من أجل اإلجابة على تساؤالت بدون أي تدخل أو ة كما هي موجودة، الظاهرة المدروس
 (.21، 4992تم تحديدها مسبقًا)اآلغا، 

حول المتغيرات  دد من الدراسات السابقةباالطالع على الجانب النظري وعقامت الباحثة وقد 
غيرات المتتحديد ، واالستفادة منها في عينات من المسنين أومن فئات أخرى، سواء كانت على المدروسة
. وبعد ناء األدواتبو تحديد أسئلة الدراسة وفرضياتها و  الحالية، للدراسةوالتصيفية الديموغرافية التابعة و 

توصيف ة ب، قامت الباحثن، وجمع البيانات المطلوبةالمسنيتصميم األدوات وتطبيقها على عينة الدراسة من 
 اختباربينها من أجل وبتحليل النتائج ودراسة العالقة  ن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة،م البيانات

 فرضيات. ال
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 متغيرات الدراسة: . 2. 1

 .مستوى الدعم النفسي االجتماعي 
 الرضا عن الحياة. 
 .الحاجات النفسية  
 المتغيرات التصنيفية:   

o فما فوق 26 ،84 – 26 ،74 – 56 ،مستويات 1من : يتضالعمر . 
o ذكر، أنثى. الجنس : 
o أقل من سنة، من سنة حتى خمس سنوات، أكثر  ،مستويات 1: يتضمن اإلقامة في الدار مدة

 سنوات.  6من 
o ويتضمن المستويات االعتبارية التالية:ومصدره ريالدخل الشه : 

 مستويات متغير )الدخل( وفق المعايير التالية: 

الب في الغيعتمد المسن شهريًا على مبلغ غير محدد من المال، كان  ألف شهرياا فمافوق )اإلرث(:111
الخاص، يلبي احتياجاته المادية والصحية على أعلى  مستوى دون الحاجة إلى العون من  من إرثه أوماله
 أي مصدر. 

 تلفة. من جهات مخجميعها بمستوى الئق،  تتم تغطية حاجات المسن شهرياا)الكفالء(:ألف 111و 01بين 

 ،تغطية نفقات اإلقامة في الدار والدواء يقتصر دخل المسن على ألف شهرياا)قسط الدار(: 01و 01بين 
 . باالعتماد على نفسه أوعلى جهات أخرى

 تختلف قيمةب تقاعدي أوضمان اجتماعي، و على راتالمسن  يعتمد ألف )التقاعد(: 01آلف إلى  9من 
 الراتب التقاعدي حسب المنصب الوظيفي وتاريخ التقاعد عن العمل. 

اإلعانة المالية التي تحددها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل،  وهي ليرة شهرياا)الشؤون الجتماعية(: 011
 رية. للمسنين الذين ُتلِزم دور الرعاية بإيوائهم ضمن األقسام الخي

وخالل مناقشة نتائج األسئلة والفرضيات تبعاا لهذا المتغير، ستستخدم الباحثة الترميز بين قوسين لكل 
مستوى من مستويات المتغير، ذلك أنها حاولت من خالل تحديد المبالغ وترميزها، إعطاء صورة واقعية 

 عن حقيقة ما هو موجود بين المسنين داخل دار الرعاية.
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 ر )مصدر الدخل( وفق المعايير التالية: مستويات متغي

 : يعتمد المسن على نفسه في االنفاق.خاصمصدر الدخل 
 : يعتمد المسن على أوالده في االنفاق.األولدمصدر الدخل 
 : يعتمد المسن على إخوته في االنفاق.اإلخوةمصدر الدخل 
 االنفاق.: يعتمد المسن على أفرباء غير اإلخوة في األقاربمصدر الدخل 
 : يعتمد المسن على متبرعين في االنفاق.المحسنينمصدر الدخل 
 .الشؤون االجتماعية والعمل وزارةيعتمد على : الشؤون الجتماعيةمصدر الدخل 

o الد، ال يوجد أو ، يتضمن متغير وجود األوالد مستويين: يوجد أوالد: )ومكان إقامتهم( وجود األوالد
 اخلد األوالد القطر، كل خارج األوالد كلالمستويات التالية: متغير مكان إقامة األوالد ويتضمن 

 القطر. خارج األوالد من القطر، قسم
o يتضمن أرمل، عازب، متزوج، مطلق. الوضع العائلي : 
o  الشبكة االجتماعية(.  مكونات)الدعم مصادرعدد 

 لدراسة: المجتمع األصلي ل .ثانياا 

األصلي من جميع المسنين الموجودين في دور الرعاية في محافظات دمشق وريف تكون المجتمع 
دور لرعاية  2مسنة في ( مسن و 122فراد المجتمع األصلي )قد بلغ عدد أ، و الالذقية والسويداءدمشق و 

( الذي يبين توزع المسنين على دور 4. كما يوضحه الجدول )0241المسنين في النصف الثاني من عام 
 رعاية المسنين في المحافظات المذكورة.

 الدراسةالتي شملتها توزعهم على دور الرعاية ( عدد أفراد المجتمع األصلي و 1) الجدول

اسم 
 الدار

 \السعادة
 دمشق

 \غريغوريوس صحنايا \الحنان
 دمشق

 \القديس منصور
 صيدنايا

 \الراحة الالذقية \إسالمية ءالسويدا
 الالذقية 

 ةاللذقي\البر

عدد 
 المسنين

422 52 52 12 12 12 05 00 

 .0241في النصف الثاني من عام ، الرعاية، التي تبين عدد النزالء استنادًا إلى سجالت دور

 عينة الدراسة: . 1. 2

عتمادًا على بالطريقة المقصودة االعينة وسحبت نة، مس( مسن و 406ينة الدراسة )بلغ عدد أفراد ع
لتي دلت أن اتناولت المجتمع األصلي للدراسة، ثة، وكما أشارت الدراسات السابقة التي الخبرة السابقة للباح

ميخائيل، ر )الرعاية في القطالمسنين داخل دور الرعاية التي شملتها الدراسة، يمثلون المسنين في دور 
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وفي كل مرة نستعين بها بالعينة المقصودة نعتبر أن العينة ما تزال ممثلة للجماعة في . (422، 0244
وقد قامت الباحثة بانتقاء هذا النوع من العينات . (449، 4994ذي تجري فيه الدراسة )حمصي، الوقت ال

اتج عن توازن بين التحيز النمن ذلك  هيتطلبمع ما ، الدراسةألنها األقدر على تقديم المعلومات عن مشكلة 
. (454، 4990ومات صادقة ) عودة وملكاوي، ، وما توفره هذه العينة من معل purposiveعينة مقصودة 

 واتبصحة عقلية وجسمية تتيح لهم تطبيق األديتمتعون  الذينن بالدراسة هم المسنون ن المعنيو المسنو و 
 .الباحثة وبمساعدة في القراءة مننفسهم، أأب

 المسنات الذين تتوفر فيهم الشروط التالية.تكونت عينة الدراسة من المسنين و 

 فما فوق. 56من  أن يكون عمر المسن 
 أن تسمح له قدراته الصحية والعقلية من تطبيق أدوات الدراسة. 
 ألدوات بملء إرادته.اأن يقبل تطبيق  

  دمشق.\. دار السعادة لرعاية المسنين4: دور الرعاية التالية أفراد العينة من التطبيق علىقد تم و 

   دمشق\دار جمعية القديس غريغوريس. 1 صحنايا. \ة الحنان لرعاية المسنين. دار جمعي0

 السويداء.  \. دار رعاية المسنين6  صيدنايا \المسنين . دار جمعية القديس منصور لرعاية 1

 \. دار المواساة اإلسالمية لرعاية المسنات2الالذقية.  \رعاية المسنينل عية. دار البر للخدمات االجتما5
وأغلب هذه الدور، هي دور رعاية خاصة تابعة لجمعيات أهلية أودور  .الالذقية \. دار الراحة 2الالذقية. 

 عبادة، وتتصف بمستويات متفاوتة من الناحية المادية.

، ويبين الجدول التالي تفاصيل %10.04هي  األصلياد المجتمع أفراد العينة إلى أفر  نسبة عدد وكانت
 سحب العينة من المجتمع األصلي. 

 من المجتمع األصلي للدراسة.  العينة( نسب سحب أفراد 2الجدول رقم )

 المجموع  ةاللذقي\لبرا  الراحة الالذقية  الالذقية \مواساة  ءالسويدا القديس منصور غريغوريوس الحنان السعادة اسم الدار
 122 00 05 12 12 12 52 52 422 عدد نزالء الدار

مسنين اعدد  ال
 يقطبالقادرين على الت

62 06 05 06 04 42 00 46 491 

 406 40 42 1 46 42 02 41 06 عدد أفراد العينة 
نسبة السحب من 
 المجتمع األصلي

06% 04.5% 11.11% 16% 12.6% 42% 59.0% 61.6%  



 الفصل الرابع   منهج الدراسة

  
 

 
100 

عدد الرافضين 
االستبيانات غير و 

 المكتملة

06 
62% 

40 
12% 

5 
01.4% 

2 
02% 

5 
12% 

5 
52% 

1 
42.0% 

1 
02% 

 

نسبة سحب العينة 
 من العدد الفعلي 

62% 60% 25.9% 20% 52% 12% 24.2% 22%  

 توزع أفراد العينة وفق متغيرات البحث.( 5( و)4)(  و3الجدول )تبين و 
 الجنسوفق متغيري العمر و عينة الدراسة ( توزع أفراد 3الجدول رقم )

 النسبة  مسن\العدد الجنس
 %01 50 ذكر 
 %01 50 أنثى

 %111 120 المجموع
 

 

 الدخل الشهريتوزع أفراد عينة الدراسة وفق متغيري مدة اإلقامة في الدار و  ( 4الجدول رقم )

 النسبة مسن\العدد الدخل الشهري النسبة  مسن\العدد مدة اإلقامة في الدار
 %46.0 49 ل.س ألف422أكثر من  %02.0 11 أقل من سنة  

 %40 46 ل.س ألف422إلى  62من %62.1 51 سنوات  6 حتى 4من
 %05.1 11 ل.س ألف62إلى  12من %00.1 02 سنوات فأكثر 6

 %49.0 01 ألف ل.س12إلى 9من  %422 406 المجموع
 %49.0 01 ل.س 222    
 %422 406 المجموع   

 

 

 

 فما فوق 00 00-50 50-00 الدار عدد المسنين في كل دار
 1 9 41 دا السعادة 20
 0 5 6 دار الحنان 10
 0 2 44 دتر غريغوريوس 21
 1 6 9 دار القديس منصور 10
 2 41 0 بالسويداءدار الرعاية  10
 0 2 0 دار المواساة 0
 1 2 5 دار الراحة 10
 0 1 2 دار البر 12
 42 60 66 المجموع 120
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 الوضع الجتماعيو متغير وجود األولد وزع أفراد عينة الدراسة وفق ت( 5الجدول رقم )

 النسبة مسن\العدد الوضع االجتماعي النسبة مسن\العدد وجود األوالد
 %06.5 10 عازب %12 52 يوجد أوالد

 %5.1 2 متزوج %60 56 ال يوجد أوالد
 %42.5 00 مطلق %422 406 المجموع

 %62.1 51 أرمل   
 %422 406 المجموع   

 حدود الدراسة: .ثالثاا 

 تتحدد الدراسة الحالية في: 

 المسنين في دور رعاية المسنين التي تعاونت في تطبيق أدوات الدراسة. شملتالحدود البشرية:  
يف دمشق والسويداء والالذقية، وقد في محافظات دمشق ور ية: دور رعاية المسنين الحدود المكان 

الدراسة على الدور في المحافظات المذكورة بسبب تعذر الوصول لبعض دور الرعاية اقتصرت 
خالءو   رعاية في مناطق أكثر أمنًا.ونقلهم إلى دور بعضها اآلخر من المسنين  ا 
 ، وفق التواريخ التالية: 0241خالل النصف الثاني من عام  الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة 

حتى  0241 \5\00 دمشق \ دار السعادة، 0241\5\02حتى  0241\5\6صحنايا  \دار الحنان 
. دار المواساة اإلسالمية 0241 \2\02حتى  0241\2\46صيدنايا  \دار القديس منصور  .0241\2\9
دار . 0241\9\6حتى  0241\2\12الالذقية  \ار الراحة . د0241\2\02حتى  0241\2\46الالذقية  \

، 0241 \ 40\41حتى  0241\40\4دار غريغوريوس . 0241\9\46حتى  0241\9\42الالذقية  \البر 
 . 0241 \4 \46حتى  0241\40\46دار السويداء 

تحدد البحث الحالي باألدوات التي تم تطبيقها )مقياس مستوى الدعم النقسي الحدود العلمية:  
 النفسية، مقياس الرضا عن الحياة(.االجتماعي، مقياس تحقيق الحاجات 

 . أدوات الدراسة: رابعاا 

 الدراسة الستطالعية وتطوير الصورة األولية ألدوات الدراسة:. 1. 0

نايا، صح \.  قامت الباحثة بالعمل تطوعًا لدى عدد من دور الرعاية في دمشق وريفها، هي: دار الحنان أ
 \ 1 \4إلى  0244 4\46المليحة. وذلك في الفترة الممتدة من  \القصاع، دار الكرامة  \دار غريغوريوس 

. وخالل هذه الفترة كانت الباحثة قريبة جدًا من تفاصيل حياة المسنين، داخل دور الرعاية، ودار 0244
بينها وبين المسنين عدد ال يحصى من المحادثات الودية والمهنية عن ظروفهم الخاصة خارج وداخل الدار، 

التي ولية األقابلة لمالتطوعي هذه، تشكيل صوره بما تتضمنه من نواحي إيجابية وسلبية. تلت فترة العمل ا
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تناولت مختلف جوانب حياة المسن داخل دار الرعاية، بما فيها جوانب الدعم النفسي االجتماعي، والجوانب 
من سية من أهم لحاجاتهم النفالتي تهم المسنين من حيث رضاهم عن الحياة وأستفسارات تتناول مدى تحقيق

 (.0دار الرعاية. وكانت فقرات المقابلة كما هو مبين في الملحق )وانتماء وتقدير داخل 

.  في المرحلة الثانية: قامت الباحثة بإجراء عدة مقابالت مع نزالء دور الرعاية السابق ذكرها، ومن ثم ب
 لسابقة، إلىاالدراسات دوات أقامت بدراسة ما أسفرت عنه المقابالت. وحولتها باالستعانه باألدب النظري و 

المسنون خالل ها أكد أهميتفقرات تعبر عن متغيرات الدراسة الثالث، كما اختارت الباحثة متغيرات تصنيفية 
ة قسم للبيانات الشخصية وثالثة مقاييس تقدير تعتمد طريقة ليكرت في اإلجاب أحاديثهم. وجمعت ما سبق في

 : هي

 البيانات الشخصية. 
 فقرة. 09االجتماعي ويتكون من مستوى الدعم النفسي مقياس تقدير  
 فقرة.  04الرضا عن الحياة ويتكون من مقياس تقدير  
 فقرة. 12الحاجات النفسية ويتكون من مقياس تقدير مستوى تحقيق  

من أعضاء الهيئة التريسية من كلية  (44) فقره، خضعت لتحكيم 22من  األدوات األولية توبذلك تألف
(، 4) ملحقالنفسي وعلم النفس والتقويم والقياس  \اصات اإلرشادمن اختص التربية من جامعة دمشق 

 (. 1على المحكمين بصورته األولية ملحق ) واألدوات التي عرضت

 %80واعتمدت موافقة ما نسبته قامت الباحثة بتعديل وحذف البنود التي أشار لها السادة المحكمون ج. 
باالعتماد على المعادلة )عدد المحكمين الموافقين/ عدد المحكمين  األدواتمن المحكمين لتبقى الفقرة في 

ن الملحق ييبو دراسة الخصائص السيكومترية ل المقبولةبصورتها بعد ذلك لتصبح األداة (، 422× الكلي
 البنود التي تم حذفها، وتعديلها. (1)

لدراسة السيكومترية اعلى عينة  طبيقهحثة بت، قامت الباالمقاييست المطلوبة على فقرات بعد إجراء التعديالد. 
نان. على أن يتم استبعاد أفراد ( مسن ومسنه من دور الرعاية : الكرامة، غريغوريوس، الح12مكونه من )ال

 عند التطبيق األساسي للدراسة.  الدراسة السيكومتريةعينة 
 مدى تمثيل أفراد عينة الدراسة السيكومترية لخصائص المجتمع األصلي. (0)الجدول 

 وجود األولد مدة اإلقامة الدخل الحالة الجتماعية الجنس الفئة العمرية
 41 يوجد  1 أقل من سنة 1 ل.س 222 46 أرمل 44 ذكور  42 ] 00-50]
 42 ال يوجد 42 سنوات 6-4 2 12-9 1 متزوج 49 إناث 42 ]50-00]
   42 فما فوق 6 2 62-12 0 مطلق   1 فما فوق[ 00]
     5 422-62 9 عازب    
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     6 فما فوق422      
 12  12  12  12  12  12 المجموع

 

  :مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي. 2. 0

تلفة، المخ بأنواعهلقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي تقدير قامت الباحثة بإعداد مقياس 
 التي تؤمن الدعم. ومصادر وحجم الشبكة االجتماعية الداعمة

 وتضمن إعداد هذا المقياس عدة خطوات:

اإلحاطة النظرية بموضوع الدعم النفسي االجتماعي، خصوصاً لدى المسنين، ومصادره وأنواعه، . 4. 0. 1
دراسات ، وذلك من خالل العودة إلى الوأهمية الشبكات االجتماعية في توفير مستوى الدعم المناسب للمسنين

 (.0225الشيخ،و  0221الزراد،و  0226ة والتراث النظري في الموضوع )علي،السابق

مقاييس الدعم النفسي االجتماعي التي تم استخدامها في عدد من االطالع على مجموعة من . 0. 0. 1
 وهذه المقاييس هي:الدراسات السابقة، 

( وتضمن المقياس األبعاد التالية: 0240االجتماعي وهو من إعداد)كفا، مقياس الدعم النفسي  
 مستوى الدعم المقدم من األسرة واألصدقاء والمجتمع والرضا عن الدعم المقدم.

( مقياس الدعم النفسي االجتماعي 4999مقياس الدعم النفسي االجتماعي من إعداد)الزيتاوي،  
عم ددعم المعلومات و في )المعنوي(، و المادي، والدعم العاط الدعم تضمن المقياس األبعاد التالية:و 

 التقييم.
 (. 4929)حداد، من إعداد مقياس الرضا عن الدعم المقدم من األصدقاء  

تحديد متغيرات أخرى يمكن ياس، و لمراد قياسها من خالل المق، االدعم األساسيةنواع تحديد أ . 1. 0. 1
 وهي: قياسها من خالل نفس المقياس

عي هي: الدعم العاطفي، الدعم االجتماماعي التي يمكن تقديها للمسنين و أنواع الدعم النفسي االجت 
 )المشاركة(، دعم التقييم، دعم المعلومات، الدعم المادي )الملموس(.

ي المصدر الذ جتماعي من حيث النوع والحجم، أما النوع فيدل على اسممصادر الدعم النفسي اال 
 الحجم فيدل على عدد مصادر الدعم المتوفرة للمسن داخل دار الرعاية. أما  يقدم الدعم للمسن،

 إلى مجموعة من الفقرات.مفهوم من أبعاد الدعم النفسي االجتماعي تحويل كل بعد أو  . 1. 0. 1
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وى : بعد هذه المراحل التي مر بها مقياس مستةاالستطالعي ته األولية للدراسةالمقياس بصور  .6. 0. 1
( فقرة 09ل )ث شم، حيللدراسة السيكومتريةالدعم النفسي االجتماعي أصبح جاهزًا بصورته النهائية 

 الجوانب التالية: تقيس عبارة  02أصبحت بعد التجكيم  ذات اتجاه إيجابي،

 (1إلى  4يضم البنود )من و  الدعم المادي 
 (2إلى6البنود )من  يضمو  الدعم العاطفي 
 (40إلى9)المشاركة( ويضم البنود )من الدعم االجتماعي  
 (45إلى 41)من يضم البنود و  دعم المعلومات 
 (02إلى  42يضم البنود )من دعم المعلومات و  
ة فرها للمسن داخل دار الرعايالتي يمكن تو وي أسماء مصادر الدعم جدول مرافق للعبارات يحت 

 . الذي يقدم الدعم بهدف معرفة نوع المصدر

 تصحيح المقياس:  . 5. 0. 1

. على الشكل التالي: بدرجة كبيره، بدرجة 1إلى  4تتدرج خيارات اإلجابة على مقياس متدرج من 
 التالي: ماكعبارات إيجابية، فإن تصحيحه  كان  أبدًا ال. وبما أن المقياس تألف من متوسطة، بدرجة قليلة،

 ي ينالها المفحوصوبذلك تكون الدرجة الدنيا الت أبداً ال.4بدرجة قليلة، 0بدرجة متوسطة، 1بدرجة كبيرة،  1
 فقرات. والدرجة العليا التي يحصل عليها المفحوصالعندما يكون اختياره ال أبداً على كل  02على المقياس 

 على فقرات المقياس كافة،  عندما يكون اختياره بدرجة كبيرة 22على المقياس هي 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:. 5. 2. 0

 :. صدق األداة1. 5. 2. 0

 الصدق التمييزي.المحتوى والصدق الداخلي و صدق عن طريق صدق القامت الباحثة من التحقق من 

للتأكد من صدق مقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي، قامت الباحثة يعرضه صدق المحتوى:  
نهم من اختصاص اإل رشاد النفسي وعلم ( محكم، م44على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

لى بنود افق جميعهم عتقديم مقترحاتهم حولها، ولقد و بداء رأيهم و ذلك إلالنفس والتقويم والقياس، و 
 يث قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه، مع تقديم مجموعة من التعديالت اقتصرتالمقياس من ح

ضافة بعضهالى تقسيم بعض البنود و ع عادة صياغة بعضها، وقد ، و ا  لمالحق. أشارت لها الباحثة في اا 
مكونًا من و للتطبيق االستطالعي صالحًا بعد إجراء هذه التعديالت أصبح المقياس بصورته األولية و 
 بندًا.  20
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ي بحساب الصدق الداخل قامت الباحثةالصدق الداخلي )صدق التكوين أو البناء الداخلي للمقياس(:  
لمقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي من خالل حساب معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس مستوى 
الدعم النفسي االجتماعي، ثم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على كل نوع من أنواع الدعم 

 كانت النتائج كاآلتي:الدرجة الكلية للمقياس و و 
 ياس مستوى الدعم النفسي الجتماعيمعامالت الرتباط بين أبعاد مق( 5الجدول رقم )

 دعم التقييم دعم المعلومات الدعم االجتماعي دعم عاطفي  

 **868. **927. **856. **877. معامل بيرسون  الدعم المادي

 000. 000. 000. 000. القيمة االحتمالية

 30 30 30 30 العدد

 **918. **907. **904. 1 معامل بيرسون دعم عاطفي

 000. 000. 000.  القيمة االحتمالية

 30 30 30  العدد

 **927. **874. 1  معامل بيرسون الدعم االجتماعي

 000. 000.   القيمة االحتمالية

 30 30   العدد

 **848. 1   معامل بيرسون دعم المعلومات

 000.    القيمة االحتمالية

 30    العدد

 1    معامل بيرسون دعم التقييم

     القيمة االحتمالية

     العدد

حيث تراوحت معامالت االرتباط يالحظ من الجدول السابق أن هناك ارتباطات دالة إحصائيا بين األبعاد 
عند مستوى ( وهي دالة 2.96 -2.26)فيما بينها وبين الدرجة الكلية بين أنواع الدعم النفسي االجتماعي 

 0.0.الداللة 

 لدرجة الكلية للمقياس ككل.الدعم النفسي الجتماعي وا أبعاد( معامالت الرتباط بين 0الجدول رقم )
 الدرجة الكلية لمقياس الدعم النفسي االجتماعي  أبعاد الدعم

 569.0 معامل االرتباط  الدعم العاطفي

 569.0 معامل االرتباط الدعم المادي

 .5690 معامل االرتباط الدعم االجتماعي

 .5690 معامل االرتباط دعم التقييم

 .5690 معامل االرتباط دعم المعلومات

 1 معامل االرتباط الدعم النفسي االجتماعي ككل 

 2.24دال عند 

اعي مستوى الدعم النفسي االجتم يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس
 . 2.24هي دالة عند مستوى الداللة و  (2.95 -2.91تراوحت بين )الدرجة الكلية و 

دال إحصائيا بين كل بعد من ن النتائج تشير إلى ارتباط عال و أ( 2)( و2يتضح من الجدول )
 مقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي. وهذا بدوره يؤكد الصدق الداخلي ل األبعاد والدرجة الكلية،
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ار ع من الصدق بوساطة اختيجرى التحقق من هذا التو لصدق التمييزي(: صدق المجموعات الطرفية )ا 
مسنة على كل ( مسن و 12تطالعية البالغ عددها )من درجات أقراد العينة االس %06أدنى أعلى و 

على المجموع الكلي، وبعد ذلك جرى حساب مستوى الدعم النفسي االجتماعي و  بعد من أبعاد مقياس
الجدول و  Uيمان ويتننى بوساطة اختبار الربيع األدمتوسطات درجات الربيع األعلى و ن داللة الفروق بي

 ( يوضح ذلك:9)
لدللة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية )المجموعة العليا U مان ويتني ( نتائج اختبار 9الجدول رقم )

 والمجموعة الدنيا( على مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي
متوسط  العدد المجموعة 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
مان ويتني  U Z  القيمة

 االحتمالية
 القرار

المجموع
1 

 دال 001. 3.398- 000. 36.00 4.50 8 الدنيا

     100.00 12.50 8 العليا

       16 المجموع

مستوى  ساعلى مقيالفئتين العليا والدنيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين يتضح من الجدول 
صف أن المقياس يت أي إلى صدق المقياس بداللة الفرق الطرفية يشير، وهذا الدعم النفسي االجتماعي

 منخفضي الدرجات. القدرة على التمييز بين مرتفعي و ب

نت النتائج كما هو مبين في اتم استخراج الصدق العاملي للمقياس وك الصدق العاملي للمقياس: 
جدول األول إلى التوزع االعتدالي ألفراد العينة التي تم تطبيق المقياس عليها، الجداول التالية، ويشير ال

ويشير الجدول الثاني إلى العوامل التي يقوم المقياس بقياسها ونسبة تشبع المجاالت التي يتألف منها 
 المقياس بهذا العامل. 

 .اختبار بارتليتس لعتدالية توزيع العينة( 11الجدول )

Bartlett's Test  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 429.040  دال يشير إلى اعتدالية التوزيع 

df 10  

Sig. .000  

 
 .التشبع قيمنتيجة التحليل العاملي و ( 11الجدول )

Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

 901. د تقييم

 875. د معلومات

 875. د عاطفي

 799. د اجتماعي

 730. د مادي
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الجذر  

 الكامن

3.514 

التباين  

 المفسر

70.279 

ع األبعاد عليه جمي تتشبع عامل واحدلمقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي نتج عن التحليل العاملي 
وهذا يشير إلى  الصدق البنيوي  للدعم المادي، 2.212و لدعم التقييم 2.924وتراوحت التشبعات بين 

  .من التباين الكلي 51.259العامل  هذا فسروقد  للمقياس،

  الثبات:. 2. 5. 2. 0

 ادة.الثبات باإلعستخدام طريقة االتساق الداخلي، والتجزئة النصفية و ثبات عن طريق االتم حساب 

 : ستخدام معادلة كرونباخ ألفاالثبات با 

تم حساب االتساق الداخلي لمقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، 
 قيمة مرتفعة هي( و 2.921بالنسبة للمقياس الكلي )وقد بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

  :ما يوضح الجدولكمن المقياس على حدة،  تم حساب االتساق الداخلي لكل بعد ، ثمايمكن الوثوق به
 ( التساق الداخلي ألبعاد مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي12الجدول رقم )

 معامل كرونباخ ألفا البعد 

 .5600 الدعم المادي

 56009 الدعم العاطفي

 56009 الدعم االجتماعي

 56000 دعم المعلومات 

 560.5 دعم التقييم

 داخلي لكل بعد من األبعاد على حدهمعامل كرونباخ ألفا، أن االتساق القيم لويتبين من الجدول السابق 
 ويمكن الوثوق به. مرتفعوللمقياس ككل 

 الثبات بالتنصيف )التجزئة النصفية(:  

-بيرماناستخدام معادلة ستم حساب الثبات بالتنصيف لمقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي ب
مما يدل على  (.2.922التجزئة النصفية بالنسبة للمقياس الكلي ) قد بلغ معامل الثبات بطريقةبراون، و 

كما تم الحساب بالتنصيف لكل بعد من األبعاد في مقياس مستوى الدعم  ارتفاع درجة الثبات بالتنصيف.
فية قد تراوحت معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصادلة سبيرمان براون، و النفسي االجتماعي باستخدام مع

 :الجدوليوضح كما( بالنسبة لألبعاد الفرعية، 2.29- 2.212بين )
 ( الثبات بالتنصيف لكل بعد من أبعاد مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي.10الجدول رقم )

 براون-معامل سبيرمان البعد

 56091 دعم مادي

 56000 دعم عاطفي 
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 56091 دعم اجتماعي

 ..560 دعم معلومات 

 ..560 دعم التقييم 

يتبين من الجدول السابق أن قيمة سبيرمان براون في كل بعد من األبعاد مرتفعة مما يدل على 
 ارتفاع درجة الثبات بالتنصيف لكل بعد من األبعاد في مقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي.

 الثبات باإلعادة:  

ف دور الرعاية مختلمسنة من ( مسن و 12ة استطالعية تتألف من )تم تطبيق المقياس على عين
العينة  نة مستقلة عنهذه العيهة، و ريفها، وتم اختيار العينة بطريقة قصدية موجفي محافظتي دمشق و 

مل وقد تم حساب معا أيام من التطبيق األول أعيد تطبيق المقياس على العينة ذاتها. 42بعد األساسية، و 
هي ( و 2.996ت قيمة معامل االرتباط )الثاني، حيث بلغبين نتائج التطبيق األول ونتائج التطبيق ر ارتباط 

 :الجدوليوضح  كما 2.24دالة عند مستوى داللة 
 .( نتائج الثبات باإلعادة لمقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي10الجدول رقم )

1المجموع   0المجموع   

1المجموع  **995. 1 معامل بيرسون 

 000.  القيمة االحتمالية

 30 30 العدد

فسي الثاني لمقياس مستوى الدعم الناالرتباط بين التطبيقين األول و  أن درجةيتبين من الجدول و 
 مما يدل على ثبات المقياس باإلعادة.سبيرمان براون مرتفعة وفقًا لقيمة معامل االجتماعي 

تخدام سكما تم حساب الثبات باإلعادة لكل بعد من أبعاد مقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي با 
 الجدول التالي يوضح ذلك: ، و معادلة سبيرمان براون

 ( معامالت الثبات باإلعادة ألبعاد مقياس مستوى الدعم النفسي الجتماعي.10الجدول رقم )
 معامل االرتباط  البعد 

 5690 دعم مادي 

 5690 دعم عاطفي 

 5690 دعم اجتماعي 

 5699 دعم معلومات

 5699 دعم تقييم

 مقياس مرتفعلاالثاني لكل بعد من أبعاد االرتباط بين التطبيقين األول و  معامليتبين من الجدول أن 
 مما يدل على ثبات أبعاد المقياس باإلعادة. بيرسون وفقًا لقيمة معامل 

دق ي االجتماعي أصبح يتمتع بالصيمكن القول أن مقياس مستوى الدعم النفسبناًء على ما سبق 
 . للتطبيقالثبات المناسبين، األمر الذي يجعله صالحًا و 
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 مقياس الرضا عن الحياة لدى المسنين داخل دار الرعاية: . 0. 0

تي يدل الده المختلفة الرضا عن الحياة بأبعا س خاص لقياس مستوىقامت الباحثة بإعداد مقيا 
 .عن رضا الفرد عن حياته بشكل عام الرضا عنها

 وتضمن إعداد هذا المقياس عدة خطوات:

ذلك و ية بموضوع الرضا عن الحياة، ومصادره وأبعاده، خصوصًا لدى المسنين، اإلحاطة النظر  . 4. 1. 1
 (. 0225زماري،و  0221ابقة والتراث النظري في الموضوع )الطعاني،من خالل العودة إلى الدراسات الس

التي تم استخدامها في عدد من الدراسات  االطالع على مجموعة من مقاييس الرضا عن الحياة . 0. 1. 1
 السابقة، وهذه المقاييس هي:

 (.0240، خائيلقياس الرضا عن الحياة من إعداد)مم 
 .(0221،مقياس الرضا عن الحياة لدى المسنين من إعداد)الطعاني 
 ( 4994مقياس الرضا عن الحياة من إعداد مجدي الدسوقي )الدسوقي،  

لرضا ا وكانت، الرضا عن األسرة، المراد قياسها من خالل المقياستحديد أبعاد الرضا األساسية . 1. 1. 1
روف المادية والصحية، الرضا عن الترفيه، الرضا عن الجانب الروحي عن األصدقاء، الرضا عن الظ

 والديني.

 إلى مجموعة من الفقرات. من أبعاد الرضا عن الحياة تحويل كل بعد أو مفهوم . 1. 1. 1

اس مستوى يالمقياس بصورته النهائية للتطبيق االستطالعي: بعد هذه المراحل التي مر بها مق . 6. 1. 1
ت اتجاه ذا( عبارة 04أصبح جاهزًا بصورته النهائية للتطبيق االستطالعي، حيث شمل ) الرضا عن الحياه

 الجوانب التالية: تقيس ، ( عبارة02أصبحت بعد التحكيم ) ايجابي

 ( 1 إلى 4وتضم البنود )من  الرضا عن األسرة 
 (2إلى  6ويضم البنود )من الرضا عن األصدقاء  
 (40إلى. 9يضم البنود )من الظروف المادية والصحية، الرضا عن  
 (45إلى 41ويضم البنود )من الرضا عن الترفيه 
 (02إلى  42يضم البنود )من الرضا عن الجانب الروحي والديني،  

. وبما أن المقياس يحتوي 1إلى  4تصحيح المقياس: تتدرج خيارات اإلجابة على مقياس من  . 5. 1. 1
بدرجة قليلة،   0بدرجة متوسطة،  1بدرجة كبيرة،  1عبارات إيجابية، فإن تصحيحه كان على النحو التالي: 
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، عندما يكون اختياره ال أبدًا 02وبذلك تكون الدرجة الدنيا التي ينالها المفحوص على المقياس  أبدًا ال. 4
عندما يكون  22على كل فقرات المقياس. والدرجة العليا التي يحصل عليها المفحوص على المقياس هي 

 اختياره بدرجة كبيرة على فقرات المقياس كافة،

 ياس:الخصائص السيكومترية للمق. 5. 0. 0

 :. صدق األداة1. 5. 0. 0

 صدق عن طريق صدق المحتوى والصدق الداخلي والصدق التمييزي.القامت الباحثة من التحقق من 

كما قامت الباحثة بحساب الصدق البناء الداخلي للمقياس(: الصدق الداخلي )صدق التكوين أو  
بين أبعاد المقياس، ثم حساب  عن الحياة من خالل حساب معامالت االرتباطالرضا الداخلي لمقياس 

معامالت االرتباط بين الدرجة على كل بعد من أبعاد الرضا والدرجة الكلية للمقياس وكانت النتائج 
 كاآلتي:

 .( معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس الرضا عن الحياة10الجدول رقم )
الدينيالجانب الروحي و  الترفيه الظروف المادية و الصحية6 األصدقاء    

 **947. **952. **945. **937. معامل بيرسون األسرة

 000. 000. 000. 000. القيمة االحتمالية

 30 30 30 30 العدد

 **929. **964. **946. 1 معامل بيرسون األصدقاء

 000. 000. 000.  القيمة االحتمالية

 30 30 30  العدد

الظروف المادية 
 و الصحية6

 **950. **939. 1  معامل بيرسون

 000. 000.   القيمة االحتمالية

 30 30   العدد

 **932. 1   معامل بيرسون الترفيه

 000.    القيمة االحتمالية

 30    العدد

حيث تراوحت معامالت يالحظ من الجدول السابق أن هناك ارتباطات دالة إحصائيا بين األبعاد 
 0.0.عند مستوى الداللة ( وهي دالة 2.95-2.91)فيما بينها االرتباط بين أبعاد الرضا عن الحياة 

 ( معامالت الرتباط بين أبعاد الرضا عن الحياة والدرجة الكلية للمقياس ككل.51الجدول رقم )
 الدرجة الكلية لمقياس الرضا عن الحياة   أبعاد الرضا عن الحياة 

 5690 معامل االرتباط  الرضا عن األسرة

 ..569 معامل االرتباط الرضا عن األصدقاء

 ..569 معامل االرتباط الصحيةالمادية والرضا عن الظروف 

 56901 معامل االرتباط الرضا عن الترفيه

 ..569 معامل االرتباط عن الجانب الروحي والدينيالرضا 

 1 معامل االرتباط ككل الرضا عن الحياة 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الرضا عن الحياة والدرجة الكلية 
( أن 42( و)45. يتضح من الجدول )2.24( وهي دالة عند مستوى الداللة 2.92 -2.95تراوحت بين )
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النتائج تشير إلى ارتباط عال ودال إحصائيا بين كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية، وهذا بدوره يؤكد الصدق 
 الداخلي امقياس الرضا عن الحياة. 

ر ع من الصدق بوساطة اختياو جرى التحقق من هذا النصدق المجموعات الطرفية )الصدق التمييزي(:  
على ( مسن ومسنة، 12تطالعية البالغ عددها )ة االسمن درجات أقراد العين %06أدنى أعلى و 

وساطة نى بالربيع األدن متوسطات درجات الربيع األعلى و المجموع الكلي، وحساب داللة الفروق بي
 :الجدوليوضح  كما Uمان ويتني اختبار 

)المجموعة العليا لدللة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية U مان ويتني ( نتائج اختبار 10الجدول رقم )
 .ياس مستوى الرضا عن الحياةوالمجموعة الدنيا( على مق

 القرار القيمة االحتمالية U Z مان ويتني مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة 

1رضا  دالة 001. -3.398- 000. 36.00 4.50 8 1.00 

2.00 8 12.50 100.00     

Total 16       

 

 ،الطرفية بداللة الفرقالمقياس  دالة بين الفئتين العليا والدنيا وهذا يشير إلى صدق فروقا  يالحظ أن هناك 
 منخفضي الدرجات.القدرة على التمييز بين مرتفعي و وهذا يدل على أن المقياس يتصف ب

تم استخراج الصدق العاملي للمقياس وكانت النتائج كما هو مبين في  الصدق العاملي للمقياس: 
الجداول التالية، ويشير الجدول األول إلى التوزع االعتدالي ألفراد العينة التي تم تطبيق المقياس عليها، 
 ويشير الجدول الثاني إلى العوامل التي يقوم المقياس بقياسها ونسبة تشبع المجاالت التي يتألف منها

 المقياس بالعامل. 
 ( اختبار بارتليتس لعتدالية التوزيع.19الجدول )

Bartlett's Test  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 744.955  

df 15  

Sig. .000  دال يشير الى اعتدالية التوزيع 

 
 التشبع. قيم( نتائج التحليل العاملي و 21الجدول )

aMatrixComponent  
 Component 
 1 

 994. رضا كلي

 843. ر ترفيه

 841. ر مادي وصحي
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 743. رأصدقاء

 731. ر أسرة

 552. ر روحي وديني

 3.798 الجذر الكامن 

 63.305 التباين المفسر 

بعات تشبع عليه جميع األبعاد وتراوحت التش عامل واحدلمقياس الرضا عن الحياة نتج عن التحليل العاملي 
 سرفوقد  للمقياس،وهذا يشير إلى  الصدق البنيوي  ،للبعد الروحي 2.660للدرجة الكلية و 2.991بين 
  .من التباين الكلي 00.010العامل  هذا

 . الثبات: 2. 5. 0. 0

 ة.الثبات باإلعادالنصفية و ستخدام طريقة االتساق الداخلي، والتجزئة ابم حساب ثبات المقياس ت

استخدام ب ياس الرضا عن الحياةتم حساب االتساق الداخلي لمق: ستخدام معادلة كرونباخ ألفاالثبات با 
معادلة ألفا كرونباخ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ بالنسبة للمقياس الكلي 

معامل كرونباخ ألفا بالنسبة  ( يوضح 04والجدول )، ايمكن الوثوق به قيمة مرتفعة( وهو 2.929)
 ذلك: ألبعاد المقياس 

 .بعاد مقياس مستوى الرضا عن الحياة( التساق الداخلي أل21الجدول رقم )
 معامل كرونباخ ألفا البعد 

 .5600 الرضا عن األسرة

 56009 الرضا عن األصدقاء

 56009 رضا عن الظروف المادية والصحيةال

 56000  عن الترفيهالرضا 

 560.5 الرضا عن الجانب الروحي و الديني

أن االتساق الداخلي لكل بعد من أي ، مرتفعة كرونباخ ألفا أن قيم هاويتبين من 2.24وهي قيم دالة عند 
 األبعاد وللمقياس ككل يمكن الوثوق به.

باستخدام  الحياة الرضا عنياس تم حساب الثبات بالتنصيف لمقالثبات بالتنصيف )التجزئة النصفية(:  
براون، وقد بلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بالنسبة للمقياس الكلي -معادلة سبيرمان

ما ك ويتبين أن قيمة سبيرمان براون مرتفعة مما يدل على ارتفاع درجة الثبات بالتنصيف. . (2.926)
دلة سبيرمان باستخدام معا الرضا عن الحياةياس بالتنصيف لكل بعد من األبعاد في مقالثبات حساب تم 

( بالنسبة لألبعاد 2.91-2.94براون، وقد تراوحت معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بين )
 ( يوضح ذلك:00الفرعية، والجدول )

 
 



 الفصل الرابع   منهج الدراسة

  
 

 
113 

 .ضا عن الحياةر ل بعد من أبعاد مقياس مستوى ال( الثبات بالتنصيف لك22الجدول رقم )
 براونسبيرمان  البعد 

 5691 األسره

 5690 األصدقاء

 5690 الصحيةالظروف المادية و

 5691 الترفيه

 5691 الجانب الروحي والديني

أن قيمة سبيرمان براون في كل بعد من األبعاد مرتفعة مما يدل على  هايتبين منو  2.24وهي قيم دالة عند 
 .الرضا عن الحياة ارتفاع درجة الثبات بالتنصيف لكل بعد من األبعاد في مقياس

ف مسنة من مختل( مسن و 12ة استطالعية تتألف من )تم تطبيق المقياس على عينالثبات باإلعادة:  
لعينة مستقلة هذه اار العينة بطريقة قصدية موجهة، و ريفها، وتم اختيدور الرعاية في محافظتي دمشق و 

قد و  أيام من التطبيق األول أعيد تطبيق المقياس على العينة ذاتها. 42عن العينة األساسية، و بعد 
عامل االرتباط ت قيمة ماألول والثاني، حيث بلغ ينتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيق

كما تم حساب مما يدل على ثبات المقياس باإلعادة.  ،2.24وهي دالة عند مستوى داللة ( 2.991)
لجدول استخدام معامل االرتباط بيرسون، و باالرضا عن الحياة بعد من أبعاد مقياس  لإلعادة لكالثبات با

 التالي يوضح ذلك: 
 .الحياةالرضا عن  ( معامالت الثبات باإلعادة ألبعاد مقياس20الجدول رقم )

 معامل بيرسون البعد

 5690 األسرة

 .569 األصدقاء

 5690 الظروف المادية والصحية

 .569 الترفيه

 5690 الجانب الروحي والديني

لرضا االثاني لكل بعد من أبعاد مقياس االرتباط بين التطبيقين األول و  معامليتبين من الجدول أن 
 وفقًا لقيمة معامل ارتباط بيرسون مما يدل على ثبات أبعاد المقياس باإلعادة.  مرتفععن الحياة 

ات الثببالصدق و  تصفعلى ما سبق يمكن القول أن مقياس الرضا عن الحياة أصبح يبناًء 
 المناسبين، األمر الذي يجعله صالحًا لالستخدام. 

 مقياس الحاجات النفسية لدى المسنين داخل دور الرعاية:  . 0. 0

 المختلفة.مدى تحقيق الحاجات النفسية بمستوياتها قامت الباحثة بإعداد مقياس خاص لقياس 

 وتضمن إعداد هذا المقياس عدة خطوات:

ك من ، وذلومستوياتها، خصوصًا لدى المسنين ية بموضوع الحاجات النفسيةاإلحاطة النظر  . 4. 1. 1
 خالل العودة إلى الدراسات السابقة والتراث النظري في الموضوع. 
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 ،لنفسيةالقياس الحاجات التي تم استخدامها  االطالع على مجموعة من مقاييس الحاجات النفسية. 0. 1. 1
 :المقاييس منها

موزعة على  فقرة 02(. و يتكون من 0226مقياس الحاجات النفسية من تعريب محمد عليان )عليان،  
 ثالثة أبعاد: االستقاللية، االنتماء، الكفاءة.

فقرة موزعة على المجاالت  22(. و يتألف من 0244مقياس الحاجات النفسية من إعداد )عباس،  
التالية: الحاجات الفيزيولوجية، الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى تقدير الذات، 

 الحاجة إلى المعرفة، الحاجات الجمالية، الحاجة إلى تحقيق الذات،
فقرة تقيس أبعاد االستقاللية  04(. و يتكون من 0226مقياس الحاجات النفسية من إعداد )أبو أسعد،  

 والكفاءة والقرب من اآلخرين. 

 ، وهي:االمراد قياسه تحديد الحاجات النفسية . 1. 1. 1

 الطمأنينة.الحاجة إلى األمن و  
 الصالت االجتماعية.االنتماء و الحاجة إلى  
 من اآلخرين.الحاجة إلى التقدير من الذات و  

 مفهوم إلى مجموعة من الفقرات. تحويل كل بعد أو  . 1. 1. 1

لحاجات االمقياس بصورته النهائية للتطبيق االستطالعي: بعد هذه المراحل التي مر بها مقياس  . 6. 1. 1
( عبارة أصيحت بعد التحكيم 09)أصبح جاهزًا بصورته النهائية للتطبيق االستطالعي، حيث شمل  النفسية

 :الحاجات التالية ( عبارة تقيس49)

 (5إلى4وتضم البنود )من  الحاجة إلى األمن 
 (44إلى 2ويضم البنود )من  الحاجة إلى االنتماء 
 (19إلى12ويضم البنود )من  الحاجة إلى التقدير 

 تصحيح المقياس:  . 5. 1. 1

. وبما أن المقياس يحتوي عبارات إيجابية 1إلى  4تتدرج خيارات اإلجابة على مقياس متدرج من 
 وأخرى سلبية، فإن تصحيحه يكون على النحو التالي:

 .49، 42، 42، 45، 41، 40، 44، 42، 9، 2 ،7 ،5، 1، 0، 4العبارات اإليجابية هي:

 أبدًا ال(. 4بدرجة قليلة، 0بدرجة متوسطة،  1بدرجة كبيرة، 1وكان تصحيحها )
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بدرجة  0بدرجة كبيرة،  4. يكون تصحيحها بعكس العبارات اإليجابية أي )6، 1العبارات السلبية: 
وبذلك تكون الدرجة الدنيا التي ينالها المفحوص على المقياس  أبدًا ال(.  1بدرجة قليلة،  1متوسطة، 

، عندما يكون اختياره ال أبدًا على كل فقرات المقياس. والدرجة العليا التي يحصل عليها المفحوص 49
 عندما يكون اختياره بدرجة كبيرة على فقرات المقياس كافة، 25على المقياس هي 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: . 5. 0. 0

 :. صدق األداة4. 2. 1. 1

 التحقق من صدق المقياس عن طريق صدق المحتوى والصدق الداخلي والصدق التمييزي. تم 

كما قامت الباحثة بحساب الصدق الصدق الداخلي )صدق التكوين أو البناء الداخلي للمقياس(:  
مقياس  ين أبعادالداخلي لمقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي من خالل حساب معامالت االرتباط ب

الدعم والدرجة  ، ثم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على كل نوع من أنواعالنفسية الحاجات
 كانت كاآلتي:الكلية للمقياس و 

 .الحاجات النفسية( معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس 20الجدول رقم )
 الحاجة للتقدير الحاجة لالنتماء  

 **835. **822. معامل بيرسون الحاجة لألمن

القيمة 
 االحتمالية

.000 .000 

 30 30 العدد

 **961. 1 معامل بيرسون الحاجة لالنتماء

القيمة 
 االحتمالية

 .000 

 30  العدد

 1  معامل بيرسون الحاجة للتقدير

القيمة 
 االحتمالية

  

   العدد

-0.82تراوحت بين )و  2.26و  2.24دالة عند الحاجات النفسية يالحظ أن معامالت االرتباط بين أنواع 
0.961.) 

 .الدرجة الكلية للمقياسالحاجات النفسية و ( معامالت الرتباط بين أنواع 20الجدول رقم )
 يةاجات النفسالحالدرجة الكلية لمقياس   الحاجات النفسيةأنواع 

 0.89 معامل االرتباط  حاجة إلى األمنال

 0.980 معامل االرتباط الحاجة إلى االنتماء 

 0.989 معامل االرتباط الحاجة إلى التقدير

 1 معامل االرتباط ككل  الحاجات النفسية

تراوحت  والدرجة الكليةالحاجات النفسية يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس 
 . 2.24( وهي دالة عند مستوى الداللة 0.989-0.89بين )
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دال إحصائيا بين كل بعد من األبعاد النتائج تشير إلى ارتباط عال و ن ( أ06)( و01يتضح من الجدول )
 . الحاجات النفسية مقياسل ة، وهذا بدوره يؤكد الصدق التكوينيوالدرجة الكلي

ار ع من الصدق بوساطة اختيجرى التحقق من هذا التو صدق المجموعات الطرفية )الصدق التمييزي(:  
مسنة على كل ( مسن و 12تطالعية البالغ عددها )العينة االسمن درجات أقراد  %06أدنى أعلى و 

 نعلى المجموع الكلي، وبعد ذلك جرى حساب داللة الفروق بيالحاجات النفسية و بعد من أبعاد مقياس 
 :الجدوليوضح  كما Uمان ويتني نى بوساطة اختبار الربيع األدمتوسطات درجات الربيع األعلى و 

لدللة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية )المجموعة العليا  Uمان ويتني ( نتائج اختبار 20الجدول رقم )
 الحاجات النفسيةوالمجموعة الدنيا( على مقياس 

 القرار القيمة االحتمالية U Z مان ويتني مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المتغير 

1حاجات  دال 001. 3.383- 000. 36.00 4.50 8 1.00 

2.00 8 12.50 100.00     

Total 16       

 أدناها على مقياساللة إحصائية بين أعلى الدرجات و يتضح من الجدول أعاله وجود فروق ذات د
الدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على أن المقياس يتصف ذلك على األبعاد الفرعية و الحاجات النفسية و 

 منخفضي الدرجات. القدرة على التمييز بين مرتفعي و ب

تم استخراج الصدق العاملي للمقياس وكانت النتائج كما هو مبين في  الصدق العاملي للمقياس: 
الجداول التالية، ويشير الجدول األول إلى التوزع االعتدالي ألفراد العينة التي تم تطبيق المقياس عليها، 

ف منها سها ونسبة تشبع المجاالت التي يتألويشير الجدول الثاني إلى العوامل التي يقوم المقياس بقيا
 المقياس بهذا العامل. 

 ( نتائج اختبار بارتليتس لعتدالية توزيع العينة25الجدول )

Bartlett's Test  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 241.063  دال يشير إلى اعتدالية التوزيع 

df 3  

Sig. .000  

 

 التشبع قيم( نتائج التحليل العاملي و 20)الجدول 

aComponent Matrix 

 
Component 

 
1 

 927. ح انتماء

 923. ح أمن 

 901. ح تقدير 



 الفصل الرابع   منهج الدراسة

  
 

 
117 

 2.524 الجذر الكامن 

 84.128 التباين المفسر 

لتشبعات عليه جميع األبعاد وتراوحت ا تتشبع عامل واحدلمقياس الحاجات النفسية نتج عن التحليل العاملي 
 ياس،للمقوهذا يشير إلى  الصدق البنيوي  للحاجة إلى التقدير، 2.924وللحاجة إلى االنتماء  2.902بين 
  .من التباين الكلي 00.120العامل  هذا فسروقد 

 الثبات:  . 0. 2. 1. 1

 ادة.الثبات باإلعوالتجزئة النصفية و ستخدام طريقة االتساق الداخلي، ثبات عن طريق االتم حساب 

استخدام بالحاجات النفسية تم حساب االتساق الداخلي لمقياس : ستخدام معادلة كرونباخ ألفاالثبات بال 
 ( وهي0.918معادلة ألفا كرونباخ، وبلغت قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ للمقياس الكلي )

 :الجدول يوضح كما، أبعاد المقياسلكل بعد من  المعامل، ثم تم حساب ايمكن الوثوق به قيمة مرتفعة
 .الحاجات النفسية( التساق الداخلي ألبعاد مقياس 29الجدول رقم )

 كرونباخ ألفا  البعد 

 0.90 الحاجة لألمن 

 0.89 الحاجة إلى االنتماء 

 0.88 الحاجة إلى التقدير 

قيم كرونباخ ألفا، أن االتساق الداخلي لكل بعد من لويتبين من الجدول السابق ، 2.24وهي قيم دالة عند 
 يمكن الوثوق به.مرتفع و األبعاد على حدة وللمقياس ككل 

باستخدام نفسية الحاجات التم حساب الثبات بالتنصيف لمقياس  بات بالتنصيف )التجزئة النصفية(:الث 
الثبات بطريقة التجزئة النصفية بالنسبة للمقياس الكلي براون، وقد بلغ معامل -معادلة سبيرمان

( ويتبين أن قيمة سبيرمان براون بالتنصيف مرتفعة مما يدل على ارتفاع درجة الثبات 0.955)
استخدام بالحاجات النفسية كما تم الحساب بالتنصيف لكل بعد من األبعاد في مقياس  بالتنصيف.

( 2.90-2.94عامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بين )معادلة سبيرمان براون، وقد تراوحت م
 ( يوضح ذلك:12بالنسبة لألبعاد الفرعية، والجدول )

 .الحاجات النفسية ( الثبات بالتنصيف لكل بعد من أبعاد مقياس01الجدول رقم )

 سبيرمان براون  البعد 

 0.92 الحاجة للألمن 

 0.91 الحاجة إلى االنتماء 

 0.92 الحاجة إلى التقدير 

يتبين من الجدول السابق أن قيمة سبيرمان براون في كل بعد من األبعاد مرتفعة ، و 2.24وهي قيم دالة عند 
 .الحاجات األساسية مما يدل على ارتفاع درجة الثبات بالتنصيف لكل بعد من األبعاد في مقياس
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ف مسنة من مختل( مسن و 12استطالعية تتألف من )ة تم تطبيق المقياس على عينالثبات باإلعادة:  
نة مستقلة لعيهذه اار العينة بطريقة قصدية موجهة، و ريفها، وتم اختيدور الرعاية في محافظتي دمشق و 

قد تم و  أيام من التطبيق األول أعيد تطبيق المقياس على العينة ذاتها. 42بعد عن العينة األساسية، و 
قيمة معامل  تبين نتائج التطبيق األول ونتائج التطبيق الثاني، حيث بلغحساب معامل ارتباط بيرسون 

كما تم حساب الثبات باإلعادة لكل بعد من . 2.24( وهي دالة عند مستوى داللة 0.985االرتباط )
 الجدول التالي يوضح ذلك: ستخدام معامل االرتباط بيرسون، و باالحاجات النفسية أبعاد مقياس 

 .الحاجات النفسية معامالت الثبات باإلعادة ألبعاد مقياس( 01الجدول رقم )
 معامل ارتباط بيرسون  البعد 

 0.97 الحاجة لألمن 

 0.98 الحاجة إلى االنتماء 

 0.96 الحاجة إلى التقدير 

 ني لكل بعد من أبعاد مقياسالثااالرتباط بين التطبيقين األول و  معاملأن يتبين من الجدول 
 وفقًا لقيمة معامل ارتباط بيرسون مما يدل على ثبات أبعاد المقياس باإلعادة.  مرتفعالحاجات النفسية 

بات المناسبين، الثالحاجات النفسية أصبح يتمتع بالصدق و بناًء على ما سبق يمكن القول أن مقياس 
 . للتطبيق األساسياألمر الذي يجعله صالحًا 

 . إجراءات الدراسة:خامساا 

شمولة لمقامت الباحثة بزيارة دور الرعية ا النهائية  اللتطبيق بصورته جاهزة األدوات تبعد ما أصبح
ويداء، ر الرعاية في محافظات الالذقية والساالتصال الهاتفي بدو بالدراسة في محافظة دمشق وريفها بداية، و 

ن ثم مقبل بعض إدارات دور الرعاية وتشجيع على إجرائه، و من دعم وقد كان هناك ترحيب بفكرة البحث و 
 المعلومات التي أدلى بها القائمون علىالدراسة، من خالل ه شملمعرفة حجم المجتمع الحقيقي الذي ستتم 

رعاية المسنين داخل دور الرعاية، حول عدد المسنين القادرين على المحاكمة والذين تسمح لهم حالتهم 
مكنت الباحثة وقد ت، اً توضيحيقها بمساعدة الباحثة قراءًة و بإمكانهم تطبدوات الدراسة، أو الصحية بتطبيق أ

من الوصول إلى كل دور الرعاية التي شملتها الدراسة والتطبيق شخصيُا، إال في دار الرعاية االجتماعية 
ثة بشكٍل يسمح إلقامة للباحفي السويداء حيث قام بالتطبيق المرشد النفسي لدار الرعاية، لعدم توفر إمكانية ا

ين على المشرفين المباشر ى بها مديرو دور الرعاية و تي أدلمع اإلشارة إلى أن المعلومات اللها بالتطبيق. 
ر اريالعتمادهم على التقثر األشخاص احتكاكًا بالمسنين، و المسنين، هي محل ثقة على اعتبار أنهم أك

لعقلية، اتصاصيون حول حالة المسن الصحية و بإعدادها أطباء اخالتي يقوم و المسنين الطبية الدورية حول 
 يقدرته على المحاكمة. بعدها قامت الباحثة بتطبيق مقياس مستوى الدعم النفسومدى إدراكه لما حوله و 

  .راسة في دور الرعايةالحاجات النفسية على المسنين أفراد عينة الداالجتماعي والرضا عن الحياة و 
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 ات التي واجهت الدراسة: الصعوب. سادساا 

 واجهت الباحثة أثناء دراستها الحالية مجموعة من الصعوبات كان أهمها: 

غ بعض يصعوبة الوصول إلى الكثير من دور الرعاية نتيجة الظروف السائدة، باإلضافة إلى تفر  
 توزيعهم على دور رعاية في مناطق أكثر أمنًا. دور الرعاية من نزالئها و 

الباحثة_ يمكن الركون إليها لمقارنة نتائجها  اسات محلية أوعربية  _في حدود علمعدم وجود در  
 ياب هذهعد ميزة للدراسة الحالية إال أن غمع نتائج الدراسة الحالية، وعلى الرغم من أن ذلك ي

 المقارنة. إمكاناتالدراسات أدى إلى قلة 
ا هم وبخاصة السمع والنظر، ممصعوبة التطبيق مع المسنين، نظرًا للضعف الذي يعتري حواس 

يلقي على الباحثة مسؤولية أكبر في قراءة وشرح وتفسير بنود المقاييس، األمر الذي أدى إلى إطالة 
 وقت التطبيق حتى وصل إلى ساعتين تقريبًا للمسن الواحد. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:. سابعاا 

ة مب اآللي، تمهيدًا لمعالجتها بالرز وات البحث في الحاسقامت الباحثة بإدخال نتائج تطبيق أد
 شملت هذه التحليالتالتحليالت االحصائية المناسبة، و ( الستخراج spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 اإلحصائية ما يلي:

 معامل ارتباط بيرسون. 
 . الثنائي فاعلتحليل الت 
 ت ستيودنت للعينات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات.  
 نحليل االنحدار المتعدد، بالطريقة التدريجية. 
 تحليل االنحدار البسيط. 
 . ةاختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعدد 
 .تحليل التباين 
 التفاعل بين المستويات. اختبار تحليل 
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 .الفصل الخامس.

o .تمهيد 
 أوالً: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة.

 ثانياً: النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة.
 

 ثالثاً: مدى تعميم النتائج. 

 رابعاً: خالصة نتائج الدراسة. 

 خامساً: مقترحات الدراسة.
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 الفصل الخامس

 عرض النتائج وتفسيرها

o  :تمهيد 

ة اإلحصائي بوصلت لها الدراسة باستخدام األساليثة في هذا الفصل النتائج التي تتعرض الباح
 في ضوء نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري.  هار تفس، و المناسبة

 عرض النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: : أولا 

 ما مستوى الدعم النفسي الجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة؟السؤال األول: 

أفراد العينة  تدرجاواالنحرافات المعيارية ل السؤال قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية نإلجابة عل
 ( يوضح ذلك. 23على مقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي بأبعاده الخمسة، والجدول رقم )

  .ينةلدى أفراد العبأبعاده الخمسة ( مستوى الدعم النفسي الجتماعي 23الجدول رقم )

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط  العدد البعد

 رابعا   46.4 96.9 521 االجتماعي

 أوال   863 52654 521 المادي

 ثانيا   .86 526.3 521 العاطفي

 ثالثا   46.2 5.615 521 المعلومات

 ثالثا   .464 5.615 521 التقييم

  .5.6 14634 521 الدرجة الكلية

نجد أن متوسط أفراد العينة على الدرجة الكلية لمستوى الدعم النفسي االجتماعي  بالنظر إلى الجدول
التي يحصل  تي تناولت الدرجة الكلية للدعم(، ومن الدراسات ال1..6( بانحراف معياري ).5..8هو )

التي يحصل عليها دعم ( التي بينت أن درجة ال3003عليها المسنون داخل دار الرعاية دراسة شوكت )
بعًا ويتوزع أفراد العينة ت. الدارالمسنون خارج  دعم الذي يحصل عليهسنون داخل دار الرعاية أقل من الالم

 لمعيار التالي: تبعًا ل، مستوياتللمتوسط واالنحراف المعياري السابقين إلى ثالث 

األعلى ويحصل الفرد على  نقطة القطع 3.. بحيث تشكل الدرجة ...3.= 1..6+.5..8ع أي  6م+
 فما فوق. 3.الكلية  ى مرتفع من الدعم النفسي االجتماعي عندما تكون درجتهستو م

يحصل الفرد تشكل نقطة القطع األدنى و  25الدرجة بحيث تشكل . .3..2= 1..6-.5..8ع  أي  6-م
 فما دون. 25ى منخفض من الدعم النفسي االجتماعي عندما تكون درجته الكلية على مستو 

 . [3.، 25]متوسط من الدعم النفسي االجتماعي بين القيمتين السابقتينالمستوى وبذلك يكون ال
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 (: 22كما هو مبين في الجدول ) تبعًا لذلكوكان توزع أفراد العينة 

 6( توزع أفراد العينة على مستويات الدعم النفسي الجتماعي22رقم )الجدول 

 المجموع مستوى منخفض مستوى متوسط مستوى مرتفع 

 521 23 3. 29 العدد

النسبة 
 المئوية

2862% 1464% 2264% 5..% 

    

من أفراد العينة تتلقى دعمًا نفسيًا اجتماعيًا  %...8ن ما نسبته  نجد من الجدولين السابقين أ
ه للدعم بأنواع. مما يعكس وجود عوز لدى المسنين أفراد العينة في تلقيهم 6.و 23يتراوح بين متوسطًا 

( 6335دت عوز المسنين داخل دور الرعاية للمساندة االجتماعية، دراسة كامل )ومن الدراسات التي أك
لديهن هي الحاجة إلى المساندة  الملحةأن الحاجة من المسنات أفراد العينة عبرن ب %.6التي بينت أن 
 ( أن إدراك المسنين والمسنات للمساندة االجتماعية ومساندة3003كما بينت دراسة غانم ) االجتماعية.

 التكامل االجتماعي أكبر وأفضل لدى المسنين في بيئتهم الطبيعية منها لدى المسنين في دار الرعاية.

صاعديًا تاالجتماعي الخمسة المتضمنة في المقياس، فكان ترتيب األبعاد النفسي أما بالنسبة ألبعاد الدعم 
 كما يلي: تبعًا للمتوسطات الحسابية 

 . الدعم الجتماعي.1

وترى الباحثة أن هذه النتيجة ، (3.13) قدره بمتوسنننننننط  األقل توفرًا للمسننننننننينالنوع  االجتماعي كان الدعم
لك ويعود ذ. بهأقار و تواصننننننل شننننننخصنننننني بين المسننننننن وذويه  يسننننننتدعيه الدعم االجتماعي من ترجع إلى ما

ي بعض وف ومكان إقامة أفراد شننننبكة المسننننن االجتماعية،ألسنننباب كثيره منها، المسننننافات بين دور الرعاية 
 8.عمرية ال فئةبخاصننة لدى المسنننين من الالشننبكة ألسننباب طبيعية كالوفاة  الحاالت تناقص واضننمحالل

ير ي اضننننطر الكث. وقد زاد من حدة هذه األسننننباب الظروف القاهرة التي يعيشننننها وطننا، األمر الذفما فوق
عوبة التنقل وزيارة المسنننننننن إلى أجل غير مسنننننننمى، وبالتالي صننننننن اإلقامةتغيير مكان من األسنننننننر للسنننننننفر أو 

 دور (Price, 2010,72)وقد ذكر دعوته لزيارة ذويه. في دار الرعاية أو والتواصنننننننننل الشننننننننننخصنننننننننني معه 
طلب يتفإن كان ذلك الدعم  من حيث إمكانية التواصنننننننننل مع أفراد شنننننننننبكة المكان الذي يعيش فيه المسنننننننننن

 .صللك يؤثر في تكرار عمليات التوان ذفإتحرك المسن مسافات بعيدة أوأن يكون مكان سكن األوالد بعيد 
يتزود بنالندعم من خالل عالقناتنه االجتمناعينة التي تضننننننننننننننم كنل األفراد النذين تربطهم بننالفرد أن الفرد حينث 

 (.Lepore , 1994, 98عالقات منتظمة بما في ذلك األسرة واألصدقاء )
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 دعم التقييم ودعم المعلومات: . 3

 وترى الباحثة أن هذين(، 60.86المتوسننننننننننننطين التاليين بقيمة ) كان دعم التقييم ودعم المعلومات
من الممكن أن فتواصاًل شخصيًا بين المسن وذويه،  انتطلبما ال ي، ألنهالنوعين من الدعم يسهل تقديمهما

المات كالمك ،صننننننننييتلقى المسنننننننن دعم التقييم ودعم المعلومات بوسنننننننائل تواصنننننننل ال تتطلب اللقاء الشنننننننخ
 التي في شنننننننننننبكته االجتماعيةمن الدائرة الثالثة جه ألفراد و يتأن لمسنننننننننننن يمكن ل أخرى . ومن جهة  الهاتفية

هذا  لطلب ،(Price, 2010, 65يد المسنناعدة عند الحاجة ) نتتكون من األشننخاص المهنيين الذين يمدو 
في دار  سنننمن المقربًا أكثر باعتبارهم كالزمالء واألصنندقاء والمهنيين داخل دار الرعاية.  النوع من الدعم
 اليوميننة، ومن الممكن أن يمتلكوا المعلومننات الالزمننة التي يحتنناجهنناتننه اطالع بظروف حينناالرعننايننة، وعلى 
االجتمنناعي القننائم على إعطنناء معلومننات لفظيننة عن النفسنننننننننننننني أن النندعم ( 6.3، 3006ويرى )عثملن، 

تيح ف الشنننننعور بالعجز ويلنصنننننائح يؤدي إلى الصنننننحة البدنية والوجدانية ويخفامواجهة الضنننننغوط، وتقديم 
 .الواضح للتهديداتلموضوعي التفسير ا

 . الدعم العاطفي والدعم المادي: 2

( .63.6توسطين متقاربين هما )مكان النوعان األكثر توفرًا للمسنين هما الدعم العاطفي والدعم المادي ب
اص عتمدون على مالهم الخأن نسبة من المسنين ي ،ذلك يعود ألسباب أبرزها (، وترى الباحثة أن63.05و)

طفي االتي يمكن من خاللها إيصال السند الع سبلتيسر الاإلضافة إلى بفي تأمين احتياجاتهم المادية، 
 بالذنب تعويض الشعور ةوالمادي ةالعاطفي المساإليفاء بمتطلبات من خالل المسنين  ومحاولة ذويوالمادي، 

نان ومكالمته واالطمئ المادية هتأمين حاجاتلمما يدفعهم ، بينهماجم عن عدم تمكنهم من رعاية المسن الن
لعبت وسائل االتصال والتواصل الحديثة، دوراً هاماً في إيصال الدعم العاطفي كما  .عليه بين الفينة واألخرى

 18ين الشباب عند فئة المسن جليَّةمكنتهم من التواصل مع أبنائهم وأحفادهم، وهذه الميزة تبرز فللمسنين، 
ل االتصال ائاستخدام وسمن وقابليتهم للتعلم والمادية اتهم المعرفية الذين تسمح لهم قدر عامًا  8. حتى

وى تسساهمت في رفع مللتواصل فرص المتاحة ال هذه، خدام الهاتف الجوالأواست ،والتواصل االجتماعية
ي ويحتل الدعم العاطف بيًا عن األنواع األخرى من الدعم.نس العاطفي الذي يحصل عليه المسنون الدعم

في العاطفي أهمية الدعم  (Consedine &Merz، 3003)بينت دراسة أهمية كبيرة لدى المسنين حيث 
اته العالية ارتبطت مستوي ، بشكل  يفوق أهمية الدعم المادي، الذيتحقيق اإلحساس باالرتياح لدى المسنين
لقائم على الحب واالهتمام يزيد من مشاعر الدعم ا كما وجد أنبنقص الشعور باالرتياح لدى المسنين. 

 .(6.3، 3006)عثمان،  األمن واالرتباط والوالء والسعادة

قامت الباحثة  ،يةالتصنيفالدراسة ولمعرفة مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى أفراد العينة تبعًا لمتغيرات 
 كما هو مبين:  ،ات المعيارية لكل فئةواالنحراف متوسطات الدرجة الكلية للدعم النفسي االجتماعيباستخراج 
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 فية.متغيرات التصنيللدعم النفسي الجتماعي تبعاا لل( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للدرجة الكلية 23الجدول )

 االنحراف  المتوسط العدد مستويات المتغير  المتغير  االنحراف متوسط ال العدد يرالمتغ  مستويات     المتغير

وجود  5463 18649 11 1.-1. العمر
 األوالد

 5469 .1164 1. ال يوجد

 2.62 14651 .. يوجد 2.65 .156 12 1-31.

مدة  5564 3655. 53 316666
 اإلقامة 

 5.61 186.1 84 أقل من سنة

الوضع 
 االجتماعي

 5961 1869 8. سنوات 1-5 5.62 1961 8. أرمل

 .586 1369 23 ينسن 1أكثر من  5464 1262 82 عازب

 5165 865. 59 ألف )إرث(100 الدخل .586 .116 3 متزوج

 5364 .116 84 )تقاعد(ألف .8-9 5969 .446 22 مطلق

 ..546 .896 24 )شؤون( ل6س ..3 5.65 1364 .1 أنثى الجنس

 ..516 14614 88 )قسط الدار( ألف.1-.8 5361 49 1. ذكر

 5268 .362. 51 )كفالء( ألف..5-.1 

 نجد أن:  بالنظر إلى الجدول

باحثة أن وترى ال، دعم النفسي االجتماعي المقدم لهافما فوق، تقديرًا مرتفعًا لل 58الفئة العمرية أعطت  
ة جسمية بصحمتمتعًا هذه الفئة خاصة جدًا من الناحية النفسية، حيث أن وصول المسن إلى هذا العمر 

مع نفسه أو الشخصية باإليفاء بمتطلباته قادر على مع اآلخرين، و لتواصل على اقدرة ، و مناسبةوعقلية 
 قل حظًا منواأل عمراً األصغر  نفسه مع المسنين قارنما إذا بعض المساعدة، يجعله ذو حظ كبير 

أيضًا،  ذلك يساعد على، و لدعم الذي يتلقاهل إدراكهعلى األمر ينعكس إيجابًا  هذاالناحية الصحية، 
 يم بحجم يفوق حجمه الموضوعبحيث يظهر أدنى سلوك داع من اآلخرينالمسن تدني مستوى توقعات 

 (.Harris, 1990كما أن أولويات المسن تنتقل من التركيز على اآلخرين إلى االستغراق في الذات )
عبرت كما . الفئات األخرىعن  منخفضاً  المقدم لها تقديراً  لدعم النفسي االجتماعيائة المطلقين ف قدرت 

 أعلى من الذكور.  درجةللدعم النفسي االجتماعي ب عن تلقيهن اإلناث
ثة لباحوجدت او  .رزق بأوالد ومن لم يرزق بأوالد من لدى اً متقارب الدعم النفسي االجتماعيتقدير كان  

ر داخل القط ،هموالدأإلى مكان إقامة  عودتمايزة تنوا مجموعات مكوَّ  أن المسنين الذين رزقوا بأوالد،
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجموعة كما هو قامت الباحثة باستخراج ف أوخارجه،

 مبين في الجدول التالي:

 .مإقامته متوسط الدرجة الكلية للدعم النفسي الجتماعي لدى المسنين الذين رزقوا بأولد تبعاا لمكان (23الجدول )

 االنحراف  المتوسط العدد المحموعات الفرعية 

 5.6.1 1461 .5 ل األوالد خارج القطرك

 25629 1.628 83 كل األوالد داخل القطر

 .5169 .. 52 قسم من األوالد خارج القطر

ناؤهم أب لذين يقيمنجد أن أكثر المتوسننننننننننطات انخفاضننننننننننًا كان لفئة المسنننننننننننين ا بالنظر إلى الجدول
 ميعًا خارج القطر، أما أكثر المتوسنننطاتأبناؤهم ج ر، تاله متوسنننط المسننننين الذين يقيمجميعهم داخل القط

احثة أن وترى البقسننننننم من أبنائهم خارج القطر وقسنننننننم داخل القطر،  رتفاعًا فسننننننجله المسننننننننون الذين يقيما
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ختلف في تقديم العون والمساندة بم تعاون األبناء داخل وخارج القطر خيرة ناجم عنارتفاع متوسط الفئة األ
كل بينهم لتقديم المسننننناندة بأفضنننننل مسنننننتوى ممكن وبوليات وتوزيعها فيما أشنننننكالها لذويهم، وتقسنننننيم المسنننننؤ 

( أن نجاح شنبكة الدعم Bozo, Guarnaccia, 2010, 25) بوزو وجوارناسي وقد بينت دراسنة أنواعها
قط غنى الشننبكة االجتماعية ال يتوقف ف كما أن االجتماعي يرتبط بقضنناء المسنننين لفترة شننيخوخة مريحة.

 على عالقات أفراد الشبكة ببعضهم،أيضًا ص وعالقة كل واحد منهم بالمسن، بل يعتمد على عدد األشخا
كما  ،(Price, 2010,80)للمسنننننن  عالقات متشنننننابكة بين أفراد الشنننننبكة أدت إلى دعم فعالفكلما كانت ال

 يرجع انخفاض متوسننننننننننننط فئة )المسنننننننننننننين الذين يقيم أوالدهم جميعهم داخل القطر( إلى عدم تحمل األبناء
لمسنننننؤولياتهم وبخاصنننننة في ظل الظروف الحالية، ودفع األبناء والبنات للمسنننننؤولية من ابن آلخر ليتحملها 

نه أبشنننعر المسنننن في نهاية المطاف النهاية عن تحملها، ويلقي بها إلى ابن آخر، ليكاملة حتى يعجز في 
 Silverstuinويذكر )، يةاالقتصادية واالجتماعناحية الفي أسوأ وضع ممكن من ء ثقيل على أوالده و عب

et al,1995, 214 أن نوعية العالقات المبكرة التي يتذكرها الراشنننننننندون، تؤثر في الوظائف وااللتزامات )
الطبيعية منهم تجاه والديهم. كما أن مشننناعر الذنب واالعتراضنننات السنننابقة على سنننلوك الوالدين ومشننناعر 

 ،وعيتننه وفي نوعيننة التواصنننننننننننننننل بين اآلبنناء واألبننناءالكبننت تجنناههمننا، تؤثر في مقنندار النندعم المقنندم وفي ن
فة لألا ويتشنننننننننننابه الوضنننننننننننع مع الفئة الثالثة، حيث أن ابتعاد األبناء جميعهم يخلق الجو ذاته من ضنننننننننننعف

( اعتبار األوالد من أهم Umberson, 1992, 245 ويؤكد )تقديم الدعم لألبوين،  بمسننؤولية واإلحسنناس
بين الوالدين واألبناء قوية وعميقة وطويلة األمد، وأظهرت الدراسات أن مصادر الدعم للمسنين، فالعالقات 

الروابط األسرية مفضلة بشكل كبير من قبل المسنين، الذين غالبًا ما يعيشون بالقرب من أحد أبنائهم، مما 
يحافظ على تواصنننننننل جيد وقريب معهم. ويعتبر أعضننننننناء العائلة الداعمون األقرب حتى لو أقر المسننننننننون 

  (.Siebert, Mutran, Reitzes, 1999, 65ر ذلك)بغي
بين مستويات متغير مدة اإلقامة في الدار،  ير الدعم النفسي االجتماعيالمتوسط األعلى في تقدكان  

 سنوات في دار الرعاية. 8أكثر من  اهو متوسط المسنين الذين قضو 
دخلهم  دون فيمين الذين يعتهو متوسط المسنير الدعم النفسي االجتماعي، كان أعلى متوسط لتقد  

خله بين ، أي من داحتياجاتهم المادية بمستوى الئق يؤمنون كل ة على كفالءوتأمين احتياجاتهم المادي
وزارة  يعتمدون علىأما أدنى المتوسطات فكان لفئة المسنين الذين الذين  ألف ل.س شهريًا.600و 80
ال يملكون المال ، حيث أنهم ل.س شهرياً  500 أي من ال يتعدى إنفاقهم ؤون االجتماعية والعملالش
ال يفسر وحده التراوح بين  قدر الدخلمتغير د الحظت الباحثة أن وقينفق عليهم. ن من ال يجدو و 

ولشرح الدخل، هذا متغير فرعي آخر هو مصدر يعود إلى متوسطات مجموعات المسنين، وأن ذلك 
حسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات المسنين ، قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الذلكأوفى ل

 تبعًا للمعايير التالية: الدخل  مصدراختالف عن الذين نتجوا 
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 : يعتمد المسن على نفسه في االنفاق.خاصمصدر الدخل 
 في االنفاق.: يعتمد المسن على أوالده األولدمصدر الدخل 
 فاق.: يعتمد المسن على إخوته في االناإلخوةمصدر الدخل 
 رباء غير اإلخوة في االنفاق.: يعتمد المسن على أقاألقاربمصدر الدخل 
 : يعتمد المسن على متبرعين في االنفاق.المحسنينمصدر الدخل 
 .يعتمد المسن على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل: الشؤون الجتماعيةمصدر الدخل 

 وكانت النتيجة كما هو مبين في الجدول التالي: 

 .تبعاا لمصدر الدخل المسنين على مقياس الدعم الحسابي والنحراف المعياري لدرجات متوسطال( 23ل )الجدو

 السلم التراتبي االنحراف المتوسط العدد  مصدر الدخل  الدخل

 2 51653 .265. 59 خاص  ألف )إرث(..5

 1 .5364 116.9 84 خاص ألف)تقاعد(.9-8

 9 ....546 896.1 24 شؤون اجتماعية ل6س )شؤون(..3

 5 96.8 651.. 58 أوالد ألف )كفالء(..5-.1

 4 21641 .1 2 إخوة

 ألف .1-.8
 )قسط الدار(

 8 21641 2. 2 خاص

 . 59659 11642 . أوالد

 . .5165 1161 .5 إخوة

 3 96.5 .1 . أقارب

 3 54654 .1 2 محسنين

توسط ملتهم على أوالدهم، سجلوا أعلى أن فئة المسنين الذين يعتمدون في كفا نالحظ من الجدول
أي  الخاص أومالهم لى إرثهمالمسنون الذين اعتمدوا ع ، تالهم(8..0.) لتقدير الدعم النفسي االجتماعي

ل في قسط المتمثعلى أنفسهم في تحقيق حد الكفاية  ، والمسنين الذين اعتمدواألف شهرياً  600أكثر من 
فقد سجلها المسنون الذين  . أما أدنى المتوسطات(13( و)13.60)ألف شهرياً  80-20أي من  الدار

متوسطات . وتتقارب ل.س شهرياً 500أي أقل من  ن االجتماعية في االنفاقو على وزارة الشؤ  اعتمدوا
هم ن إحساس المسنين بقرب أوالدهم منأوترى الباحثة . 81إلى  80تراوحت من  الفئات األخرى حيث
ضافر الظروف وت ،أبويهمتجاه المادية األبناء لمسؤولياتهم  فة إلى تحملباإلضا همبوعالقتهم اإليجابية 

مستوى الدعم النفسي االجتماعي له أكبر األثر في رفع كان ، حول المسناالجتماعية والمادية الجيدة 
فاق، ن على اإلرث في االنن الذين يعتمدو متوسط المسنيالمسنون. ويؤكد هذه النتيجة  عبر عنهالذي 

قسط )يعتمدون على أنفسهم في تحقيق حد الكفاية المسنين الذين متوسط عن كثيرًا  لم يرتفع حيث أنه
اربة تقمعلى الرغم من الفرق الشاسع في قدر الدخل لدى مسني الفئتين إال أنهم سجلوا متوسطات ف. (دارال

ب للكفاية األدنى المطلو للغاية، وهذا ما يؤكد أن الناحية األكثر أهمية بالنسبة للمسنين بعد تحقيق الحد 
حالمسن  هي من يقوم برعايةالمادية،   حفاد.األبناء واأل محط اهتمام بأنهمن خالل رعاية حاجاته، ساسه وا 
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ة الذين يقدمون الدعم المتعلق بالتفاصيل الحساسة والحميممن شبكة المسن االجتماعية الدائرة األولى أفراد 
اد مشاورتهم بأكثر المسائل صعوبة. ويأمل أن يكون هؤالء األفر  يستطيعأنه بيشعر المسن ، وهم من للمسن

رقًا في فالعالقة اإليجابية معهم  قد أحدثتو .(Price, 2010, 65على مستوى الثقة في التعامل معهم)
  .الذي يتلقونهاالجتماعي النفسي إدراك المسنين لمستوى الدعم 

لمعيارية لكل بعد من أبعاد الدعم النفسي استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات اكما تم 
  كما هو مبين في الجدول التالي: ،متعيرات الدراسة التصنيفيةاالجتماعي، تبعًا ل

متغيرات التصنيفية بدللة لأبعاد مستوى الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لأفراد العينة على درجات ( 27الجدول ) 
 فات المعيارية.المتوسطات الحسابية والنحرا

 نجد أن: بالنظر إلى الجدولو 

من والعازبين والمطلقين و  58-8.عمر مستوياته لدى فئة المسنين من  أدنىفي  الدعم الجتماعيكان  
يجة ترجع ، وترى الباحثة أن هذه النتل.س(500)على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في اإلنفاق يعتمد

 أوالزوج شبكتهم االجتماعية إلى أدنى حد واختبار فقد الزوجةانكماش  إلى 58-8.لدى الفئة من 
يير كما أن خاصية مقاومة تغ الفئة لهذهاالجتماعي  الدعم فرصواألصدقاء مما يؤثر بشكل  عميق على 

. (.3.، .300اسب مع دار الرعاية يزداد مع التقدم في العمر )مفدى، نظام الحياة اليومي وتطويعة ليتن
ن الذين يعتمدون و نن والمسو ن والمتقاعدو والمتزوج 8.-18من الفئة العمرية ، المسنون تال هذه الفئات

، ألف(80-20ألف( و)20-3أصحاب الفئتين ) إلنفاقل الكفاية في تأمين حد تقاعدهم أوذويهمعلى 
سنوات  8سنوات، ومن مضى عليه أكثر من  8-6ومن مضى عليه من  أوالديرزق بوالذكور ومن لم 

ن من الدعم االجتماعي هي فئة المسنين م مرتفعةوكانت الفئات التي سجلت مستويات رعاية. في دار ال

 تقييم معلومات مادي عاطفي اجتماعي لبعد\

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط العدد المتغير      مستويات المتغير

 462 5.65 464 5.6.5 269 526.8 864 .556 .86 968 11 1.-1. العمر

.1-31 12 36. 465 5563 465 5568 46. 5.65 16.1 5.6.8 463 

 269 5865 269 5865 569 .546 265 5465 86.4 5862 53 فما فوق 31

الوضع 
 االجتماعي

 464 363 461 .96 868 .526 .86 5265 861 365 82 عازب

 264 .556 462 .5.6 ..26 5861 56.8 .526 ..26 961 3 متزوج

 463 361 463 361 465 964 46.9 .96 468 361 22 مطلق

 4.04 11.8 4.3 11.6 3.7 12.5 3.4 12.7 ..46 5.63 8. أرمل

 864 5563 .86 5265 468 5269 269 5862 .86 5563 59 ألف6666..5 الدخل

 465 5562 468 5561 461 .5.6 462 5265 .46 963 84 ألف.9-8

 861 61. 863 .6. 861 5.61 863 .96 263 .6. 24 ل6س..3

 461 5.61 461 5.6.8 265 526.2 .26 .556 .86 962 88 ألف.1-.8

 .86 58688 .86 58688 56.8 .516 564 ..516 46.8 5.63 51 ألف..5-.1

 464 964 461 964 869 .5.6 .86 5.69 869 962 .1 ذكر  الجنس

 468 5562 461 5562 864 586.9 864 5263 465 5.6.2 1. أنثى

وجود 
 األوالد

 465 .5.6 465 .5.6 .86 5262 864 5268 46.1 965 1. ال يوجد

 463 5.68 ..16 5.62 863 52 863 .556 869 5.68 .. يوجد

 مدة اإلقامة
 
 
 

 .86 5.62 464 5.62 .86 .556 868 5561 864 .5 84 أقل من سنة

 16.1 ..5.6 463 .556 .86 .526 262 5864 461 968 8. سنوات 5-1

 .86 5563 465 .556 .86 .526 262 5864 461 968 23 سنوات1أكثر من
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ألف 600ألف( و)600-80أي ) إرث أومن يكفله ذووهعلى  دفما فوق، واألرامل ومن يعتم 58عمر 
 تع بمستوى. كما تموالصحية المادية على حاجاتهالئق من اإلنفاق بحيث يتحقق لديه مستوى ، فما فوق(
من الدعم االجتماعي اإلناث ومن رزق بأوالد ومن لم يتجاوز على وجوده في دار الرعاية عامًا  مرتفع

النتيجة المتعلقة باإلناث، نتيجة تكررت في أغلب الدراسات السابقة التي تناولت وترى الباحثة أن كاماًل. 
التي  (Kaufman et al, 2010)الفروق في مستوى الدعم االجتماعي تبعًا لمتغير الجنس، منها دراسة 

مقياس الدعم االجتماعي غير الرسمي. كما  من .أبعاد من أصل  2على الذكور في  بينت تقدم اإلناث
م يتلقى منها الدععدد أفراد أكبر في شبكته االجتماعية يتوقع أن أن من رزق بأوالد لديه عمومًا 

 لتواصلااستمرار بسبب  من الدعم االجتماعي ا المستوىتمتعت بهذفقد الفئة األخيره االجتماعي. أما 
 ان بعد، وال زالاعتبار أنهم لم يصبحوا محط النسي مع محيطهم االجتماعي خارج دار الرعاية، على

 تواصل معهم.على  أقرباؤهم
فئة المطلقين ومن يعتمد على وزارة الشؤون االجتماعية الدعم العاطفي بعد  سجل أدنى المتوسطات على 
معتمدين على فما فوق، وفئة ال 58ستويات فئة المسنين من عمر ، وسجل أعلى الم(شهرياً ل.س  500)

، ومن مضى عليه أكثر من ألف شهريًا( 600من  إلى أكثر 80) من يتراوح دخلهم من اإلرث والكفالء
 سنوات في دار الرعاية.  8
 ن ومن اعتمد على وزارةفئة المطلقي الدعم الماديمتوسطات منخفضة من كانت الفئات التي سجلت  

. أما الفئات التي سجلت أعلى المتوسطات ل.س شهريًا( 500) اإلنفاقالشؤون االجتماعية والعمل في 
فما فوق،  58والمسنين من الفئة العمرية ألف(، 600-80)فهي فئة المسنين المعتمدين على الكفالء 

 والمتزوجين واإلناث من أفراد العينة. 
لشؤون افئة العازبين والمطلقين ومن يعتمد على وزارة دعم المعلومات في بعد  سجل أدنى المستويات 

والذكور من أفراد العينة، وسجل أعلى المستويات فئة  ل.س شهريًا( 500) اإلنفاقاالجتماعية في 
م ) من يتراوح دخله فما فوق، وفئة المعتمدين على اإلرث والكفالء في اإلنفاق 58المسنين من عمر 

 .ألف شهريًا( 600إلى أكثر من  80من 
ئة حيث سجل أدنى المستويات في بعد دعم التقييم فدعم التقييم تكررت نتائج دعم المعلومات في بعد  

العازبين والمطلقين ومن يعتمد على وزارة الشؤون االجتماعية في اإلنفاق والذكور من أفراد العينة، وسجل 
-80) ما فوق، وفئة المعتمدين على الكفالء في اإلنفاقف 58أعلى المستويات فئة المسنين من عمر 

 .ألف(600
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نالحظ من النتائج السابقة أن فئات العازبين والمطلقين ومن يعتمدون على وزارة الشؤون في اإلنفاق، 
هي الفئات األقل حظًا في تلقي أنواع الدعم المختلفة، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى اجتماع الظروف 

ون غالبًا ما يك، و االكتفاء المادي الجتماعية الصعبة لدى هذه الفئات، فهي غير قادرة علىالمادية وا
ماعية ت اجتبدون صالو أوحيدون تمامًا وزارة الشؤون االجتماعية  تنفق عليهمن والمطلقون ومن العازبو 

علة. عم فامصادر دشبكة اجتماعية و األمر الذي يعني عدم وجود خارج دار الرعاية، عميقة ومستمرة 
والذكور، ولكن في أبعاد أخرى كالدعم   58-8.الفئة العمرية ن من وشارك الفئات السابقة المسنو 

، .300قد ورد في )المفدى، ف 58-8.قي ما يخص الفئة العمرية و االجتماعي ودعم المعلومات والتقييم، 
عية مما ارهم في أدوارهم االجتماعلى استمر  تأكيداً مرحلة الشيخوخة  ة( ميل المسنين للسيطرة في بداي.3.

يجعلهم في وضع تصادم ممكن مع الراشدين المحيطين بهم، األمر الذي يؤثر في عالقاتهم االجتماعية 
شبكتهم االجتماعية، هذا الميل يتناقص مع التقدم في العمر  أعضاءومن ثم في الدعم الذي يتلقونه من 

عامًا فما فوق حيث أنهم يتجنبون الخالفات  58ن من لينتهي بمرحلة من االنسحاب تتجلى لدى المسني
اسات تتفق النتيجة المتعلقة بالذكور مع أغلب الدر كما تماماً نتيجة إحساسهم بالضعف وحاجتهم لمن حولهم، 

التي  (Reitzes et al,1999)منها دراسة  االجتماعيالنفسي بأن الذكور أقل طلباً وتلقيًا للدعم  بينتالتي 
   ناث.إلروق في الدعم النفسي االجتماعي لصالح ابينت وجود ف

 ما مصادر الدعم النفسي الجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة؟السؤال الثاني: 

حول  ةحجم الشبكة االجتماعيلمسنين أي السؤال ومعرفة مصادر الدعم المتوفرة لدى ا لإلجابة عن
 لرمز بعاً تفي المرة األولى و الدعم مصادر عدد األفراد تبعًا ل ، قامت الباحثة بتصنيفومكوناتها المسن
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية للدعم  استخراجوب ،في المرة الثانيةالدعم در مص

 كانت النتائج كما يلي: نوعها ة متمايزة من حيث عدد المصادر أو النفسي االجتماعي لدى كل فئ

 الحتماالت:اللمسن، وكانت  المتاحة لعدد مصادر الدعمأفراد العينة تبعًا  من تصنيف النتائج المترتبة 

المؤسسية، وال يدرك أي سلوك داعم مصدر من مصادر الدعم الفردية أو  ال يوجد لدى الفرد أي 0
، األبناء واألحفاد، األخوة واألقارب، األصدقاء والزمالء، المهنيين شملته األداة وهيمن أي مصدر 

 واإلداريين في دار الرعاية. والمشرفين 
 لدى المسن مصدر واحد بغض النظر عن نوعه.  1
 لدى المسن مصدران للدعم. 2
 لدى المسن ثالثة مصادر للدعم  3
 .المسن الدعم من المصادر األربعة يتلقى 4
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 ما يلي جدول يوضح النتائج: وفي 
عتماد على عدد مصادر الجتماعي بال( متوسط الدرجة الكلية لمستوى الدعم النفسي  28الجدول رقم ) 

 .الدعم كأساس للتصنيف

 االنحراف المتوسط النسبة العدد عدد المصادر

. 1 4% 2. . 

5 4. 8.63% 156.. 546. 

2 1. 4.% 116.4 5.632 

8 54 5562% .2654 54624 

4 5. 3% .164 .69 

دد مصادر الدعم، وهي نتيجة منطقية، أن المتوسطات تزداد طرديًا كلما زاد عنجد  بالنظر إلى الجدول 
حيث أكدت أدبيات الدراسة أن الدعم النفسي االجتماعي يتناقص بتناقص الشبكة االجتماعية حول 

أن لحجم الشبكة االجتماعية للمسن  (Philips et al,2008 ) كما بينت دراسة المسن ويزداد بازديادها، 
ي جتماعية الفرد بخبرات إيجابية ومجموعة من األدوار التحيث تزود الشبكات اال تأثير على نوعية حياته

عبد خبرات السلبية )الشناوي و تلقى التقدير من المجتمع، كما أن التكامل في الشبكة يجنب الفرد ال
النفسي ( أن الدعم Salinero et al , 2011, 547وذكر ساليرنو وآخرون ). (23، .633من، الرح

الشبكة االجتماعية فكلما كان حجم الشبكة االجتماعية أكبر كان هناك االجتماعي يختلف باختالف حجم 
دعم اجتماعي أكبر، كما أن وجود الشبكات االجتماعية والتفاعل بين أفرادها يساعد على رفع تقدير 

كونات محجم الشبكة ليس العامل الهام الوحيد، بل تلعب  وبما أن.، ذات ويحدث تواصل اجتماعي أكبرال
ولت الباحثة احفقد  دوراً هاماً في مستوى الدعم النفسي االجتماعي الذي بدركه المسن، جتماعيةالشبكة اال

 . الذي يقدم الدعم للمسن دردرجات الدعم تبعًا لرمز المصتصنيف  التعرف عليه، عن طريق
شبكة )مكونات ال للمسن لدىلنوع مصدر الدعم أفراد العينة تبعًا  النتائج المترتبة على تصنيف 

 ، وفي هذه الحالة كانت االحتماالت التالية. الجتماعية(

 الفرد ال يملك أي مصدر من مصادر الدعم، ورفض أن يختار أي من االحتماالت التي شملتها الدراسة.  0
 أي أن الدعم يصدر من األسرة، األبناء واألحفاد. 1
 الدعم يصدر من األقارب واألخوة. 2
 زمالء.الدعم يصدر من األصدقاء وال 3
 المهنيين والمشرفين واإلداريين في دار الرعاية. الدعم يصدر من 4
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ة ، وتشكل الشبكمن أي نوع ات داعمةييتلقى منها سلوكالمصادر التي كل ويمكن للمسن أن يختار 
تماالت يشترك فيها أكثر من مصدر من مصادر الدعم، االجتماعية الخاصة به، وبذلك يكون لدينا اح

 الجتماعية حول المسن ومدىالشبكة اوغنى مكونات يحدد  وهو ما، للشبكات االجتماعية أشكال مختلفةو 
 . فاعليتها

وفيما يلي جدول يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية للدعم النفسي االجتماعي 
 .نيفكأساس للتص( حول المسن الشبكة االجتماعية مكونات)نوع مصدر الدعم تبعًا ل

 ( متوسط الدرجة الكلية لمستوى الدعم النفسي الجتماعي بالعتماد على نوع مصدر الدعم. 29لجدول رقم ) ا

 السلم التراتبي االنحراف المتوسط النسبة العدد الشبكةمكونات  \نوع المصدر

 3 . .2 %4 1 أفراد ال يملكون أي شبكة اجتماعية .

 1 5161 48 %5162 59 الشبكة تضم العائلة واألقارب 2,  5

 4 52694 .1863 %2463 85 الشبكة تضم األقارب فقط 2

, 5 -  8, 5الشبكة تضم العائلة مع األصدقاء أو المهنيين 
4    

58 5.64% .8631 5169 2 

  -  8, 2الشبكة تضم األقارب مع األصدقاء أو المهنيين 
2 ,4   

8. 24% 1.64 54624 8 

 . .5.65 83 %862 4 4, 8هنيين الشبكة تضم األصدقاء والم

 . . 24 %.56 2 4الشبكة تضم مهنيين فقط 

 \ 8, 2, 5الشبكة االجتماعية حول المسن غنية أومكتملة 
5 ,2 ,8 ,4 \ 5 ,2 ,4 

25 5.63% ..65 969 5 

 : هنجد أن بالنظر إلى الجدول

أكثر  متوسطعلى بهم، هم الخاصة وأقار تأسر  كاتهم االجتماعية منذين تتكون شبحصل المسنون ال 
انخفاضًا، من المسنين الذين تكونت شبكتهم االجتماعية من األقارب فقط، ذلك أن الفئة األخيرة لم تكون 

اك والمساندة، أما الفئة األولى فهن ينتظر منهم الدعم أحفاد()أبناء أو ، أي ال يوجدأصالً  اصةعائلتها الخ
اته اذفون مسؤولية العناية به وتأمين احتياجحفاد( الذين يتق)األبناء واألمل في أفراد أسرة المسنخيبة أ

 Silverstuin et)ويذكر، يعانون من جحود األبناءغالبًا ما فهم من شخص آلخر،  المادية والمعنوية
al,1995, 214 أن نوعية العالقات المبكرة التي يتذكرها الراشدون، تؤثر في الوظائف وااللتزامات )

والديهم. كما أن مشاعر الذنب واالعتراضات السابقة على سلوك الوالدين ومشاعر  الطبيعية منهم تجاه
ومن  ،الكبت تجاههما، تؤثر في مقدار الدعم المقدم وفي نوعيته وفي نوعية التواصل بين اآلباء واألبناء

لمسنين حتى لدى االتي أكدت أنه  ( (Silverstin et al, 1996 الدراسات الهامة في هذا المجال دراسة 
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العازبين يلعب الدعم النفسي االجتماعي المقدم من األطفال )األحفاد، في حال كون المسنين متزوجين 
لى هذه إالدعم الذي يتلقاه المسن متوسط كما يسهم في انخفاض . همدورًا في رفع مزاجولهم أبناء( 

حن ال نجد أي طرف ، كاألصدقاء، فننطاق األسرة الدرجة عدم وجود طرف رديف يقدم الدعم خارج
 خارجي يقدم الدعم. 

، لدعممصدر داخلي ومصدر خارجي لشبكتهم االجتماعية ارتفع متوسط المسنين في الفئات التي ضمت  
المسنين  المهنيين عن متوسطارب مع األصدقاء أو فقد ارتفع متوسط المسنين الذين يتلقون الدعم من األق

ائلة مع م من العارتفع متوسط المسنين الذين يتلقون الدعالذين يتلقون الدعم من األقارب فقط، كما 
المهنيين، عن متوسط المسنين الذين يتلقون الدعم من العائلة فقط، وتفسر الباحثة هذا الفارق األصدقاء أو 

فاعلية، أكثر  ب، تصبحاألقار جتماعية التي تضم األصدقاء أوالمهنيين باإلضافة للعائلة أو بأن الشبكة اال
اسة ر أكدت دو ، ية والعاطفية والمادية والمعرفيةاالجتماع المختلفة هبأنواعتوفير الدعم ى علوأقدر 

(Reitzes et al,1999 )  يعتمد  راألثأن هذا و األثر الكبير لألصدقاء في تحسين نوعية حياة المسنين
ن، الالخاص للصداقة ومعانيها، كما ذكرت قصاب حسن في دراستها الواردة في )ب فهم المسنعلى 
ن اللقاء باألصدقاء مصدرًا و الذي شملهم المسح االجتماعي يعد من المسنين %21( أن 32، 3003

لتبادل اآلراء واألفكار واستعراض المشكالت التي تواجه المسن،  ويعتبر األصدقاء وسطًا مناسباً للسعادة. 
جهون خبرات وضغوطًا متقاربة يوا ، فحينما يتفاعل األفراد الذينالكتساب خبرات جديدة ومدخاًل مناسباً 

فان وجهات نظرهم المتباينة تمكنهم من إعادة تقييم المشكلة وفهم األبعاد البيئية والمجتمعية لها، وتعديل 
بعض قيمهم للوصول إلى التوافق معها، كما يعمل التواصل مع األصدقاء على إتاحة الفرصة لتحمل 

 (..8، 6333  )فهمي،المسؤولية والقيادة التي شعر المسنون بفقدها
خفض إلى ينعم كليهما، فإن مستوى الدوالمهنيين أو أاألصدقاء على عندما تقتصر الشبكة االجتماعية  

، وتفسر الباحثة ذلك بأن المسنين يعتقدون أن األسرة هي المصدر األساسي للدعم بكافة أدنى درجاته
ن أقروا بغير ذلك، فالمسن ال يستطيع أن يعتمد على ل احتياجاته أصدقائه والمهنيين في تلبية ك أشكاله وا 

 مؤولياتهأداء مس عن المقربونو وعندما تعجز األسرة  ،المادية والصحية واالجتماعية والعاطفية والمعرفية
ور والشع فإن اإلحساس بالوحدة والعزلة ،)في بعض الحاالت( في حال عدم وجود أسرةتجاه المسن أو 

أن الرضا عن الدعم  (Philips et al,2008 ) ذكرت دراسةو لمسن، يعم حياة االعميق بفقدان السند 
م المكانة األهم في تقديتحتل األسرة والعائلة حيث المقدم من األسرة هو العامل األهم لدى المسنين، 

كما  .األدنىالضروري فإن ذلك يتم بالحد  وعندما يطلب المسن الدعم أويتلقاه من أي جهة أخرىالدعم 
أن االرتباط بين الدعم النفسي االجتماعي واإلحساس باالرتياح  (Ramy et al,1996)بينت دراسة 
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لدى المسنين يختلف باختالف الجهة المقدمة للدعم، فالسلوك الداعم ذاته ال يدرك بنفس األهمية إن تم 
 تقديمه من جهات مختلفة. 

تماعية ذوي الشبكة االجمسنين كانت الفئة األوفر حظًا في تلقي الدعم النفسي االجتماعي هي فئة ال 
إال أنهم  ،تنتمي للحلقات الثالث حول المسن المكتملة، التي تضم مصادر داخلية وخارجية للدعمالغنية أو 

تناولت بعض الدراسات الشبكة االجتماعية لدى فقط من أفراد العينة، وقد  %61.5شكلوا ما نسبته 
من أفراد العينة لم يملكوا  %.2بينت أن ما نسبته التي  (Lawler et al,2009) المسنين مثل دراسة 

شعر ي اندة التيسطلب الممن المسن ن وجود شبكة اجتماعية متكاملة يمك  ف .شبكات اجتماعية مكتملة
 الشبكة أن يتعاونوا في تلبية احتياجات المسن، كما يمكن ألفراد المناسبر أنه بحاجة إليها من المصد
واالجتماعية والمعرفية، ونحن نتحدث هنا عن فئة من المسنين تجتمع لديها  المادية والصحية والعاطفية

 ةاالجتماعي مع أعضاء شبكتها، مما يجعل عالقاتها االجتماعية أفضل الظروف المادية واالجتماعية
ن مع القائمين على رعايتهم. إن هذا متعاونو ، فهم متزوجون ولديهم أوالد وأقرباء وأصدقاء، و متوازنه
ة والفاعلة هذه الشبكة الغني أي أن، في مرحلة الشيخوخة يعكس التكامل الذي تحدث عنه اريكسون الوضع

تتفق نتائج و  والمتعاونة غالباً ما تكون حصيلة حياة إيجابية نتج عنها قضاء فترة شيخوخة متكاملة وغنية.
ة في إعطاء الدعم من أن الجهات المتميز  (Ramy et al,1996) مع ما جاءت به دراسة  هذا السؤال

في ما يسمى منظومة االتصال، وأن المسنين يميلون لتلقي الدعم من بعض الجهات )كأفراد  تجمعت
 األسرة أواألصدقاء أوأي شخص آخر يفضله المسن( أكثر من غيرها. 

 ما مستوى الرضا عن الحياة لدى أفراد عينة الدراسة؟السؤال الثالث: 

أفراد العينة  تدرجاة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالسؤال قامت الباحث نلإلجابة ع
 يوضح ذلك.  التاليبأبعاده الخمسة، والجدول الرضا عن الحياة على مقياس 

 .بأبعاده الخمسة لدى أفراد العينةالرضا عن الحياة ( مستوى 34الجدول رقم )

 يبالترت االنحراف المعياري المتوسط  العدد  البعد

 ثالثا   8629 52615 521 الرضا عن األسرة

 رابعا   4658 5.6.1 521 الرضا عن األصدقاء

 ثانيا   2631 ..526 521 الرضا عن الوضع المادي والصحي

 خامسا   9...86 5.658 521 الرضا عن الترفيه

 أوال   2613 546.33 521 الرضا عن الجانب الديني والروحي

  526.3 19615 521 الدرجة الكلية
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( بانحراف 83.86هو ) لرضا عن الحياةبالنظر إلى الجدول نجد أن متوسط أفراد العينة على الدرجة الكلية ل
 كما يلي:تبعًا للمتوسط واالنحراف المعياري الرضا  وتنقسم مستويات(، 63.05معياري قدره )

حصل الفرد على نقطة القطع األعلى وي 3.بحيث تشكل الدرجة  6.83.= 63.05+83.86ع أي 6م+
 فما فوق. 3.عندما تكون درجته الكلية ا عن الحياة الرضمستوى مرتفع من 

تشكل نقطة القطع األدنى ويحصل  5.. بحيث تشكل الدرجة 2....= 63.05-83.86ع  أي  6-م
 فما دون. 5.عندما تكون درجته الكلية  رضا عن الحياةالفرد على مستوى منخفض من ال

 . [3.، 5.] بين القيمتين السابقتين رضا عن الحياةالمتوسط من الوبذلك يكون المستوى 

 كما هو مبين في الجدول:  ستويات الثالثعلى الموكان توزع أفراد العينة 

 .رضا عن الحياة( توزع أفراد العينة على مستويات ال31الجدول رقم )

 المجموع مستوى منخفض مستوى متوسط مستوى مرتفع 

 521 .2 .. 28 العدد

 %..5 %2.63 %63.. %5364 النسبة المئوية

 5.بين  تراوحمستوى متوسط يعن الحياة بشعوره بالرضا ر قدَّ من أفراد العينة  %10.5ن ما نسبته  نجد أ
نتائج  تتشابه هذه النتيجة معو  لدى المسنين أفراد العينة.رضا شعور متوسط من المما يعكس وجود  .3.و

بشكل عام من المسنين عن رضاهم عن حياتهم  %.1عبرت نسبة يث ح (Meily et al,2011)دراسة 
من أفراد العينة عن مستوى  %23عبر  (Kaufman et al, 2010)، وفي دراسة  وفق معايير الدراسة

( الواردة في 6331أما في دراسة قصاب حسن ) جيد من الرضا عن الحياة وفق معايير الدراسة أيضًا.
فقط من المسنين الذين اشتركوا في المسح االجتماعي عن شعورهم  %36.5( فقد عبر 32، 3003)بالن، 
الخمسة المتضمنة في المقياس، فكان ترتيب األبعاد تصاعديًا تبعًا الرضا أما بالنسبة ألبعاد بالراحة. 

 للمتوسطات الحسابية كما يلي: 

، ياةن أبعاد الرضا عن الحوسطات بيكان الرضا عن الجانب الترفيهي أدنى المت: الرضا عن الترفيه .1
(، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى عوامل عدة، منها: إحجام الفعاليات الثقافية والفنية 60.62بقيمة قدرها )

ها بسبب تداعيات األزمة التي تعبش داخل دور الرعاية عن تنظيم الحفالت واألمسياتوالخيرية واألهلية 
قل المسنين بشكل  عام وفي الظروف الحالية بشكل  خاص، مما سوريا منذ فترة، بضاف إلى ذلك صعوبة تن

رفيه، األعباء عن الت الرضا، كما ساهم في انخفاض بحث المسن بنفسه عن فرص للترفيه يحد من إمكانية
لمتطلبات عى لتأمين اتسالدار الترفيه ووسائله داخل دار الرعاية، فإدارة  مستلزماتالمالية التي يتطلبها توفير 

، لممكنهاوتترك على المسن وذويه تأمين وسائل الترفيه  ،من أغذية وأدوية وتدفئةاسية لدار الرعاية األس
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أدنى وسائل الترفيه ضئيلة جدًا، وتتةافق هذه النتيجة مع ما  هذه الظروف تكون فرصة تامينمثل وفي 
نى المتوسطات بين ( من أن الرضا عن االستجمام ووسائله كان أد.300توصلت إليه دراسة الطعاني )

 مجاالت مقياس الرضا عن الحياة الذي اعتمدته الدراسة.

وترى (، 60.18) متوسط قدرهتال الرضا عن الترفيه، الرضا عن األصدقاء ب :الرضا عن األصدقاء .3
ته، وانشغال من تبقى منهم بشؤونه الخاصة وصح، القدامى المتبقينالباحثة أن ذلك يعود إلى قلة األصدقاء 

 .لمسن باتجاه تكوين صداقات جديدةوضعف المبادرة لدى ادودية حركة كل من المسن وأصدقائه، ومح
( فقد كان الرضا عن الصداقة من المتوسطات المنخفضة .300وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الطعاني )
 بين مجاالت الرضا التي شملتها الدراسة.

(، 63.86متوسط الرضا عن األسرة ) بلغ صحي:الرضا عن األسرة والرضا عن الوضع المادي وال. 2
(، وترى الباحثة أن تقارب متوسطي هذين البعدين ...63ومتوسط الرضا عن الوضع المادي والصحي )

تيجة الواقع ن تغييرعن  إلحساسه بالعجزيرجع بالدرجة األولى إلى ميل المسن للرضا بما هو موجود، 
 مسؤوليةمزيدًا من االهتمام وال ظهرواؤثر على أفراد أسرته لي، فالمسن أضعف من أن يضعفه وانحسار دوره

إن رضا المسن في هذه الحالة يعكس ما يسمى بالتحكم الثانوي، وهو التغيير الذي يركز على الفرد ، تجاهه
مسن عن عجز الي مالتناسب الفرد، وذلك عند البيئية لمواقفعلى ابداًل من التأثير  ،األحداثفي مواجهة 

لتي أفراد األسرة وأعراض األمراض المزمنة اسلوكيات ، وهي في هذه الحالة خاصتهلظروف البيئية تغيير ا
 يشكو منها المسن. 

( 055..6كان أعلى المتوسطات التي حصل عليها أفراد العينة )ا عن الجانب الروحي والديني: . الرض3
 األديان المجتمعات الشرقية من كلم أفراد التدين الذي يسوترى الباحثة أن ذلك يعود ألسباب كثيرة أهمها: 

لتي تتعمق لدى المسنين بشكل  خاص وتزداد لديهم االهتمامات الدينية والتردد من جهة، ومشاعر التدين ا
. كما أن االنغماس في الواجبات واألنشطة الدينية من األمور القليلة المتوفرة للمسن داخل إلى دور العبادة

تحتاج إلى إمكانات كبيرة من الناحية المادية والصحية للقبام بها. كما أن إحساس  دار الرعاية، والتي ال
كما باالرتياح. اإلنجاز ويعزز شعورهأكمل وجه يعزز إحساسة بالكفاءة و المسن بأنه يقوم بواجباته الدينية على 

سؤوليات جة قلة المأوردت األدبيات أن اهتمامات المسن تتغير في هذه المرحلة لتكون أكثر روحانية، نتي
ووقت الفراغ الكبير، كما أن انغماس بعض المسنين في النشاطات الدينية التي يقدرون عليها يمثل سلةكًا 

( .300ي )ندفاعيًا لدى هذه الفئة، يشغلها عن القلق والتوتر. كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الطعا
 وانب الرضا التي عبر عنها المسنون.حيث كا الرضا عن الجاب الديني هو األول بين ج
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ثة باستخراج قامت الباح التصنيفيةت العينة تبعًا للمتغيرا  لدى أفراد رضا عن الحياة ولمعرفة مستوى ال
 : ، كما هو مبين في الجدولرضا لدرجة الكلية للواالنحرافات المعيارية لمتوسطات ال

 فية.متغيرات التصنيلتبعاا ل رضا عن الحياةيارية للدرجة الكلية لمستوى ال( المتوسطات الحسابية والنحرافات المع33الجدول )

 االنحراف  المتوسط العدد مستويات المتغير           المتغير   االنحراف  المتوسط  العدد مستويات المتغير      المتغير 

 5.633 634.. 1. ال يوجد وجود األوالد 5.629 1.693 11 1.-1. العمر

 5868 13691 .. يوجد 58644 196.1 12 1-31.

 52655 1.619 84 أقل من سنة مدة اإلقامة  55638 161. 53 316666

الوضع 
 االجتماعي

 52682 19634 8. سنوات 1-5 5.6.8 26.1. 8. أرمل

 10.87 62.67 23 سنين 1أكثر من  55634 621.. 82 عازب

 5.6.9 8639. 59 ألف6666..5 الدخل 3642 19652 3 متزوج

 .5469 .1 84 ألف.8-9 526.3 49619 22 مطلق

 .6. 15 24 ل6س..3 .5568 2622. .1 أنثى الجنس

 .963 634.. 88 ألف.1-.8 .5265 11644 1. ذكر

 61. .964. 51 ألف..5-.1 

 نجد أن:  وبالنظر إلى الجدول

 لشعورل، 58-8.و  8.-18عمريتين أعلى من الفئتين الفما فوق، تقديرًا  58أعطت الفئة العمرية  
غيرات تؤثر على قيم جميع المتهي التي خصوصية هذه المرحلة ، وترى الباحثة أن بالرضا عن الحياة

النفسية، التي يتم قياسها، ولعل أبرزها الرضا عن الحياة، ففي هذه المرحلة تتساوى كل األمور تقريبًا، 
جتماعي إلى أدنى المستويات، كما أن وصول وتنخفض متطلبات وتوقعات المسن من محيطه اال

، حيث الرضاب شعورهينعكس إيجابًا على ، بالصحة الجسمية والعقلية متمتعاً  المسن إلى هذه المرحلة
جة وتختلف هذه النتيجة مع نتي أن االنشغال بالوضع الصحي هو السمة األبرز ألفراد هذه المرحلة.

ما ك فروق ذات داللة في الشعور بالسعادة تبعًا للعمر.( التي بينت عدم وجود 3005دراسة جان )
التي بينت أن المسنين األصغر سنًا أكثر رضا عن  chou &chi,1999)  )تختلف مع نتائج دراسة

تبين أن المسنين الذين يعيشون  (Drager & Ritblatt، 3000) وفي دراسة متميزة قام بها الحياة 
ة المتعلقة بكبر السن يكونون أكثر رضا عن الحياة بالمقارنة مع بطريقة يحيدون فيها العوامل العمري

 األفراد الذين يعيشون بطريقة يدمجون بها عوامل كبر السن ضمن ترتيبات حياتهم اليومية. 
( وترى الباحثة أن عدم تمكن 3.83.بمتوسط قدره )لرضا عن الحياة قل تقديرًا للقين أكانت فئة المط 

ير غ مهمةوكون دوره داخل األسرة ماضيًا وحاضرًا، خل أسرته وبين أفرادها المسن من إتمام دوره دا
فمهام الحب والزواج من المهمات التي يجب على الفرد أن ينجزها خالل حياته، وعدم اإليفاء ، ةمنتهي

كما أن  (.60.، .633بهذه المهمة ينعكس سلبًا على إحساس الفرد بالرضا عن الحياة )الشناوي، 
 ير الداعمة تزيد من معاناة المسن، كي تحصل هذه الفئة فياألسرية والبيئة االجتماعية غالخالفات 

أهمية رضا المسن عن  (Philips et al,2008 ) وبينت دراسة ، نهاية األمر على أدنى المتوسطات
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المسن  هومما يؤكد أهمية إتمام الدور الذي قام بالدعم المقدم من األسرة في تحقيق الشعور باالرتياح، 
( 13.18مقارنة متوسط فئة المطلقين مع متوسط فئة األرامل الذي بلغ )خالل حياته في شعوره بالرضا، 

م داخل ا أدوارهإال أن إحساس أفراد عينة األرامل أنهم أنهو الفئتين يعيشون دون زوج أو زوجة،  فأفراد
 االرتياحم شعورهم بالرضا و دعو ز ية )وفاة الشريك( عزز شعورهم بالكفاءة واإلنجاأسرهم ألسباب طبيع

 . على عكس حال المطلقين
وترى الباحثة أن ذلك يعود ( 13.33سجلت اإلناث متوسطًا أعلى من متوسط الذكور بقيمة قدرها ) 

ألسباب متعددة أهمها، انخفاض مستوى التوقعات من البيئة المحيطة، ويعود انخفاض مستوى التوقعات 
بر مل التنشئة التي تركز على تربية األنثى ضمن مفاهيم القبول والتقبل والصطلبات، بدوره إالى عوامتوال

د لألنثى، يسهم سائوالرضا بالقليل، كما أن تقدير الذات المنخفض نسبيًا المرتبط بالنموذج التربوي ال
وانخفاض التوقعات يؤدي إلى انخفاض الهوة بين الواقع والطموح وارتفاع . اإلناثفي تدني توقعات 

( 3060وتتفق هذه النتيجة مع دراسة خطاب ) لشعور بالرضا عن الحياة لدى اإلناث مقارنة بالذكور.ا
ما بينت كالتي أثبتت أن المسنات سجلن متوسطات أعلى في تقدير نوعية الحياة المرتبطة بالصحة. 

ير عوامل أخرى يسهم في تفس 8أن الجنس باإلضافة إلى  (Drager & Ritblatt، 3000) دراسة 
( بينت عدم وجود فروق في 3066إال أن دراسة ابراهيم )من التغيرات في الرضا عن الحياة.  5%.

 .الرضا عن الحياة تعزى لمتغير الجنس
متقارب جدًا بين فئتي من رزق بأوالد ومن لم يرزق بأوالد، وترى الباحثة  رضا عن الحياةكان تقدير ال 

 ور العائلة واألوالد عندما يكون المسن داخل دار الرعايةتضاؤل دأن ذلك يعود ألسباب عديدة منها، 
، وبالتالي يكون تأثبر األوالد على حياة المسن في أدنى مستوياته، ليس ألنهم غير هامين بالنسبة فعلياً 

. كما يلعب ويهمأب، وتخليهم نسبيًا عن دورهم في حياة اً مكانيل ألن دورهم انخفض نتيجة بعدهم إليه، ب
ا كما وجدت الباحثة أن المسنين الذين رزقو دورًا في ظهور هذه النتيجة.  هموسفر أ، ة األوالداحتمال وفا

بأوالد، كونوا مجموعات متمايزة ترجع إلى مكان إقامة األوالد، داخل القطر أوخارجه، فقامت الباحثة 
 التالي: لجدولباستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجموعة كما هو مبين في ا

 لدى المسنين الذين رزقوا بأولد تبعاا لمكان إقامتهم. رضا عن الحياة( متوسط الدرجة الكلية لل32الجدول )

 االنحراف  المتوسط العدد المحموعات الفرعية 

 5.6.8 561. .5 كل األوالد خارج القطر

 54618 1.684 83 كل األوالد داخل القطر

 58622 16.3. 52 طرقسم من األوالد خارج الق

نجد أن أكثر المتوسطات انخفاضاً كان لفئة المسنين الذين يقيم أبناؤهم جميعهم  بالنظر إلى الجدول
داخل القطر، تاله متوسط المسنين الذين يقيم أبناؤهم جميعًا خارج القطر، أما أكثر المتوسطات ارتفاعًا 
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ذه النتيجة هطر وقسم داخل القطر، وترى الباحثة أن فسجله المسنون الذين يقيم قسم من أبنائهم خارج الق
عدم و  ،التي يشعر بها المسنون الذين يعيش أبناؤهم جميعهم داخل القطروالجحود الخيبة مشاعر تعكس 
، وقد أشارت أدبيات الدراسة إلى أن المسنين ينتظرون الدعم واالهتمام األكبر من آبائهم ةلمسؤولي همتحمل

ن أقروا ب غير ذلك، وبالتالي فإن ما يبدو من األبناء واألحفاد من سلوكيات سلبية تجاه األبوين األبناء وا 
همالهما، ينعكس انخفاضًا في درجة الرضا عن الحياة لديهم.   المسنَّين، أوا 

و متوسط ، همدة اإلقامة في الدار بين مستويات متغير رضا عن الحياة كان المتوسط األعلى في تقدير ال 
ذلك يعود لعامل األلفة الذي سنوات في دار الرعاية، وترى الباحثة، أن  8أكثر من أمضوا ن المسنين الذي

وفق مت حياته وانتظ، المسن األفراد والمكان الذي يعيش فيهقد ألف يلعب دورًا كبيرًا في حياة المسنين، ف
ل داخكلها المسن التي شالجديدة  الجماعةكما تلعب ، مط، بغض النظر عن جودة هذا الننمطها الجديد

تضم أفرادًا لديهم مشكالت  فهيداخل دار الرعاية،  لرضادار الرعاية، دورًا هامًا في إحساس المسن با
  شديدة الشبه بما لدى المسن، مما يخلق ألفة كبيرة بينهم، إن كان نمط التواصل لدى المسن يسمح بذلك.

سط المسنين الذين يعتمدون في دخلهم على ، هو متو الرضا عن الحياةأعلى متوسط لتقدير  تبين أنو   
، تال هذه (1..13بقيمة قدرها ) مرتفعيؤمنون كل احتياجاتهم المادية بمستوى ألف( 600-80)كفالء 

في تأمين احتياجاتهم المادية، بحيث ألف فما فوق( 600)الفئة فئة المسنين الذين يعتمدون على اإلرث 
ون على دما أدنى المتوسطات فكان لفئة المسنين الذين الذين يعتم، أفلون ألنفسهم فترة شيخوخة مستقلةيك

ينفق عليهم. وترى ال يملكون المال وال يجدون من ، حيث أنهم ل.س(500)وزارة الشؤون االجتماعية
ره باألمن وشعو منطقية وتبين مدى أهمية تأمين حاجات المسن الصحية والمادية، الباحثة أن هذه النتائج 

وقد أشارت أدبيات الدراسة إلى أن المسنين ذكروا  إحساسه بالرضا عن الحياةي يؤثر على االقتصادي الذ
الدخل بين محددات الرضا عن الحياة لديهم، كما أن بعض الدراسات بينت أن المسنين ذوي الدخل 

، ولشرح أوفى لهذه المناسب والمشاكل الصحية األقل كان لديهم مستوى أعلى من الرضا عن الحياة
نتيجة، قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات المسنين الذين ال

 وكانت النتيجة كما هو مبين في الجدول التالي:  .مصدر الدخلنتجوا عن متغير 

 در الدخل.لدى المسنين تبعاا لمصالرضا عن الحياة ( المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لدرجات 33الجدول )

 االنحراف المتوسط العدد  مصدر الدخل  الدخل

 5.6.9 8639. 59 خاص  ألف 6666..5

 5469 .1 84 خاص ألف9-8.666

 6.8. 15614 24 شؤون اجتماعية ل6س ..3

 .6. 683.. 58 أوالد ألف..5-.1

 .61. 861. 2 إخوة

 516.1 1. 2 خاص ألف.1-.8
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 3649 8623. . أوالد

 5.699 5. .5 إخوة

 ..36 ..1.6 . أقارب

 4694 1961 2 محسنين

ن الرضا مأن فئة المسنين الذين يعتمدون في كفالتهم على أوالدهم، سجلوا أعلى متوسط  نالحظ من الجدول
من من كفله إخوته و و الخاص، أومالهم ن الذين اعتمدوا على إرثهم فئة المسني(، تالها 0.25.)عن الحياة 

. أما أدنى المتوسطات سجلها المسنون الذين يعتمدون له وقام أوالده بتأمين قسط الداراعتمد على نفسه أ
& Guerette، 3066)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج . رة الشؤن االجتماعية في االنفاقعلى وزا

Smedema)  االقتصادية واالجتماعية وارتباطها بداللة إيجابية مع الرضا عن العوامل التي بينت أهمية
حمل تجابية والدافئة معهم و وترى الباحثة أن إحساس المسنين بقرب أوالدهم منهم وعالقتهم اإليالحياة. 
دى المسنين الرضا عن الحياة ل، كان له أكبر األثر في رفع مستوى مسؤولياتهم المادية تجاه أبويهماألبناء ل

له  ،ه ويولونه ما يستطيعون من اهتمامأي أن وجود أفراد قريبين من المسن يهتمون ب. من الفئات المذكورة
. ومما دى المسنل أكبر األثر في إضافة المعنى على المبلغ الذي ينفقه ذوي المسن، مما ينعكس رضاً 

يؤكد أهمية )من ينفق على المسن؟( المتوسطات المتقاربة بين فئتي )اإلرث من مصدر خاص( و)قسط 
جلوا إال أنهم سالفئتين اسع في قدر الدخل لدى مسني على الرغم من الفرق الشالدار من مصدر خاص( ف

قوم برعاية ، هي من يبعد تحقيق الحد األدنى للكفايةما يؤكد أن الناحية األكثر أهمية توسطات متفاربة، مم
حساسه بأنه محط اهتمام من  أن العالقة  ثحي .قبل ذويهالمسن وطبيعة العالقة التي تربطه بكفالئه وا 

سابية كما تم استخراج المتوسطات الح شعور المسنين بالرضا عن الحياة.فارقًا في  حدثتاإليجابية معهم أ
ين في يرات التصنيفية، كما هو مبلمتغلمستويات ا ، تبعاً الرضا عن الحياةبعاد ألواالنحرافات المعيارية 

 الجدول التالي: 

 وسطات الحسابية والنحرافات المعيارية.متغيرات التصنيفية بدللة المتلتبعاا ل الرضا عن الحياة( أبعاد 33الجدول ) 

 رضا عن الجانب الديني هرضا عن الترفي رضا مادي وصحي رضا عن األصدقاء رضا عن األسرة لبعد\

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط العدد المتغير      مستويات المتغير

 2.67 13.78 2.87 9.509 2.92 12.509 3.75 10.63 2.89 11.76 11 56-56 العمر

56-56 12 11.69 3.62 10.11 4.59 12.44 2.87 10.307 3.19 14.48 2.29 

 3.08 13.88 2.33 11.55 1.94 14.55 3.57 12.27 2.24 14.66 53 فما فوق 56

الوضع 
 االجتماعي

 1.97 14.71 3.49 9.84 2.86 13 3.62 10.75 3.24 11.93 82 عازب

 0.51 15.62 1.77 .5 2.53 10.87 3.68 9.12 1.309 15 3 متزوج

3.001 12.31 2.68 8.36 3.207 10.72 5.15 9.22 2.86 8.95 22 مطلق
4 

 2.59 14.19 2.707 10.92 2.28 13.61 3.94 11.301 2.82 13.01 8. أرمل

 2.47 14.36 2.26 10.68 2.19 14.15 3.67 11.57 2.601 13.105 59 ألف ....011 الدخل

 3.025 13.61 3.84 10.35 3.55 12.705 4.16 9.55 3.57 11.52 84 ألف9-01

 2.26 14.41 2.206 8.5 1.85 10.83 4.39 8.62 2.86 9.16 24 ل.س 511

3.700 11.54 2.27 12.93 88 ألف01-61
8 

12.87 2.46 9.87 2.79 13.96 2.29 

 2.87 14.53 1.72 12.133 2.46 14.066 3.104 13.26 1.24 15.4 51 ألف61-011

 2.65 13.82 3.14 9.96 3.01 12.08 4.35 8.98 3.58 10.88 .1 ذكر  الجنس

 2.54 14.26 2.9 10.25 2.67 13.24 3.59 11.77 2.79 13 1. أنثى

وجود 
 األوالد

 2.093 14.33 3.32 9.82 2.709 12.96 3.56 10.907 3.15 12.15 1. ال يوجد

 3.02 13.81 2.95 10.45 3.021 12.56 4.68 10.38 3.45 12.15 .. يوجد
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 :الجدول نجدبالنظر إلى و 

المطلقين ومن اعتمد على وزارة الشؤون االجتماعية في مستوياته لدى فئة  أدنىفي   رضا األسريال كان 
اإلنفاق، والذكور من أفراد العينة، وكان في أعلى مستوياته لدى من اعتمد على اإلرث أوالكفالء في 

إن عالقة المسن بأسرته ، فما فوق عام 58نين من الفئة العمرية ولدى األرامل والمتزوجين والمساالنفاق، 
ومن الدراسات التي أكدت أهمية دور المسن من أهم محددات الرضا وفق ما ورد في األدبيات، 

 Philips et ) دراسة دراسة ورضاه عن الحياة في تحسين حالته االنفعالية داخل أسرته االجتماعي 
al,2008)  .التي أكدت أن الدعم المقدم من األسرة بوجه  خاص من المتنبئات الهامة بالشعور باالرتياح

أن عالقة المسنات مع األطفال فسر بشكل  قوي الرضا عن  (Dugan et al,2009)  كما بينت دراسة 
  الحياة لديهن.

 ن على وزارة الشؤون االجتماعية فيفي أدنى مستوياته لدى فئة من يعتمدو  الرضا عن األصدقاءكان  
اإلنفاق، والذكور، وكان في أعلى مستوياته لدى من يعتمدون على كفالئهم في اإلنفاق والمسنين من 

 فما فوق.  58الفئة العمرية 
فما فوق، ومن  58في أعلى مستوياته لدى الفئة العمرية من الرضا عن الوضع المادي والصحي كان  

سنوات في دار الرعاية، وكان  8ومن أمضى أكثر من  ،الئه في االنفاق، واإلناثاعتمد على إرثه أوكف
 لدى فئة المطلقين. في أدنى مستوياته الرضا عن الوضع المادي والصحي 

في أعلى مستوياته لدى من اعتمد على كفالئه في اإلنفاق وفي أدنى مستوياته  الرضا عن الترفيهكان  
على وزارة الشؤون االجتماعية في اإلنفاق، ومن أمضى أقل من سنة  لدى فئات المطلقين، ومن يعتمد

د المعتمدين على الكفالء ووزارة الشؤون االجتماعية في وترى الباحثة أن ذلك يعود عنفي دار الرعاية. 
اإلنفاق، إلى توفر وسائل الترفيه لدى أفراد الفئة األولى، وعدم توفرها لدى أفراد الفئة الثانية، حيث أن 

في إمكانية حتى أو  كاالشتراك في الرحالت في إمكانية تأمين وسائل الترفيه مستوى الدخل يؤثر مباشرة
خروج المسن من الدار بقصد التنزه وتأمين احتياجاته الخاصة، إن هذه النشاطات التي يسهلها مستوى 

األفراد الذين  ما لدىالدخل المرتفع، تؤثر بشكل  مباشر في الرضا غن الترفيه لدى هاتين الفئتين، أ
النسجام ا أمضوا أقل من سنة في دار الرعاية، فترى الباحثة أن المسن من هذه الفئة ال زال في مرحلة

ي منزله الخاص، ف حياتهبين كيفية حياته صيل ا، وال زال يقارن باستمرار وفي كل تفمع حياته الجديدة
ما يمكن أن يكون متحققًا من وسائل الترفيه وكيفية الحياة في دار الرعاية، األمر الذي يطمس كل 

 مدة اإلقامة
 
 
 

 2.48 13.94 2.38 8.64 3.19 11.73 4.15 10.38 3.53 11.94 84 أقل من سنة

 2.75 14.06 3.076 10.61 2.702 12.87 4.098 10.68 3.45 12 8. سنوات 0-6

 2.38 14.32 2.96 10.86 2.404 13.82 4.31 10.93 2.503 12.75 23 سنوات6أكثر من
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البسيطة التي تؤمنها دار الرعاية، وفي حال فئة المطلقين، ترى الباحثة أن سمة عدم الرضا هي السمة 
الغالبة لدى أفراد هذه الفئة ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى عدم رضا الفرد عن إنجازه خالل حياته، 

سقاط ذلك   ندما يعبر عن عدم رضاه عن أغلب األمور المحيطة به. على عوامل خارجية عوا 
ترى و لدى المتزوجين.  األعلىاألدنى لدى المطلقين، و  والروحيالديني  الرضا عن الجانبمتوسط كان  

إن كانت نظرة المسن لماضيه تتسم باإلحباط وخيبة األمل الباحثة أن ما أوجد هذا الفرق في المتوسط، 
عن شعوره بعدم التمكن من البدء من جديد وعدم إمكانية الرجوع إلى الخلف  فسوف يشعر باليأس الناتج

(Papial, 2002 ) ، ،وقد عبر المطلقون من خالل ذلك عن عدم رضاهم بما آلت إليه حياتهم األسرية
مال ، ويظل المطلقون على وعي باألعفي مرحلة تتخذ فيها األسرة المكانة األولى في حياة الفرد المسن

 ,Cory)تجيننهم لم يكونوا منمنتهية ويتوقون لفرصة أخرى مع علمهم بأنها لن تكون ويشعرون بأغير ال
2001.) 

ة في رة الشؤون االجتماعيالمطلقين ومن يعتمدون على وزاالسابقة مجتمعة أن فئات  نالحظ من النتائج 
، وترى الباحثة أن ذلك ضابالر  اً شعور هي الفئات األقل  والذكور،ل.س(  500)فئة الدخل الدنيا اإلنفاق 

رة على غير قادإما لدى هذه الفئات، فهي غير المواتية يعود إلى اجتماع الظروف المادية واالجتماعية 
ارة المطلقون ومن تكفلهم وز ، فغالبًا ما يكون فاعلةة ال تملك شبكة اجتماعيأنها و أاالكتفاء المادي 

ر الرعاية، أوأنها في أدنى مستوياتها على اإلطالق الشؤون االجتماعية بدون صالت اجتماعية خارج دا
( وجود ارتباطات متكررة Chou &Chi, 1999و قد ذكر ). األمر الذي يعني عدم وجود مصادر دعم

أن الرضا ينتج عن عوامل منها اإلحساس   رايف وكييوثابته بين الرضا عن الحياة والدخل، ووجد 
لسيطرة والعالقات االجتماعية، كما أن تحقيق األهداف بالنضج الشخصي ووجود الهدف واإلحساس با

( 61، 3002وأهمية هذه األهداف تبعًا للقيم السائدة في البيئة يؤدي إلى الشعور بالرضا )سليمان، 
احثة أن الب الذكور الذين عبروا عن عدم رضاهم بشكل أكبر من اإلناث، وترىوشارك الفئات السابقة 
نفسهم، توقعاتهم، تبعًا لما كان بإمكانهم تحقيقه ألمتطلباتهم و مستوى  رتفاعاإلى  ذلك يعود لدى الذكور

ياب مع غ لجزء األكبر منها في دار الرعاية،وما كانوا يشعرون به من سيطرة على حياتهم، فقدوا ا
 .احتياجاتهم بالمستوى الذي يطمحون له اإلمكانات التي تساعدهم في تلبية

 يق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( لدى أفراد عينة الدراسة؟ما مستوى تحقالسؤال الرابع: 

أفراد  رجاتدهذا السؤال قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل نلإلجابة ع
 يوضح ذلك.  التالي، والجدول بأبعاده الثالثالحاجات النفسية العينة على مقياس 
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 لدى أفراد العينة تحقيق الحاجات النفسية )األمن، النتماء، التقدير( وى ( مست33الجدول رقم )

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط  العدد البعد

 ثانيا   4619 536.3 521 األمن

 ثالثا   46.9 54683 521 االنتماء

 أوال   46.5 21611 521 قديرالت

ا من هبغرض إيفاء كل حاجة حقكل منفصل، الباحثة، ضرورة دراسة الحاجات النفسية بشرأت وقد 
ال أي أنها حاجات نقص، و  Dالحاجات المدروسة من النوع  ، ومما أوجب ذلك كونالدراسة بشكل منفصل

ومن األهمية بمكان معرفة نسبة تحقق كل حاجة منها على ض تحقيق حاجة عن تحقيق حاجة أخرى، يعو 
  بالدرجة الكلية للمقياس في اإلجابة عن هذا السؤال.المتعلقة وبذلك تم استثناء عرض النتائج حدة. 

العينة زع أفراد معرفة تو  تبعًا للترتيب التالي:حاجة من الحاجات بكل  المتعلقةنتائج يتم عرض السو 
قيق معرفة ترتيب تحو  نحراف المعياري،لمتوسط الحسابي واالبداللة ا على مستويات تحقيق كل حاجة

بعًا لمستويات تالنفسية الحاجات  معرفة متوسط تحقيقيلي ذلك لدى األفراد، و التصاعدي النفسية  الحاجات
 المتغيرات التصنيفية في الدراسة. 

 باعتماد المعيار التالي: ) األمن، االنتماء، التقدير( تم تحديد مستوى تحقيق الحاجات النفسية 

 لتحديد نقطة القطع األعلى. ع6م+ ،تحقيق الحاجة النفسية )أمن، انتماء، تقدير(مستوى مرتفع من 

  لتحديد نقطة القطع األدنى.ع 6-م ،تحقيق الحاجة النفسية )أمن، انتماء، تقدير(مستوى منخفض من 

 ن.بين القيمتين السابقتيويكون تحقيق الحاجة النفسية )أمن، انتماء، تقدير( مستوى المتوسط من 

 ت النتائج كما يلي: وكان

فما دون، المستوى المتوسط  68فما فوق، المستوى المنخفض  32المرتفع المستوى  الحاجة إلى األمن:
 . [68، 32] بين القيمتين

فما دون، المستوى المتوسط  60فما فوق، المستوى المنخفص  65المستوى المرتفع  الحاجة إلى النتماء:
 . [60،65]بين القيمتين

فما دون، المستوى المتوسط  36وى المنخفض فما فوق، المست 20المستوى المرتفع  الحاجة إلى التقدير:
 . [36،20]بين القيمتين

 
 



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
144 

 .الحاجات النفسية ( توزع أفراد العينة على مستويات37الجدول رقم )

 المجموع مستوى منخفض مستوى متوسط مستوى مرتفع 

 521 83 15 .8 األمن

 2363% 4.63% 8.64%  

 521 24 1. .8 االنتماء

 2363% 12% 5962%  

 521 28 1. .8 لتقديرا

 296.% 12% 5364%  

  : ولنجد من الجد

، لنتماءالحاجة إلى الى بعد عالتي حصل عليها أفراد العينة هو متوسط درجاتهم أدنى المتوسطات كان  
 سرته،انتماء الفرد ألواألهم للفرد هو ألول وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، حيث أن االنتماء ا

ها ال تكون الجماعة الضامنة لتحقيق حاجات الفرد فإن، الدور الوظيفي لألسرة ضعيفاً  كونوعندما ي
أمين ما تالمسن أنها موجودة عند اللزوم لالمرجعية التي يشعر ال تشكل النفسية واالجتماعية والمادية، و 

عة األولى ااألسرة هي الجمف، س الفرد باالنتماء سيتأثر سلباً إحسا ينقصه من حاجات. وبالتالي فإن
 ويشعر بأنها سنده في حاالت الضعف والمرض ،من خاللها عرف هويتهتوي تي ينتمي إليها الفردال

والكبر، إن خسارة المسن لهذه الجماعة ألي سبب )الجحود، العزوبية، وفاة أفراد األسرة، السفر( يؤدي 
استعداد األسرة، و غياب  ًا من مسن آلخر باختالف سببإلى شعور المسن بالوحدة، ويختلف ذلك نسبي
ويبرز  ،تأمين الحماية والسند من ما فقدهمة، ترمم جزئيًا المسن إلقامة عالقات اجتماعية إيجابية وداع

. في تشكيل بيئة اجتماعية رديفةالقائمين على رعاية المسن و األصدقاء وزمالء دار الرعاية هنا دور 
رجة باالنتماء بدد شكل المسنون الذين يشعرون تحمل بعض مهام األسرة العاطفية واالجتماعية، وق

من أفرد العينة، وشكل المسنون الذين حققوا مستوى ضعيف من الشعور باالنتماء  %83، توسطةم
، أما المسنون الذين تمكنوا من المحافظة على عالقة متوازنة مع األسرة وتمكنوا من بناء 63.8%

وتنسجم هذه التيجة مع ما توصلت ، %35.5ا ما نسبته شكلو  يشعرون باالنتماء إليها،جماعات جديدة 
بشعرون بالوحدة النفسية أكثر مما يشعر أن المسنين في دار الرعاية من ( 3003دراسة شوكت )إليه 
( النتيجة ذاتها حيث أبدى المسنون 3003ار الرعاية، كما بينت دراسة غانم )المسنون خارج دبها 

 %28كما بينت دراسة الولر وآخرون أن ة النفسية داخل دار الرعاية. والمسنات شعورًا متزايدًا بالوحد
من المسنين أفراد العينة يشعرون بالوحدة النفسية، حتى أن المسنين الذين يملكون شبكات اجتماعية 

( أن 6335كما بينت دراسة كامل )منهم يشعرون بالوحدة النفسية أيضًا.  %23متكاملة كانت نسبة 
تماء احتلت المرتبة الثانية لدى المسنات أفراد العينة، عندما عبرن عن أكثر الحاجات الحاجة إلى االن

 من أفراد العينة.  %68إلحاحًا في التحقق لديهن داخل دار الرعاية بنسبة قدرها 
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( وترى الباحثة 5..65كان متوسط تحقيق الحاجة إلى األمن ثاني المتوسطات ترتيبًا، بقيمة قدرها )  
لحاجة إلى األمن، هو إحساس المسن بأنه في رفع متوسط أفراد العينة على بعد تحقيق ا أن ما أسهم

 ، إن حاجات األمن والسالمة تأتي ثانيًا فيشعا بلدنافي ظل الظروق التي يعيفي مكان آمن نسبيًا، 
كونه و  ، وتأتي السالمة الجسدية، أي سالمة الفرد البدنية والصحية،ترتسب الحاجات التي يجب تحقيقها

في مكان آمن بعيد عن األخطار المحدقة في المرتبة األولى، يلي ذلك )بعد أن يضمن سالمة وجوده( 
لذا يضمن  ،ا يحقق له أكبر قدر من الطمأنينةكما يريد وكمترتيب الفرد لتفاصيل حيالته، وتنظيمها 

ذلك أنه  ى، يضاف إلىومن ثم يتفرغون لترتيب شروط حياتهم األخر أواًل سالمتهم الشخصية  األفراد
اهتزازًا عنيفًا،  وسكينته اية، عمليه يهتز لها استقرار حياتهًا أوكرهًا إلى دار الرعال المسن طوعمجرد انتق

ديهم ، مما يحث المسنين أكثر للسعي لتحقيقها. ويجعل لالذي اعتاد عليهنتيجة تغيير الوسط الطبيعي 
دراك ما أنجز  ( احتلت الحاجة إلى 6335وفي دراسة كامل )من ذلك. حساسية كبيرة لسبل تحقيقها وا 

كما ذكر )أبو  .%62األمن المرتبة الثالثة في اإللحاح للتحقق لدى المسنات أفراد العينة بنسبة قدرها 
( أن الحاجة إلى اإلحساس باألمن ماديًا ومعنويًا والحاجة إلى المشاركة واإلحساس 3005عوض، 

 باألهمية تزداد لدى المسنين.
(، 38.38أعلى المتوسطات لدى أفراد العينة بقيمة قدرها )كان متوسط تحقيق الحاجة إلى التقدير،  

حاجة الفرد ، و اعتبار نفسه شخصًا يستحق االحترامتقدير ذاته و  ىوتشمل هذه الحاجة حاجة الفرد إل
وين درجة في تك. واشتراك هذين االتجاهين ي االحترام والتقدير من المحيطين أسرة ومجتمعاً إلى تلق

الفرد على البعد، ساهم في رفع متوسط أفراد العينة على بعد تحقيق الحاجة إلى تقدير الذات، حيث 
لتقدير، ا مرتفع من الحاجة إلىمستوى  تحقيقهم( من المسنين أفراد العينة عن %33.1عبر ما نسبته )

من ( %..65عبر )في حين  ( من أفراد العينة مستوى متوسط من الحاجة إلى التقدير،%83وحقق )
 ,Lau &Machizawa) وتشير دراسة ، عيف من تحقيق الحاجة إلى التقديرأفراد العينة عن مستوى ض

أن الحاجة إلى الشعور باألهمية والحاجة إلى المحافظة على الكبرياء والهيبة، من الحاجات  (2010
  النفسية األساسية لدى المسنين. 

متعيرات  ياتمستو ، تبعًا للحاجات النفسيةالحسابية واالنحرافات المعيارية لكما تم استخراج المتوسطات 
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:الدراسة التصنيفية
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دللة متغيرات التصنيفية بلتبعاا لالنفسية )أمن، تقدير، انتماء( الحاجات درجات أفراد العينة على مقياس ( 38الجدول ) 
 نحرافات المعيارية.المتوسطات الحسابية وال 

 نالحظ من الجدول السابق أن: 
الفئات التي حصلت على أدنى المتوسطات في تحقيق الحاجة إلى األمن هي فئة المطلقين ومن اعتمد  

الفئة ، ى المتوسطاتالتي حصلت على أعلعلى وزارة الشؤون االجتماعية في اإلنفاق، وكانت الفئات 
لرعاية في دار ا ، ومن مضى عليهفما فوق، ومن اعتمد في اإلنفاق على إرثه أوكفالئه 58العمرية من 
ترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، حيث أن الفئات التي تعاني من الحرمان سنوات،  8أكثر من 

األسرة ذلك أن وجود من، باأل ر الفئات التي عبرت عن ضعف شعورهااألسري أوالمادي هي أكث
إن وجود األسرة يعزز الشعور بوجود لشعور الفرد باألمن، والكفاية المادية من المقومات األساسية 

وأنه يتمتع بدرجة من  ه يضمن اإلنفاق على المجال الصحييشعر الفرد بأنالسند ووجود المال 
ضعًا مريحًا و يها الفئات التي تعيش وقد دعمت هذه النتيجة، المتوسطات التي حصلت علاالستقاللية، 

من الناحية المادية، والمسنين الشيوخ، ومن أمضى في دار الرعاية أكثر من خمس سنوات مما سمح 
 لهم بتنظيم حياتهم وترتيبها بطريقة تشعرهم باالستقرار واألمن.

لذكور ئة اكانت الفئات التي حصلت على أدنى المتوسطات في تحقيق الحاجة إلى االنتماء، هي ف 
، وكانت الفئات التي ل.س( 500)على وزارة الشؤون االجتماعية والمطلقين ومن اعتمد في اإلنفاق 

فما فوق،  58الفئة العمرية من حصلت على أعلى المتوسطات في تحقيق الحاجة إلى االنتماء هي 

 التدير االنتماء األمن لحاجة النفسية\

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط العدد المتغير      مستويات المتغير

 4684 .216.8 46524 586.8 5..46 .5364 11 1.-1. العمر

.1-31 12 53615 4635 54643 4685 2165. 1628 

 3.35 28.22 .261 5.689 8629 2.61 53 فما فوق 31

الوضع 
 االجتماعي

 5.28 25.68 3.87 14.28 5.04 18.59 82 عازب

 1.28 24.75 1.908 14.25 3.88 17.75 3 متزوج

 4.25 21.72 4.56 11.72 4.46 16.54 22 مطلق

 4.12 26.92 3.82 15.38 4.25 19.79 8. أرمل

 4.13 28.31 3.66 15.89 3.50 20.52 59 (إرثألف666)..5 الدخل

 4.61 25.44 4.58 14.11 4.73 17.85 84 (تقاعدألف).9-8

 4.68 16.58 3.62 11.75 4.68 16.58 24 (شؤونل6س ) ..3

 5.19 25.45 3.53 14.69 4.80 18.96 88 (قسط الدار).1-.8

 3.63 28.06 3.26 16.6 2.36 21.8 51 (كفالءألف)..5-.1

 4.32 23.82 4.31 12.7 4.77 18.24 .1 ذكر الجنس

 4.64 26.706 3.54 15.506 4.47 19.14 1. أنثى

 4.39 26.26 3.79 14.56 4.70 18.56 1. ال يوجد وجود األوالد

 4.96 24.78 4.41 14.18 4.51 19.01 .. يوجد

 مدة اإلقامة
 
 
 

 4.26 24.73 3.57 14.17 4.009 18.26 84 أقل من سنة

 4.99 24.77 4.45 14.20 4.90 18.507 8. سنوات 5-1

 3.54 28.28 3.88 15.03 4.48 20.03 23 سنوات1أكثر من
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على اإلرث سنوات، ومن اعتمد  8واإلناث واألرامل، ومن مضى على إقامته في الدار أكثر من 
الدراسات أن  وقد بينت. ألف شهريًا(600إلى أكثر من  80)أي تراوح اإلنفاق من الكفالء في اإلنفاقأو 

هم أضعف مياًل لتعميق عالقاتو ة واالنخراط بها، جتماعية جديدأضعف مياًل لتكوين عالقات االذكور 
الجتماعية الوطيدة كثيرًا ما هم، حتى أن عالقاتهم امع أفراد خارج النطاق الضيق ألسر االجتماعية 
البنات، وتنكمش هذه العالقات إلى الحدود الدنيا بعد وفاة الزوجة. الزوجة، أوأحد األبناء أو تقتصر على 

وتشكو . (Kaufman et al, 2010) فهم أكثر ميالً للوحدة وأقل اعتمادية على غيرهم كما بينت دراسة
سند مما ال ار الرعاية، واإلحساس بأنهم فاقديم خارج دمن عدم التواصل مع أسرهفئة المطلقين أيضًا 

 . أما فئة المعتمدين على وزارة الشؤونعدم وجود جماعة موثوقة ينتمون إليهاببالوحدة و  يعزز شعورهم
 ،كل  عامبش األمنبشكل  خاص وب االجتماعية والعمل في االنفاق فهم ال يشعرون باألمن االقتصادي

 . على العكس من ذلك فقدلحاجة األعلى في السلم وهي الحاجة إلى االنتماءمما يعيق االنتقال إلى ا
تمتعت فئات اإلناث واألرامل بمستويات عالية من الشعور باالنتماء، وترى الباحثة أن ذلك يعود لميل 
 اإلناث إلى تكوين عالقات اجتماعية إضافية ال تقتصر على أفراد أسرتها، وغالباً ما تكون هذه العالقات
وطيدة ومتعددة ومتشابكة مما يؤمن لها شبكة أمان اجتماعية، أسهمت حسب النتائج في زيادة شعورها 

ما أن كبسبب وجود الكثير من األفراد والجماعات الفرعية في حياتها مقارنة بالذكور. وذلك باالنتماء، 
ويؤدي  ا يقربهم من اآلخريناإلناث أكثر حساسية لمشاعر اآلخرين وأكثر إدراكًا واستيعابًا لحاجاتهم مم

هم أسرة يشعرون فلاألرامل ما أ(. 8، 3002إلى إشباع حاجة االنتماء لديهن أكثر من الذكور )غسكر، 
 كر ديالشبكة االجتماعية للمسن أوالمسنة، و  وسعتتواألقارب مع وجود األبناء واألحفاد باالنتماء لها و 

 58ة وما يميز الفئة العمريعند الضرورة.  تماد عليهايمكنه االع التيم أسرته هوجود عدد من األفراد 
وهي أحد الطرق التي   Coplianceفما فوق في تحقيق الحاجة إلى االنتماء، ما يسمى سلوك اإلذعان

يستخدمها األفراد للتوافق واالبتعاد عن مصادر القلق والتوتر وهي تجعل الفرد يتوافق مع اآلخرين 
خرين وكسب قبولهم، وتعد مرحلة الشيخوخة من أكثر المراحل التي لتجنب الرفض ونيل استحسان اآل

يسعى فيها الفرد للحصول على مشاعر التقبل واالستحسان، واالنتماء، ويزداد هذا الميل في مؤسسات 
لى إالرعاية ويتوضح مع التقدم في العمر، وازدياد حاجة المسن لغيره، فيسعى المسنون في هذه الحال 

تودد واالمتثال والخضوع لآلخرين، ويميلون إلى تفادي الصراع والتنافس )عسكر، إظهار مظاهر ال
3002 ،..) 

ور والمطلقين ككانت الفئات التي حصلت على أدنى المتوسطات في تحقيق الحاجة إلى التقدير هي الذ 
، وكانت الفئات التي حصلت على أعلى رة الشؤون االجتماعيةتمد في اإلنفاق على وزاومن اع
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، ومن اعتمد على الكفالء سنوات 8متوسطات، من مضى على إقامته في دار الرعاية أكثر من ال
تتفق هذه النتائج مع ما سبق عرضه في الحاجات السابقة،  .58ي اإلنفاق، ومن تجاوز عمره اإلرث فأو 

 أكبر اً ر باألمان من الناحية المادية واالجتماعية، حقق قدر أن المسن الذي يجد من يكفله وبشع حيث
من الحاجة إلى التقدير. أما المسنين الذين افتقدوا مقومات االستقرار االجتماعي والمادي فقد سجلوا 

 متوسطات أدنى من تحقيق الحاجة إلى التقدير. 
تبين من النتائج السابقة مجتمعة أن المطلقين ومن يعتمد على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في  

يليهما فئة  ،في األمن واالنتماء والتقديرالحاجات النفسية األقل حظًا في تحقيق هما الفئتان اإلنفاق 
دنى من الحاجة إلى االنتماء الذكور التي حققت الحد األدنى من الحاجة لألمن لكنها لم تحقق الحد األ

في  ىفي اإلنفاق على اإلرث أوالكفالء، ومن أمض دمن اعتموالحاجة إلى التقدير. كما تبين أن فئات 
حصلت على أعلى المستويات في الشعور  ،عاماً  58ومن تجاوز عمره  سنوات 8دار الرعاية أكثر من 

قيق في مجال تح على مستوى مرتفعفئات اإلناث واألرامل  حصلتباألمن واالنتماء والتقدير، كما 
لغ من ، ومن بالحاجة إلى االنتماء، أي أن الفئات التي تتمتع بدخل  كاف  يضمن لها شيخوخة مريحة

قد  ،ألولىمراحل الشيخوخة ارات التي حصلت في العمر قدرًا سمح له بتنظيم حياته والتأقلم مع التغي
 . ستوى مرتفعمشعروا باالستقرار وتمكنوا من تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير ب

عات متمايزة ترجع إلى مكان إقامة كما وجدت الباحثة أن المسنين الذين رزقوا بأوالد، كونوا مجمو 
األوالد، داخل القطر أوخارجه، فقامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 

 مجموعة كما هو مبين في الجدول التالي:

 لمكان إقامتهم. الذين رزقوا بأولد تبعاا متوسط الحاجات النفسية لدى المسنين )أمن، انتماء، تقدير(  (39الجدول )
 التقدير االنتماء األمن العدد المحموعات الفرعية

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط  

 3.84 26.9 3.36 14 4.81 19.9 .5 كل األوالد خارج القطر

 4.87 23.15 4.80 13.63 4.62 18.26 83 كل األوالد داخل القطر

 3.67 28.16 3.05 16.08 3.57 20.66 52 رقسم من األوالد خارج القط

نجد أن أكثر المتوسطات انخفاضاً كان لفئة المسنين الذين يقيم أبناؤهم جميعهم  بالنظر إلى الجدول
المسنين الذين يقيم أبناؤهم جميعًا خارج القطر، أما أكثر المتوسطات درجات داخل القطر، تاله متوسط 

 يم قسم من أبنائهم خارج القطر وقسم داخل القطر، وترى الباحثة أن ارتفاعارتفاعًا فسجله المسنون الذين يق
شعور المسن بوجود من يحقق احتياجاته النفسية والمادية، مما يمنحه تكاماًل متوسط الفئة الخيرة ناجم عن 

تان بين شبنائهم لهم، فلمسنون الذين هاجر أبناؤهم جميعًا أوالمسنون الذين يشعرون بجحود أال يشعر به ا
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من يساعدهم  الذين ال يجدونوبين المسنين  ،من يشعر بتالحم أبنائه وتعاونهم لإليفاء بمتطلبات والديهم
  في ذلك على الرغم من أنهم رزقوا بأوالد.

تصنيف ب في تحقيق الحاجات النفسية المدروسة، فقامت مصدر الدخل له تأثير الحظت الباحثة أنكما 
 التي سبق ذكرها.تبعًا للمعايير مصدر دخل المسن  مستوياتًا لتبعالمسنين  متوسط درجات

 وكانت النتيجة كما هو مبين في الجدول التالي: 

 لدى المسنين تبعاا لمصدر الدخل.لحسابي والنحراف المعياري للحاجات النفسية ( المتوسط ا34الجدول )

 التقدير االنتماء األمن العدد مصدر الدخل الدخل

 متوسط    انحراف متوسط    انحراف انحرافمتوسط       

 4658 23685 ..86 51639 .861 2.612 59 خاص  ألف 666..5

 46.5 21644 4613 54655 46.8 5.631 84 خاص ألف.9-8

 46.3 5.613 86.2 556.1 46.3 5.613 24 شؤون اجتماعية ل6س ..3

 26.2 23692 8649 ..5.6 ..6. 22618 58 أوالد ألف..5-.1

 4694 2261 ..6. 5161 4624 .5 2 خوةإ

 8618 2.61 561 5.61 . 24 2 خاص ألف.1-.8

 612. 246.5 4618 51654 46.3 5.6.5 . أوالد

 ..16 24698 .465 .5463 4694 596.5 .5 إخوة

 8632 2.688 2613 5861 .164 5.61 . أقارب

 ..6. 2161 2652 5861 2632 25 2 محسنين

على أنفسهم في تأمين قسط دار الرعاية حصلوا أن فئة المسنين الذين يعتمدون  نالحظ من الجدول
، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى ثقة المسن العالية في ثبات على أعلى متوسط في تحقيق الحاجة لألمن

مصدر دخله ودوامه إلى ما شاء اهلل له من عمر، مما يؤدي إلى اطمئنانه على مستقبله من الناحية 
مادية، وضمانه لتحقيق حاجاته المادية والصحية ودوام ذلك األمر الذي انعكس على إحساسة العالي ال

لباحثة أن وترى اثاني أعلى متوسط في تحقيق الحاجة لالنتماء، كما حصل مسنو هذه الفئة على  باألمن.
نتماء الحاجة لالاعتماد الحاجات على بعضها بشكل  هرمي هو ما يبرر تحقيق هذا المستوى من تحقيق 

طًا عاليًا في متوس المسنون الذين يعتمدون غلى محسنين في تأمين قسط دار الرعاية لدى هذه الفئة. وحقق
راد وأنهم ين في هؤالء األفتحقيق الحاجة لألمن، وتعكس هذه النتيجة ثقة المسنين المعتمدين على محسن

فاق ويخصصون جزءًا من نفقاتهم لالن نموسريالمن لوهم يومًا، ذلك أنه غالبًا ما يكون المحسنين لن يخذ
حساس المسن باالمتنان  على المسنين، باإلضافة إلى وجود عامل المعرفة الشخصية بين الطرفين، وا 

تشعر المسن  ،أوخلقية راسخةمن يلتزم بنفقاته ألسباب دينية  بوجودإلحسان هؤالء األفراد، إن شعور المسن 
ت قي تحقيق امتوسطالأعلى  المسنون الذين يعتمدون في كفالتهم على أوالدهم كما حقق بالثقة بمن يدعمه.
في تحقيق الحاجة إلى األمن وتحقيق  تالها المسنون الذين اعتمدوا على إرثهم الخاص الحاجات الثالث،
 وتميز المسنون الذين يعتمدون في تأمين قسط الدار على أقاربهم بأعلى متوسط في ،الحاجة إلى التقدير
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وترى الباحثة أن ذلك يعكس إحساس مسني هذه الفئة بأن ذويهم لم يتخلوا ، تحقيق الحاجة إلى التقدير
 دى أقربائهم. لة فيما يتعلق بقيمتهم يجابياإلراجعة التغذية ال، مما يعزز هم على الرغم من بعد صلة القرابةعن

مسنين من خالل متغير الدعم لدى الق الحاجات النفسية يهل يمكن التنبؤ بتحقالسؤال الخامس: 
 النفسي الجتماعي؟

 بين درجة الدعم النفسي اطيةارتبمت الباحثة بدايًة، بتقصي وجود عالقة لإلجابة عن هذا السؤال قا
 في الجدول:  . فكانت النتيجة كما هو مبيناالجتماعي والحاجات النفسية الثالث

 سي الجتماعي والحاجات النفسية الثالث.درجة الدعم النف( معامل الرتباط ر بين 31الجدول )

 التقدير االنتماء األمن الحاجة النفسية

 *..6. *638. *..6. ر مع درجة الدعم النفسي االجتماعي

اجة ل حكدرجة بين درجة الدعم النفسي االجتماعي و دالة إيجابية الحظ من الجدول وجود عالقة ارتباطية ي
وجود ارتباط من ( 2010دراسات السميري )نتيجة مع ما توصلت إليه وتتفق هذه ال، من الحاجات النفسية
وجود  (Ikiz &Caker، 3060)كما بينت دراسة . مساندة االجتماعية واألمن النفسيموجب ودال بين ال

عالقة ارتباطية إيجابية بين مستويات الدعم النفسي االجتماعي المدرك ومستويات تقدير الذات لدى أفراد 
التي بينت وجود ارتباط إيجابي ودال بين تقدير الذات  (Farzaee, 2012)تتفق مع دراسة  كماالعينة. 

( وجود ارتباط سالب ودال بين المساندة 2002وبينت دراسات شبيهة كدراسة شوكت )والدعم االجتماعي. 
ية ودرجة نفسوكان معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للحاجات الاالجتماعية والشعور بالوحدة النفسية. 

 الدعم النفسي االجتماعي كما هو مبين في الجدول: 

 لمسنين أفراد العينة. االحاجات النفسية والدعم النفسي الجتماعي لدى  بينر  معامل الرتباط (33الجدول )

معياريانحراف  المتوسط     القيمة االحتمالية R2معامل   تحديد  R معامل ارتباط العدد 

 000. 0.6561 818. 125 12.22463 58.8160 حاجات كلي

    125 17.62485 54.8400 دعم كلي

لغت قيمته باالجتماعي والدعم النفسي النفسية ارتباط دال إحصائيا بين الحاجات  وجوديالحظ من الجدول 
يتبين من الجدولين السابقين و . 0.08وهي أصغر من مستوى الداللة 0.000 والقيمة االحتمالية له 0.565

بين مستوى الدعم النفسي االجتماعي والحاجات النفسية )األمن واالنتماء التقدير( وجود ارتباط إيجابي ودال 
أنه كلما زادت درجة الفرد على مقياس الدعم النفسي االجتماعي، زادت درجته لدى المسنين أفراد العينة. أي 

دعم ة بتقصي إسهام المتغير المستقل )القامت الباحث كماعلى مقياس الحاجات النفسية بأبعاده الثالث. 
 النفسي االجتماعي( في تغير المتغير التابع )الحاجات النفسية ( من خالل تحليل االنحدار كما هو مبين.
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 لحاجات النفسية.لدعم النفسي الجتماعي على الالبسيط تحليل النحدار  (32الجدول )

سط المربعاتمتو درجة الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين  F القرار القيمة االحتمالية 

 دال 000. 248.675 12398.299 1 12398.299 االنحدار

     49.857 123 6132.469 الباقي

Total 18530.768 124       

م النقسي الدعأن تباين المتغير المستقل ) أي ،إحصائياً  ةدال ف  يالحظ من الجدول السابق أن قيمة
لنفسية من تحقيق الحاجات اويمكن التنبؤ ب ،(الحاجات النفسيةتباين المتغير التابع)( يسهم باالجتماعي

من تحقيق الحاجات النفسية  %18الدعم النفسي االجتماعي يفسر متغير الدعم النفسي االجتماعي بحيث 
قيم الل خ ميل االنحدار منهذا اإلسهام قامت الباحثة باستخراج  قدرولمعرفة لدى المسنين أفراد العينة. 

B  بيتا كما هو مبين في الجدول.و  
 وقيمة ت استودنت.المعامالت غير المعيارية والمعيارية قيم  (33الجدول )

 

يسهم  (الدعم النفسي االجتماعيأن تباين المتغير المستقل) أي دالة إحصائياً  ت أن قيمة ليالحظ من الجدو 
مستقل )الدعم ال كلما زادت قيمة المتغيرو . إحصائياً  سهام دالإ (الحاجات النفسيةبتباين المتغير التابع ) 

وتضيف  ..0.81)الحاجات النفسية( بمقدار ( درجة واحدة زادت قيمة المتغير التابع عيالنفسي االجتما
عن أهمية وكيفية إسهام الدعم النفسي (6353دلياًل إحصائيًا أغفلته دراسة حداد) بذلكالدراسة الحالية 

 االجتماعي في تحقيق الحاجات النفسية لدى أفراد العينة. 
قامت  ،جتماعي في تحقيق الحاجات النفسيةالدعم النفسي اال بعادبعد من أإسهام كل مدى ولمعرفة 

ات ألبعاد الدعم النفسي االجتماعي على الحاجبالطريقة التدريجية الباحثة بإجراء تحليل االنحدار المتعدد 
كل تحقيق  يسهم بدرجته الكلية بتفسيرفتبين أن الدعم النفسي االجتماعي ، )أمن، انتماء، تقدير(النفسية 

الدعم العاطفي والدعم النفسي االجتماعي بدرجته الكلية في الحاجة لالنتماء، كما يسهم و ن الحاجة لألمن م
نتماء وتبين الحاجة إلى االألبعاد منفصلة الحاجة إلى األمن و ولم تفسر ا تفسير تحقيق الحاجة إلى التقدير،

 : الجداول التالية نتائج تحليل االنحدار
 رجته الكلية.درتباط بين الحاجة إلى األمن والدعم بمعامل ال ( 33الجدول )

R الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد  

.662(a) .438 3.46195 

 

 تحليل انحدار الدعم الكلي على الحاجة إلى األمن.( 33الجدول )
 .القيمة االحتمالية F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات  

 (a)000. 95.869 1149.001 1 1149.001 االنحدار

القرار  القيمة االحتمالية t المعامالت  المعيارية المعامالت غير المعيارية    

  B الخطأ المعياري Beta      

  000. 13.373   2.072 27.703 ثابت االنحدار

دال  000. 15.769 818. 036. 567. دعم كلي  
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     11.985 123 1474.167 البواقي

Total 2623.168 124       

 

 قيم المعامالت غير المعيارية والمعيارية وقيمة ت استودنت. (37الجدول )
 .القيمة االحتمالية t المعامالت  المعيارية المعامالت  غير المعيارية 

 B . الخطأ المعياري Beta     

ابت االنحدارث  9.312 1.016  9.169 .000 

 000. 9.791 662. 018. 173. دعم كلي

الحاجة إلى ق تحقياعي الكلي يسهم في تفسير أن الدعم النفسي االجتم يتبين من الجداول السابقة
من تحقيق الحاجة إلى األمن لدى  %2.األمن، حيث أن الدعم النفسي االجتماعي بدرجته الكلية يفسر 

ي االجتماعي، عم النفسنستطيع أن نتنبأ بتحقيق الحاجة إلى األمن من متغير الد كماين أفراد العينة، المسن
بحيث أنه كلما زادت درجة الفرد على مقياس الدعم درجة واحدة، زادت درجته على بعد تحقيق الحاجة إلى 

ين األمن لدى المسن جة إلىلعدم تفسيرها تحقيق الحامنفردة  أبعاد الدعمواستبعدت درجة.  .0.6األمن 
ومن الدراسات التي تناولت العالقة بين األمن النفسي والدعم النفسي االجتماعي دراسة السميري  .أفراد العينة

( التي بينت وجود ارتباط موجب ودال بين المتغيرين إال أنها لم تبين إسهام المساندة االجتماعية 3060)
( أن الدعم النفسي .300كما ذكر )اسماعيا، اد عين الدراسة. لدى أفر إلى األمن في تحقيق الحاجة 

 االجتماعي يلعب دورًا هامًا في إشباع الحاجة إلى األمن. 
 معامل الرتباط بيرسون بين الحاجة إلى النتماء والدعم بدرجته الكلية.( 38الجدول )

R R Square الخطأ المعياؤي للتقدير 

.832(a) .692 2.28139 

 
 

 تحليل انحدار الدعم الكلي على الحاجة إلى النتماء. (39) الجدول
 .القيمة االحتمالية F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات  

 (a)000. 275.785 1435.386 1 1435.386 االنحدار

     5.205 123 640.182 البواقي

Total 2075.568 124       

 

 يارية وغير المعيارية وقيم ت استودنت.قيم المعامالت المع (34الجدول )

 .القيمة االحتمالية t المعامالت  المعيارية المعامالت  غير المعيارية  

  B الخطأ المعياري Beta     

 000. 5.674   669. 3.798 ثابت االنحدار

 000. 16.607 832. 012. 193. دعم كلي

: 

الحاجة إلى من تحقيق  %52ر سيف بدرجته الكليةالجتماعي ايتبين من الجداول السابقة، أن الدعم النفسي 
وأنه يمكن التنبؤ بتحقيق الحاجة إلى االنتماء من متغير الدعم النفسي ، لدى المسنين أفراد العينةاالنتماء، 
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االجتماعي لدى المسنين أفراد العينة، بحيث كلما زادت درجة الفرد على مقياس الدعم النفسي االجتماعي 
 أبعاد الدعموقد استبعدت درجة.  0.63حدة، زادت درجته على بعد تحقيق الحاجة إلى االنتماء درجة وا
 Pike)راسة د هذه العالقةومن الدراسات الشبيهة التي تقصت . سيرها الحاجة إلى االنتماء منفردةلعدم تف

& Winningham, 2007) النفسية حدة لو التي تتبعت أثر برنامج لتحسين التفاعل االجتماعي في خفض ا
لدى المسنين، وقد وجدت أن المحافظة على نوعية الشبكات االجتماعية حول المسن أوتحسينها يؤدي إلى 

 خفض الشعور بالوحدة النفسية.

 معامل الرتباط بيرسون للدعم الكلي والدعم العاطفي مع الحاجة إلى التقدير. (31الجدول )

R R Square الخطأ المعياري للتقدير 

.767(a) .588 3.04094 

.785(b) .617 2.94330 

 

 .التقديرى الحاجة إلى عل تحليل النحدار المتعدد بالطريقة التدريجية للدعم الكلي والعاطفي (33الجدول )

 .القيمة االحتمالية F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 (a)000. 175.348 1621.495 1 1621.495 االنحدار

   9.247 123 1137.417 اقيالبو

Total 2758.912 124    

 (b)000. 98.235 851.012 2 1702.023 االنحدار

   8.663 122 1056.889 البواقي

Total 2758.912 124    

 

 قيم المعامالت المعيارية وغير المعيارية وقيم ت استودنت. (32الجدول )
 .القيمة االحتمالية t اريةالمعامالت  المعي المعامالت  غير المعيارية 

 B الخطأ المعياري Beta   

 000. 16.029  892. 14.300 ثابت االنحدار

 000. 13.242 767. 015. 205. دعم كلي

 000. 14.459  921. 13.321 ثبت االنحدار

 000. 4.587 490. 029. 131. دعم كلي

 003. 3.049 325. 137. 417. د عاطفي

الجتماعي ااجة إلى التقدير من الدعم النفسي لسابقة إمكانية التنبؤ بتحقيق الحيتبين من الجداول ا
 يث يبيبنحالدعم العاطفي، مع أفضلية للدعم النفسي االجتماعي بدرجته الكلية،  درجةبدرجته الكلية، ومن 

ق الحاجة يأفضلية على الدعم العاطفي في تفسير تحقمعامل بيتا للدعم النفسي االجتماعي بدرجته الكلية 
ويمكن القول وفق هذه النتيجة أن قدرًا مناسبًا من الدعم العاطفي  إلى التقدير لدى المسنين أفراد العينة.

بشكل منفرد، أو قدرًا مناسبًا من الدعم النفسي االجتماعي بأبعاده المختلفة يسهم في تحقيق الحاجة إلى 
من تحقيق الحاجة  %1.لنفسي االجتماعي بدرجته الكلية التقدير لدى المسنين أفراد العينة. فقد فسر الدعم ا
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من تحقيق الحاجة إلى التقدير لدى المسنين  %23إلى التقدير، أما الدعم العاطفي فيفسر منفردًا ما نسبته 
أفراد العينة، وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية فقد أكدت أدبيات الدراسة على أهمية الدعم العاطفي دونًا 

 ,Farzaee) دراسةوتتوافق هذه النتيجة مع عاد الدعم األخرى في الشعور باالرتياح لدى المسنين. عن أب
ريهام كما أشار ب.من مستوى الدعم النفسي االجتماعي تقدير الذاتإمكانية التنبؤ بالتي بينت  (2012

حساسه ب6330) الجماعة  التقدير من( إلى أن الدعم النفسي الجتماعي يقوم بحماية تقدير الفرد لذاته وا 
 التي ينتمي إليها. 

السؤال السادس: هل يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى المسنين من خالل متغير الدعم النفسي 
 الجتماعي؟

لدعم النفسي بين اواتجاهها، رتباطية االعالقة ال، بتقصي وجود بدايةً  لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة
 لحياة. فكانت النتيجة كما هو مبين في الجدول:والرضا عن ا االجتماعي

 معامل الرتباط ر بين الرضا عن الحياة والدعم النفسي الجتماعي. (33الجدول )
 

  
 

لغت باالجتماعي والدعم النفسي الرضا عن الحياة ارتباط دال إحصائيا بين  وجوديالحظ من الجدول  
أنه كلما زادت أي . 0.08وهي أصغر من مستوى الداللة 0.000 والقيمة االحتمالية له .0.52قيمته 

تتفق و . لحياةالرضا عن ادرجة الفرد على مقياس الدعم النفسي االجتماعي، زادت درجته على مقياس 
دعم النفسي بين الدالة هذه النتيجة مع الكثير من الدراسات التي أثبتت وجود عالقة ارتباطية إيجابية 

ودراسة  ،(3005(، ودراسة جان )).300، منها دراسة عبد الوهاب )ا عن الحياةاوالرضاالجتماعي 
، (Guerette &Smedema، 3066) ، ودراسة(Philips et al,2008 )ودراسة (، 3066ابراهيم )
ية ودالة بين الدعم . التي أثبتت جميعها وجود عالقة ارتباطية إيجاب(Meily et al,2011) ودراسة
م أن العالقة بين الدع (Ramy et al,1996)وأضافت دراسة . والرضا عن الحياةاالجتماعي النفسي 

دراسة  كما بينتمقدمة للدعم. ياة تختلف قوتها باختالف الجهة الالنفسي االجتماعي والرضا عن الح
 االرتياح كان يرتبط إيجابًا مع الشبكات االجتماعية غير المتكاملة.عدم الولر وآخرون أن االحساس ب

إلى أن الدعم العاطفي واألدائي المقدم من العائلة  (Consedine &Merz، 3003)وتوصلت دراسة 
 اإلحساس باالرتياح لدى المسن. مع نمط التواصل لدى المسن من الممكن أن يتنبأ بمستوى

 القيمة االحتمالية R 2R العدد االنحراف المعياري المتوسط 

 000. 0.6889 834. 125 12.08212 59.5120 رضا كلي

    125 17.62485 54.8400 دعم كلي
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(  رضا عن الحياةالم النفسي االجتماعي( في تغير المتغير التابع )تقصي إسهام المتغير المستقل )الدعول 
 كما هو مبين في الجدول.البسيط االنحدار  تحليلبإجراء قامت الباحثة 

 .رضا عن الحياة الالبسيط للدعم النفسي الجتماعي على تحليل النحدار  (33الجدول )

 
ي الدعم النقسأن تباين المتغير المستقل ) أي ،إحصائياً  ةدال ف ةقيميالحظ من الجدول السابق  أن   

من ن الحياة ع الرضايمكن التنبؤ بمتغير و  (الرضا عن الحياة( يسهم بتباين المتغير التابع)االجتماعي
من الرضا  %15بحيث يفسر الدعم النفسي االجتماعي بدرجته الكلية ، دعم النفسي االجتماعيمتغير ال

وتتفق هذه النتيجة مع الكثير من الدراسات العربية واألجنبية التي . العينةعن الحياة لدى المسنين أفراد 
بعاده المختلفة في تفسير متغيرات الرضا عن الحياة أوالسعادة أثبتت إسهام الدعم النفسي االجتماعي بأ

فسي ( التي وجدت أن الدعم الن3005منها دراسة جان ). جودة الحياة لدى العينات المستهدفة بالدراسةأو 
دراسة  دين في تفسير السعادة، كما أثبتتتل المرتبة الثانية بعد مستوى التاالجتماعي هو العامل الذي يح

. ةصدقاء، اآلخرين( بالسعادة النفسي( إمكانية التنبؤ من المساندة االجتماعية ) العائلة، األ3060أبو هاشم )
باإلضافة إلى العوامل الخمس الكبرى  وقد خلصت إلى أن المساندة االجتماعية من مصادرها الثالث

وكان الدعم االجتماعي من التباين في متغير السعادة النفسية.  %81.8للشخصية وتقدير الذات يفسرون 
والجنس والدخل والوضع  وأسلوب الحياةباإلضافة إلى االكتئاب (Drager & Ritblatt، 3000) في دراسة 

 Philips et ) لحياة لدى المسنين. كما أثبتت دراسة من تغيرات الرضا عن ا %5.الصحي يفسرون 
al,2008)  هام قامت ولمعرفة قدر هذا اإلس تياح من المقاييس الشخصية للدعم.إمكانية التنبؤ بالشعور باالر

  بيتا كما هو مبين في الجدول.و  Bالباحثة باستخراج قيم 

  ة ت استودنت.مالمعامالت غير المعيارية والمعيارية وقيقيم   (33الجدول ) 

 
 
 

 القرار القيمة االحتمالية F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 دال (a)000. 280.283 12580.421 1 12580.421 االنحدار

    44.885 123 5520.811 الباقي

Total 18101.232 124     

 القرار القيمة االحتمالية t المعامالت  المعيارية المعامالت غير المعيارية 

 B الخطأ المعياري Beta    

  000. 14.332  1.966 28.171 ثابت االنحدار

 دال 000. 16.742 834. 034. 571. دعم كلي
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الدعم النفسي باين المتغير المستقل)تأن ، أي دالة إحصائياً  تالسابق أن قيمة  ليالحظ من الجدو 
 التنبؤ بمتغير يمكنو  .إحصائياً  دال (  اسهاماً الرضا عن الحياةتباين المتغير التابع ) في يسهم ( االجتماعي

فسي المستقل )الدعم الن كلما زادت قيمة المتغيرو . النفسي االجتماعي من متغير الدعمعن الحياة الرضا 
 . 0.8.6قيمة المتغير التابع )الرضا عن الحياة( بمقدار  فعتارت( درجة واحدة االجتماعي

نوع من أنواع الدعم النفسي االجتماعي في تحقيق الرضا عن الحياة لدى المسن، ولمعرفة نسبة إسهام كل 
للدعم النفسي االجتماعي  stepwaies (الطريقة التدريجية)قامت الباحثة بإجراء تحليل االنحدار المتعدد 

على الرضا عن الحياة، وكانت النتائج كما هو مبين في كلية وأبعاده الخمسة، البعد تلو اآلخر بدرجته ال
 الجداول التالية:

 معامل الرتباط بيرسون لكل من الدعم المادي والدعم الكلي بالرضا عن الحياة. (37الجدول )

 R للتقدير الخطأ المعياري معامل التحديد 

 695 6.69960. (a)834. دعم كلي1

 711 6.55355. (b)843. دعم مادي2

 

 تحليل النحدار المتعدد بالطريقة التدريجية للدعم الكلي وأبعاده على الرضا عن الحياة. (38الجدول )
 القرار .القيمة االحتمالية F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات  

 دال (a)000. 280.283 12580.421 1 12580.421 االنحدار مرحلة أولى1

    44.885 123 5520.811 البواقي 

 Total 18101.232 124     

 دال (b)000. 149.729 6430.726 2 12861.452 االنحدار مرحلة ثانية2

    42.949 122 5239.780 البواقي 

 Total 18101.232 124     

عاده عدد لدراسة أثر الدعم وأبالمت بق، فقد تم استخدام تحليل التباينالجدول السا يظهر فيكما 
درجته ب بؤ بالرضا عن الحياة من خالل الدعمالخمسة على الرضا عن الحياة، وتدل النتائج بأنه يمكننا التن

  واستبعدت باقي األبعاد لعدم قدرتها على تفسير الرضا عن الحياة منفردة. الكلية، ومن خالل الدعم المادي.
 لمتعدد بالطريقة التدريجية للدعم الكلي وأبعاده على الرضا عن الحياة.تحليل النحدار ا  (39الجدول )

 .القيمة االحتمالية t المعامالت  المعيارية المعامالت  غير المعيارية  

  B الخطأ المعياري Beta   

 000. 14.332  1.966 28.171 ثابت االنجدار

 000. 16.742 834. 034. 571. دعم كلي

 000. 12.562  2.081 26.137 ثابت االنحدار

 000. 10.000 704. 048. 482. دعم كلي

 012. 2.558 180. 223. 570. د مادي

أبعاده و النفسي االجتماعي التي تظهر مدى إسهام المتغيرات المستقلة )الدعم  tيوضح الجدول السابق قيمة 
لدعم كال من الدعم بدرجته الكلية، وا، ويظهر الجدول في مرحلته الثانية أن عن الحياة الخمسة( على الرضا

ذه النتيجة وترى الباحثة أن ه. ع )الرضا( مع أفضلية للدعم الكليالمتغير التابالمادي لهما أثر في تباين 
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منطقية، وبخاصة من ناحية تفسير الدعم المادي للرضا عن الحيا، حيث أن الدعم المادي يسهل مسألتين 
دار الرعاية وهما، اإلنفاق على الجانب الصحي، والحصول على وسائل شديدتي الصلة بحياة المسن داخل 

قدرة على إشغال وقت الفراغ، إن هذين الجانبين يؤثران بشكل  مباشر على نوعية حياة الترفيه المناسبة وال
أن من  (Hui &Ho، 3060)  دراسة المسن داخل دار الرعاية. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

 اسة كما بينت در ، كان ذو فائدة في تحقيق االحساس باالرتياح لدى المسنين الماديالجتماعي و الدعم ا
(3003 ،Consedine &Merz)  لدى المسن من العائلة ونمط التواصل المقدم  الماديأن الدعم العاطفي و

متعلقة بتلقي أن األبعاد ال (Dugan et al,2009)   كما بينت دراسة ، يتنبأ بمدى اإلحساس باالرتياح
 .الدعم من األحفاد تفسر بشكل  قوي الرضا عن الحياة لدى المسنات

  :عرض النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةثانياا: 
لختالف مستويات الدعم النفسي الجتماعي على درجة الرضا  يوجد أثرل  األولى: الرئيسية لفرضيةا

ية لدى المسنين أفراد العينة عند مستوى الدللة الحاجات النفستحقق مستويات باختالف عن الحياة 
.0.0 .  

باستقصاء أثر تفاعل مستوى الحاجات النفسية ومستوى الدعم للتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة 
 النفسي االجتماعي على الرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد العينة، كما هو مبين في الجداول التالية: 

 .التباين الثنائي لمتغير الرضا عن الحياة وفقاا لمستويات الحاجات والدعمتحليل ( 74الجدول)

 كلي رضا:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df متوسط المربعات F القرار القيمة االحتمالية 

Corrected Model a13080.176 6 2180.029 51.233 .000 دال 

Intercept 276990.018 1 276990.018 6509.55

1 

.000 
 دال

 000. 28.002 1191.534 2 2383.067 حاجاتتوى مس
 دال

 000. 27.204 1157.549 2 2315.097 دعمتوى مس
 دال

توى حاجات * مستوى مس

 دعم

612.232 2 306.116 7.194 .001 
 دال

Error 5021.056 118 42.551 
   

Total 460811.000 125 
    

Corrected Total 18101.232 124 
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 .اختبار توكي للمقارنات البعدية المتعددة( 71الجدول )

 كلي رضا:المتغير التابع
(I) الحاجات مستويات (J) الحاجات مستويات b 

 bالقيمة االحتمالية الخطأ المعياري فرق المتوسطات
 a-13.210- 1.852 .000,* المستوى المتوسط المستوى األدنى

 a,c-27.592- 2.022 .000,* المستوى المرتفع
 c13.210 1.852 .000,* المستوى األدنى المستوى المتوسط

 c-14.383- 1.650 .000,* المستوى المرتفع
 a,c27.592 2.022 .000,* المستوى األدنى المستوى المرتفع

 a14.383 1.650 .000,* المستوى المتوسط

 

 ماعي على الرضا عن الحياة.( أثر اختالف مستويات الدعم النفسي الجت73الجدول )

 كلي رضا:المتغير التابع
(I) الدعم مستويات (J) الدعم مستويات b 

 bالقيمة االحتمالية الخطأ المعياري فرق المتوسطات
 a-13.737- 1.742 .000,* المستوى المتوسط المستوى األدنى

 a,c-26.859- 1.838 .000,* المستوى المرتفع
 c13.737 1.742 .000,* مستوى األدنىال المستوى المتوسط

 c-13.121- 1.742 .000,* المستوى المرتفع
 a,c26.859 1.838 .000,* المستوى األدنى المستوى المرتفع

 a13.121 1.742 .000,* المستوى المتوسط
 

 .عي والحاجات النفسيةالرضا عن الحياة بتفاعل مستويات الدعم النفسي الجتما اختالف مستوى( يبين 3الشكل )      

 



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
159 

تويات الحياة يختلف باختالف مسالشعور بالرضا عن مستوى أن والرسم البياني ول ايتبين من الجد
لى وجود عالقة إ ذلك يشيرو . لدعم النفسي االجتماعي ومستويات الحاجات النفسية وتبعًا للتفاعل بينهماا

لنفسي منخفضًا من الدعم ا البياني أن مستوىً  ويبدو واضحًا في الرسم .تفاعلية بين متغيرات الدراسة
االجتماعي يترافق مع مستوى منخفض ومتوسط فقط من تحقيق الحاجات النفسية، وعندها ال ترتفع درجة 

درجة، أما عندما يكون مستوى الدعم النفسي االجتماعي  5.األفراد على مقياس الرضا عن الحياة عن 
مرتفع من تحقيق الحاجات النفسية وأعلى المستويات من متوسط أو يترافق دومًا مع مستوى  مرتفع فإنه

الرضا عن الحياة التي عبر عنها المسنون أفراد العينة فقد كانت درجاتهم على مقياس الرضا عن الحياة 
درجة، أما عندما يكون مستوى الدعم النفسي االجتماعي متوسط فإنه يترافق ويتفاعل مع  0.أكثر من 

الحاجات النفسية الثالث مرتفعاً بدرجة تحقيق الرضا عن الحياة مع ارتفاع تحقيق الحاجات مستويات تحقيق 
أي هناك فروق ذات داللة في مستويات الرضا عن النفسية بوجود دعم نفسي اجتماعي متوسط المستوى.  

جات النفسية. االحياة تبعاً الختالف مستويات الدعم النفسي االجتماعي عند مستويات مختلفة من تحقيق الح
( حول العالقة 3063( ، ودراسة فرزاي )3003الولر وآخرين )وتتشابه هذه النتيجة مع ما ذكرته دراسة 

ارتباط الشبكة االجتماعية غير المتكاملة مع التي أكدت ، ة وتقدير الذات والدعم االجتماعيبين السعاد
دال بين الدعم االجتماعي والسعادة وتقدير اإلحساس بالوحدة النفسية وعدم االرتياح، وارتباط إيجابي و 

 فروق ذات دللة في مستويات الرضا عننرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود وبالتالي الذات، 
الحياة باختالف مستويات الدعم النفسي الجتماعي عند مستويات مختلفة من تحقيق الحاجات النفسية 

 لدى أفراد عينة الدراسة.

 فرضية األولى: تعقيب على ال

سية )األمن الرضا عن الحياة والحاجات النف ،إمكانية رفع كال المتغيرين التابعينتوجه هذه النتيجة ب 
هذه تعزز ما ك. وتوفير الدعم من مصادر مختلفةشبكة المسن االجتماعية،  تم تعزيزإن واالنتماء والتقدير( 

مكانية تأثيره على حياة الوالعالجية،  الوقائيةأهمية الدعم النفسي االجتماعي من الناحية النتيجة  مسن وا 
ري الدراسة متغيعلى  تثبت أن الدعم النفسي االجتماعي يمتلك أثرًا مباشرًا وغير مباشرو ، متعددةبطرق 
وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في األدبيات من أن تعزيز أوالحفاظ على الشبكة . أفراد العينةالمسنين لدى 

( Lou, 2010, 65و أكد ) ول المسن كما هي، يحسن الحالة النفسية واالنفعالية لدى المسناالجتماعية ح
أن للدعم النفسي االجتماعي آثار مباشرة وغير مباشرة على شعور المسنين باالرتياح فيمكن أن يكون الدعم 

فف من آلخرين ويخالنفسي االجتماعي محققًا لحاجات المسن االحتماعية، كما يزودهم بروابط عاطفية مع ا
( آثار مباشرة وغير Ho & Hi, 2010, 98كما افترض )، اآلثار السلبية الناتجة عن المرض واألزمات
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مباشرة للدعم النفسي االجتماعي من خالل تعديل استراتيجيات التوافق وزيادة التوافق الناضج مما يقلل 
لدعم متوسط من اأن مستوى منخفض أو  وقد بين الرسمالصعوبات التوافقية ويزيد الرضا عن الحياة،. 

النفسي االجتماعي يتسبب في تحقيق الحاجات النفسية والرضا عن الحياة بمستويات متوازية مع مستوى 
 إلى تصميم برامج إرشادية تتبنى مدخالت تتعلق بالدعم النفسي االجتماعيهذه النتيجة توجه و الدعم المقدم، 

تقدير. إن لياة وتحقيق جاجات المسن النفسية في األمن واالنتماء واوتتوقع مخرجات تتعلق بالرضا عن الح
سي االجتماعي باعتباره عملية اجتماعية مجتمعية ال يفي بحاجات المسن داخل دار النظرة إلى الدعم النف

الرعاية، بل يجب االهتمام بالدعم النفسي االجتماعي باعتباره حاجة إرشادية ذات أهمية قصوى لدى 
الحياة  مستوى الرضا عن الدعم النفسي االجتماعي من دور في رفع داخل دار الرعاية، لما يقوم بهين المسن

 النفسية داخل دار الرعاية. المسنين حاجات وتحقيق 

 وفرضياتها الفرعية:  ،الفرضية الرئيسة الثانية

س ر العمر والجنل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغي
تتفرع و  أفراد عينة الدراسة.المسنين ومدة اإلقامة في الدار والدخل والحالة الجتماعية ووجود األولد لدى 

 هذه الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية التالية:

العمر  لمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . 1
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 

الجنس  لمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 

مدة  لمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . 3
 أفراد عينة الدراسة. المسنيناإلقامة في الدار لدى 

الدخل  لمتغير عم النفسي االجتماعي تبعاً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الد. 4
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 

الحالة  لمتغير عم النفسي االجتماعي تبعاً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الد. 5
 ة الدراسة.أفراد عينالمسنين لدى االجتماعية 

وجود  لمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . 6
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى األوالد 
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المسنين  لمتغير العمر لدى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً  
 أفراد عينة الدراسة.

 استخراج قيم ف الختبار وجود فروق دالة بين المتوسطات، وكانت كما يلي: تم من الفرضية، للتحقق 

 دللة الفروق بين المتوسطات تبعاا لمتغير العمر.لقيمة ف ( 72الجدول )

الفرعية  دهأبعاتوى الدعم النفسي االجتماعي الكلي، و يتبين من الجدول وجود فروق دالة إحصائيًا في مس
تبعًا لمتغير العمر. ولمعرفة اتجاه هذه الفروق قامت الباحثة باختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق وكانت 

 النتائج كما هو مبين في الجدول: 
 ( نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق.73)الجدول 

 (I) فئات العمر (J) فرق المتوسطات فئات العمر(I-J) القرار .االقيمة االحتمالية الخطأ المعياري 

  233. 75323. 1.2925 2.00 1.00 د مادي

فما فوق 31لصالح  دال 020. 79952. (*)2.2761- 3.00      

  2.00 1.00 -1.2925 .75323 .233  

فما فوق 31لصالح  دال 000. 82636. (*)3.5686- 3.00      

عاطفي د  1.00 2.00 .3844 .73830 .873  

فما فوق 31لصالح  دال 009. 78368. (*)2.4490- 3.00      

فما فوق 31لصالح  دال 003. 80999. (*)2.8333- 3.00      

فما فوق 31لصالح  دال 009. 78368. (*)2.4490 1.00 3.00    

فما فوق 31لصالح   دال 003. 80999. (*)2.8333 2.00      

اجتماعي د  1.00 2.00 .4048 .79959 .880  

فما فوق 31لصالح  دال 002. 84873. (*)3.0588- 3.00      

  2.00 1.00 -.4048 .79959 .880  

فما فوق 31لصالح  دال 001. 87723. (*)3.4636- 3.00      

 القرار .القيمة االحتمالية F المربعات متوسط درجة الحرية مجموع المربعات   

 دال 000. 9.432 121.019 2 242.039 بين المجموعات د مادي

     12.831 122 1565.369 داخل المجموعات  

  Total 1807.408 124      

 دال 001. 7.060 87.038 2 174.076 بين المجموعات د عاطفي

     12.328 122 1503.956 داخل المجموعات  

  Total 1678.032 124      

 دال 000. 9.145 132.223 2 264.447 بين المجموعات د اجتماعي

     14.459 122 1764.001 داخل المجموعات  

  Total 2028.448 124      

 دال 043. 3.236 66.739 2 133.478 بين المجموعات د معلومات

     20.621 122 2515.754 داخل المجموعات  

  Total 2649.232 124      

 دال 038. 3.371 64.703 2 129.406 بين المجموعات د تقييم

     19.195 122 2341.826 داخل المجموعات  

  Total 2471.232 124      

 دال 000. 8.199 2282.052 2 4564.105 بين المجموعات دعم كلي

     278.317 122 33954.695 داخل المجموعات  

  Total 38518.800 124      
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فما فوق 31لصالح  دال 002. 84873. (*)3.0588 1.00 3.00    

فما فوق 31لصالح  دال 001. 87723. (*)3.4636 2.00      

  906. 95489. 4252.- 2.00 1.00 د معلومات

فما فوق 31لصالح  دال 050. 1.01357 (*)2.4826- 3.00      

فما فوق 31لصالح  دال 047. 97791. (*)2.2989- 3.00      

  761. 3.50807 2.5986 2.00 1.00 دعم كلي

فما فوق 31لصالح  دال 006. 3.72367 (*)12.1507- 3.00      

فما فوق 31لصالح  دال 001. 3.84869 (*)14.7493- 3.00      

فما فوق 31لصالح  دال 006. 3.72367 (*)12.1507 1.00 3.00    

فما فوق 31لصالح  دال 001. 3.84869 (*)14.7493 2.00      

 

لتي عبرت عن مستوى أعلى من الدعم اهي الفئة  فما فوق،  58يتبين من الجدول السابق أن الفئة العمرية 
د عدم وجو الفرضيةالصفرية القائلة بنرفض الخمسة، وبالتالي  أبعادهالنفسي االجتماعي بدرجته الكلية، و 

 روق ذات دللة إحصائية في الدعم النفسي الجتماعي، تبعاا لمتغير العمر.ف
 

 

 عم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير العمر.أفراد العينة على مقياس الد درجات( يبين توزع 2الشكل رقم )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعا لمتغير الجنس لدى  
 أفراد عينة الدراسة.المسنين 

 ي:متوسطات، وكانت كما يلالختبار وجود فروق دالة بين ال استخراج قيم تتم ضية، للتحقق من الفر 

 مة ت استودنت للفروق بين متوسطات أفراد العينة تبعاا لمتغير الجنس.( قي73الجدول )
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دعم كليد تقييمد معلوماتد اجتماعيد عاطفيد مادي

 القرار القيمة االحتمالية  درجة الحرية t االنحراف المعياري  المتوسط  الجنس 
 لصالح اإلناث دال 002. 123 3.143- 3.97075 10.8085 ذكور د مادي

 3.50842 12.9487 إناث  
 لصالح اإلناث دال 006. 123 2.791- 3.79590 10.9362 ذكور د عاطفي

 3.44775 12.7821 إناث  
 غير دال 302. 123 1.037- 4.01051 9.2128 ذكور د اجتماعي
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م لدرجة الكلية للدعالعاطفي والذكور واإلناث في الدعم المادي و يالحظ من الجدول أن هناك فروق بين ا
نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في ، وبالتالي لصالح اإلناث

 مستوى الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير الجنس. 

 

 غير الجنس.ت( يبين توزع درجات أفراد العينة على مقياس الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لم3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

ائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعا لمتغير مدة اإلقامة في ال توجد فروق ذات داللة إحص 
 الدار لدى المسنين أفراد عينة الدراسة.

 :ما هو مبينكمتوسطات، وكانت الختبار وجود فروق دالة بين ال فاستخراج قيم تم ضية، للتحقق من الفر 

ياس الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير على مق اختبار ف لمعرفة دللة الفروق بين المتوسطات (73ول )الجد
 .اإلقامة في الدار

 القرار .القيمة االحتمالية F متوسط  المربعات درجة الحرية مجموع المربعات   

 غير دال 982. 019. 5.824 2 11.649 بين المجموعات دعم كلي

      312.967 121 37869.021 ضمن المجموعات  

  Total 37880.669 123        

 غير دال 447. 811. 11.851 2 23.702 بين المجموعات د مادي

 4.06280 9.9872 إناث  
 غير دال 054. 123 1.941- 4.61506 9.4894 ذكور د معلومات

 4.54518 11.1282 إناث  
 غير دال 068. 123 1.840- 4.47089 9.5745 ذكور د تقييم

 4.39235 11.0769 إناث  
 لصالح اإلناث دال 009. 123 2.644- 18.76938 49.5957 ذكور دعم كلي

 16.21367 58.0000 إناث  
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      14.617 121 1768.717 ضمن المجموعات  

  Total 1792.419 123        

 غير دال 614. 489. 6.667 2 13.334 بين المجموعات د عاطفي

      13.630 121 1649.271 ضمن المجموعات  

  Total 1662.605 123        

 غير دال 713. 339. 5.547 2 11.095 بين المجموعات د اجتماعي

      16.341 121 1977.292 ضمن المجموعات  

  Total 1988.387 123        

 غير دال 701. 356. 7.663 2 15.325 بين المجموعات د معلومات

      21.517 121 2603.546 ضمن المجموعات  

  Total 2618.871 123        

 غير دال 767. 265. 5.332 2 10.663 بين المجموعات د تقييم

      20.084 121 2430.208 ضمن المجموعات  

  Total 2440.871 123        

يتبين من النتائج السابقة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المسنين في مستوى الدعم النفسي االجتماعي 
نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة في الدار، وبالتالي تبعًا لمتغير مدة اإلقامة 

 إحصائية في مستوى الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير مدة اإلقامة في الدار.

 على مقياس الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير مدة اإلقامة في الدار. مسنينال درجاتيبين توزع ( 3الشكل رقم )

 
المسنين دى لالدخل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعا لمتغير  

 .أفراد عينة الدراسة
 كما يلي: متوسطات، وكانت النتائجفروق بين الداللة الالختبار  استخراج قيم فتم ضية، للتحقق من الفر 

 متغير الدخل.دللة الفروق تبعاا لل نتائج اختبار ف( 77الجدول )
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د تقييمد معلوماتد اجتماعيد عاطفيد ماديدعم كلي

 القرار القيمة االحتمالية F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات   

 دال 000. 7.254 87.981 4 351.923 بين المربعات  د مادي

    12.129 120 1455.485 ضمن المربعات  

  Total 1807.408 124     

 الد 000. 6.631 75.939 4 303.756 بين المربعات  د عاطفي

    11.452 120 1374.276 ضمن المربعات  
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بين متوسطات أفراد العينةعلى مقياس الدعم النفسي  جدول السابق وجود فروق ذات داللةيتبين من ال
احثة . ولمعرفة اتجاه هذه الداللة قامت البتبعًا لمتغير الدخل االجتماعي بالدرجة الكلية وبأبعاده الخمسه

 جدول: وكانت النتائج كما هو مبين في ال ،لمعرفة اتجاه داللة الفروقارنات البعدية للمقباختبار شيفيه 

 نتائج اختبار شيفيه لتجاه دللة الفروق.( 78لجدول )ا

 (I) الدخل (J) القرار القيمة االحتمالية  الخطأ المعياري فرق المتوسط  الدخل 

ألف(.8-9)تقاعد د مادي ألف(.1-.8)قسط دار   غير دال 235. 85105. 2.0214- 

 دال  لصالح الكافلين 000. 1.07951 (*)5.0275- كافلين    

ألف( ..5-.1)كافلين   لصالح الكافلين دال 000. 1.07951 (*)5.0275 تقاعد   

لصالح الكافلين دال 001. 1.14629 (*)5.2333 شؤون اجتماعية      

ألف(.8-9)تقاعد د عاطفي  غير دال 994. 82697. 3895. قسط دار 

 دال  لصالح الكافلين 049. 1.05382 (*)3.3091- كافلين    

ألف(..5-.1)كافلين    غير دال 109. 1.04896 2.9196 إرث 

 دال  لصالح الكافلين 049. 1.05382 (*)3.3091 قسط دار    

 دال  لصالح الكافلين 000. 1.11385 (*)5.4000 شؤون اجتماعية    

ألف فمافوق..5)إرث    غير دال 856. 96932. 1.1161 تقاعد 

 دال لصالح اإلرث 021. 1.03920 (*)3.5965 شؤون اجتماعية    

ألف(.8-9)تقاعد د اجتماعي  غير دال 978. 95058. 6399. قسط دار 

التقاعددال لصالح  019. 1.19454 (*)4.1754 شؤون اجتماعية      

ل6س(..3)شؤون    ير دالغ 341. 1.03709 2.2157- تقاعد   

 دال لصالح اإلرث 019. 1.19454 (*)4.1754- إرث    

ألف(.8-9)تقاعد د معلومات  غير دال 705. 1.01753 1.4991 قسط دار 

 دال لصالح تقاعد 001. 1.11014 (*)4.8627 شؤون اجتماعية    

ألف(..5-.1)كافلين    دال  لصالح الكافلين 000. 1.37053 (*)6.6667 شؤون اجتماعية  

ألف فمافوق..5)إرث    غير دال 991. 1.19269 6285. تقاعد 

 دال لصالح اإلرث 002. 1.27867 (*)5.4912 شؤون اجتماعية    

ل6س(..3)شؤون     دال لصالح تقاعد 001. 1.11014 (*)4.8627- تقاعد 

ألف(.8-9)تقاعد د تقييم  غير دال 964. 97450. 7487. قسط دار 

 دال لصالح تقاعد 001. 1.06318 (*)4.7941 شؤون اجتماعية    

 دال لصالح تقاعد 009. 1.06983 (*)4.0455 شؤون اجتماعية    

شؤون ل6س(..3)    دال لصالح تقاعد 001. 1.06318 (*)4.7941- تقاعد 

 دال لصالح قسط الدار 009. 1.06983 (*)4.0455- قسط دار    

لح الكافليندال  لصا 000. 1.31257 (*)6.8333- كافلين      

  Total 1678.032 124     

 دال 009. 3.512 53.150 4 212.598 بين المربعات  د اجتماعي

    15.132 120 1815.850 ضمن المربعات  

  Total 2028.448 124     

 دال 000. 8.198 142.150 4 568.599 بين المربعات  د معلومات

    17.339 120 2080.633 لمربعاتضمن ا  

  Total 2649.232 124     

 دال 000. 8.848 140.717 4 562.869 بين المربعات  د تقييم

    15.903 120 1908.363 ضمن المربعات  

  Total 2471.232 124     

 دال 000. 9.422 2301.459 4 9205.837 بين المربعات  دعم كلي

    244.275 120 29312.963 ضمن المربعات  

 Total 38518.800 124     
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 دال لصالح اإلرث 001. 1.22459 (*)5.3947- إرث    

ألف(.8-9)تقاعد دعم كلي  غير دال 999. 3.81927 1.2487 قسط دار 

اعدالح تقادال لص 007. 4.16685 (*)16.0441 شؤون اجتماعية      

ل6س(..3)شؤون     دال لصالح تقاعد 007. 4.16685 (*)16.0441- تقاعد 

رقسط دا      دال لصالح قسط 018. 4.19290 (*)14.7955- 

 دال  لصالح الكافلين 000. 5.14423 (*)28.5167- كافلين    

 دال لصالح اإلرث 000. 4.79945 (*)22.3553- إرث    

ل.س( وهي الفئة التي تعتمد علة وزارة  500يتبين من الجدول السابق أن المسنين ضمن فئة اإلنفاق )
مستوى الدعم النفسي االجتماعي الكلي، ومستوى أبعاد دعم التقييم ودعم لديهم ة، كان الشؤون االجتماعي

. أي أن الفروق الدالة كانت في حال المقارنة من فئات الدخل األخرى أقلالمعلومات والدعم االجتماعي 
 ألف600-80ألف فمافوق )اإلرث(، 600ل.س( وفئات الدخل األخرى،  500بين فئة الدخل الدنيا )

أما الفروق بين فئات الدخل األخرى في ألف)التقاعد(.  20-3ألف )قسط الدار(، 80-20)الكفالء(، 
الدرجة الكلية وأبعاد الدعم االجتماعي والتقييم والمعلومات فلم تكن ذات داللة. أما في بعدي الدعم العاطفي 

اطفي كان الدعم العدا فئة اإلرث. و والدعم المادي فكان دال لصالح الكافلين عند المقارنة مع كل الفئات ع
ل.س(، ولم تكن هناك فروق 500ألف فما فوق( عند المقارنة مع فئة اإلنفاق الدنيا)600داًل لصالح فئة )

ة القائلة نرفض الفرضية الصفري دالة بين فئات الدخل األخرى في بعدي الدعم العاطفي والمادي. وبالتالي
 تبعاا لمتغير الدخل. ستوى الدعم النفسي الجتماعيبعدم وجود فروق دالة إحصائياا في م

 يبين توزع متوسطات أفراد العينة تبعاا لمتغير الدخل. ( 3الشكل رقم )

 
االجتماعية  الحالةلمتغير  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً  

 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 
 كما يلي: متوسطات، وكانت النتائجفروق بين الداللة الالختبار  استخراج قيم فتم ضية، الفر  للتحقق من
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 . درجات األفراد تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية متوسطاتئج اختبار ف لدللة الفروق بين نتا( 79الجدول رقم )

درجة  مجموع المربعات    
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F   القيمة
 االحتمالية

 قرارال

 دال 003. 4.996 66.405 3 199.215 بين المربعات  د مادي
      13.291 121 1608.193 ضمن المربعات  
  Total 1807.408 124        

 دال 008. 4.146 52.135 3 156.404 بين المربعات  د عاطفي
      12.575 121 1521.628 ضمن المربعات  
  Total 1678.032 124        
 دال 008. 4.102 62.424 3 187.271 بين المربعات  اجتماعي د
      15.216 121 1841.177 ضمن المربعات  
  Total 2028.448 124        

 دال 030. 3.079 62.640 3 187.920 بين المربعات  دمعلومات
      20.341 121 2461.312 ضمن المربعات  
  Total 2649.232 124        

 دال 001. 5.569 99.931 3 299.793 بين المربعات  ييمد تق
      17.946 121 2171.439 ضمن المربعات  
  Total 2471.232 124        

 دال 005. 4.481 1283.960 3 3851.881 بين المربعات  دعم كلي
      286.503 121 34666.919 ضمن المربعات  
  Total 38518.800 124        

 حالةللمتغير ا األبعاد وفقاً و الدرجة الكلية في  ظ من الجدول السابق أن هناك فروق دالة إحصائياً يالح
انت النتائج كما ، وكستخدم اختبار شيفييه للمقارنات البعدية المتعددةاق و الفر  اتجاه. ولتحديد ةاالجتماعي

 هو مبين في الجدول التالي:
 جاه دللة الفروق تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية.( اختبار شيفيه لمعرفة ات84الجدول رقم )

 (I) الوضع ع (J) القرار القيمة االحتمالية الخطأ المعياري فرق المتوسط الوضع ع 

 دال لصالح عازب 015. 1.00969 (*)3.3267- عازب مطلق د مادي

 دال لصالح أرمل 009. 90283. (*)3.1328- أرمل  

 غير دال 105. 98214. 2.4602- عازب مطلق د عاطفي

 دال لصالح أرمل 009. 87819. (*)3.0505- أرمل  

 غير دال 987. 1.08035 4034. عازب مطلق د اجتماعي

 دال لصالح أرمل 021. 84678. (*)2.6855- أرمل  

 غير دال 862. 1.24911 1.0795- عازب مطلق د معلومات

 دال لصالح أرمل 050. 1.11691 (*)3.0736- أرمل  

 غير دال 994. 1.17325 3295.- عازب مطلق د تقييم

 دال لصالح أرمل 021. 1.04908 (*)3.3276- أرمل  

 غير دال 470. 4.68787 7.4773- عازب مطلق دعم كلي

 دال لصالح أرمل 008. 4.19173 (*)14.7828- أرمل  

الكلية  يهم لدعم نفسي اجتماعي بدرجتهأن األرامل من أفراد العينة، عبروا عن تلق تدل نتائج الجدول السايق
ارتفع كما  ،ودرجاته الفرعية بشكل أكبر وذو داللة بالمقارنة مع فئات الحالة االجتماعية )المطلق والعازب(
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رفض الفرضية ن وبالتالي على متوسط فئة المطلقين.متوسط فئة العازبين بشكل دال في بعد الدعم المادي 
فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير الصفرية القائلة بعدم وجود 

  الحالة الجتماعية.

وفيما يلي شكل بياني يبين توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمغير 
  الحالة االجتماعية.

تبعاا لمتغير الحالة مستوى الدعم النفسي الجتماعي  على مقياسأفراد العينة  درجات( يبين توزع 7الشكل رقم )
 الجتماعية.

 
األوالد لدى  وجودلمتغير  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً  

 أفراد عينة الدراسة.المسنين 
 ما يلي:متوسطات، وكانت النتائج كفروق بين الداللة الالختبار  تاستخراج قيم تم ضية، للتحقق من الفر 

بعاا ت على مقياس الدعم النفسي الجتماعي نتائج اختبار ت استودنت لدللة الفروق بين المتوسطات( 81الجدول رقم )
 .لمتغير وجود األولد
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دعم كليد تقييمد معلوماتد اجتماعيد عاطفيد مادي

 القرار  .القيمة االحتمالية درجة الحرية t  .االنحراف المعياري المتوسط العدد األوالد 

 غير دال 687. 123 404. 3.78528 12.2769 65 غير موجود د مادي

     3.87954 12.0000 60 موجود 

 غير دال 350. 123 938. 3.48520 12.3846 65 غير موجود د عاطفي

     3.88114 11.7667 60 موجود 

 غير دال 109. 123 1.614- 4.05384 9.1385 65 غير موجود د اجتماعي

     3.98003 10.3000 60 موجود 

 غير دال 519. 123 646. 4.18244 10.7692 65 غير موجود د معلومات

     5.07692 10.2333 60 موجود 

 غير دال 728. 123 348. 4.10956 10.6462 65 غير موجود د تقييم
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بالنظر إلى الجدول السابق يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير وجود األوالد، وبالتالي 
ماعي تدللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي الجنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات 

 تبعاا لمتغير وجود األولد.

 أفراد العينة على مقياس الدعم النفسي الجتماعي تبعاا لمتغير وجود األولد. درجاتتوزع ( 8م )الشكل رق

 
 تعقيب على الفرضية الثانية: 

فما فوق  58دالة لصالح الفئة العمرية ي درجة الدعم النفسي االجتماعي الكلي وأبعاده ففروق كانت ال
فما فوق تتصف بسلبية وطواعية كبيرة  58أن الفئة العمرية  وترى الباحثة، األخرى بالفئات العمرية مقارنة

أتموا عملية د ق يكون أفراد هذه الفئةالواقع، غالبًا ما في نظرًا لما يعتريها من ضعف القدرة على التأثير 
يتصفون بالالمباالة فما فوق  58االجتماعية، وتذكر األدبيات أن المسنين الشيوخ  أدوارهماالنسحاب من 

لتي تتناقص ا الحياة اليومية متطلباتالمزاج وعدم االكتراث للمسائل التي تتعدى الجوانب الصحية و  وتسطح
 كانت الفروق في درجة الدعم النفسيو إلى حد  كبير.  هماهتمامات تنحسركما ، إلى الحدود الدنيابدورها 

تفق هذه وت ،ث من أفراد العينةاإلنا الدعم المادي دالة لصالحو االجتماعي الكلي وفي بعدي الدعم العاطفي 
 ،(Reitzes et al,1999)ودراسة  ،(3060النتيجة مع معظم الدراسات السابقة منها دراسة خطاب )

التي  (Ikiz &Caker، 3060) ودراسة(، 3003ودراسة شوكت ) (Kaufman et al, 2010)ودراسة 
ر، النفسي االجتماعي أكثر من الذكو  بينت أن اإلناث كن دومًا يطلبن ويتلقين ويعبرن عن الحاجة للدعم

رن عن ، ويعبأن اإلناث يتمتعن بشبكات اجتماعية ممتدة ومتشابكة وال تقتصر على أفراد األسرة ذلك
حاجتهن للدعم بشكل صريح ويتلقينه من مصادر مختلفة، على عكس الذكور الذين يميلون للوحدة 

الجتماعي درجة الدعم النفسي االفروق في كانت و  .واالستقاللية ويقتصرون على زوجاتهم في تلقي الدعم
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دعم كليد تقييمد معلوماتد اجتماعيد عاطفيد مادي

     4.85018 10.3667 60 موجود 

 غير دال 676. 123 419. 14.94167 55.4769 65 غير موجود دعم كلي

     20.24245 54.1500 60 موجود 
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الكلية ودعم التقييم ودعم المعلومات والدعم االجتماعي دالة دومًا لصالح كل الفئات عندما قورنت بفئة 
ل.س(، أما في بعدي الدعم العاطفي والدعم المادي فقد كانت الفروق دالة لصالح  500الدخل الدنيا )

وترى الباحثة،  ألف فما فوق(600فئة اإلرث )مع كل الفئات عدا المقارنة عند ألف( 600-80الكفالء )
ل.س( جاء نتيجة الظروف االقتصادية  500أن تأثر الدعم النفسي االجتماعي لدى فئة الدخل الدنيا )

ة بالمسن الخاص االجتماعية التي تعاني منها، وتفتت الشبكة االجتماعية من حولها، وفقدان مصادر الدعم
لمصادر الخارجية والمجتمعية، إن هذه الفئة غالبًا ما تكون من المسنين الوحيدين تمامًا اللذين لم يكونوا أو ا

ما أففقدوا بذلك أهم مصادر الدعم المتمثلة باألسرة واألبناء واألحفاد، ، أسر خاصة بهم، أوأن أسرهم مفككة
أن هذه الفئة تتمتع بمستوى اقتصادي اجتماعي ألف(، فترى الباحثة 600-80النتيجة المتعلقة بفئة الكفالء )

مصادر دعم مختلفة ومتنوعة ومتكاتفة تؤمن لها ا مرتفع وبعالقة جيدة مع الكفالء، األمر الذي وفر له
تبين من خالل دراسة متغير الدخل  كمامستوى مرتفع من الدعم بأنواعه المختلفة ومن مصادر مختلفة. 

أعلى مستوى من تقدير الدعم النفسي االجتماعي، إن هذه النتيجة تعكس ومصدره أن من يكفله أوالده حقق 
مدى امتنان الوالدين المسنين لمحافظة أبنائهم على عالقة ودية معهم وتكفلهم نفقاتهم على أكمل وجه. 

 كانت الفروق في درجة الدعم النفسيوأهمية إحساس المسن بأنه تحت رعاية الحلقة األقرب وهي األسرة. 
ماعي الكلية وفي أبعاد الدعم االجتماعي والعاطفي والتقييم والمعلومات دالة لصالح فئة األرامل، االجت

 .وكانت الفروق في بعد الدعم المادي دالة لصالح األرامل ولصالح العازبين عند المقارنة بفئة المطلقين
قارب ت اجتماعية وأسر وأيمتلكون شبكا كونهملدى فئة األرامل ل وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعزى 

، كما يعود إلحساس األرمل بالكفاءة والجدارة لقيامه بمسؤولياته أثناء سني يمدونهم بأنواع الدعم المختلفة
كما  ،مسؤوليات مالية ومادية أقل من الفئات األخرى فقد كانت لديهمالعازبين حياته خارج دار الرعاية، أما 

من الفئات التي التتوقع الكثير من الدعم،  ( Silverstin et al, 1996) دراسة وفق ما ورد في  أنهم 
أن تتلقاه من مصادرخارجية منخفض لذا فإن مستويات غير وسقف توقعاتها بالنسبة للدعم الذي يمكن 

اصر وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ن مرتفعة من الدعم تؤثر بشكل  كبير في رفع مزاجهم.
جود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير الحالة ( بعدم و 3003)

جة الدعم ولم تكن الفروق في در االجتماعية. لذا فهم أكثر استقاللية ويعمتدون بشكل  أكبرعلى أنفسهم. 
 .ود األوالدالدار ووجالنفسي االجتماعي الكلية ودرجات األبعاد دالة إحصائيًا تبعًا لمتغيري مدة اإلقامة في 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير الفرضية الرئيسية الثالثة: 
العمر والجنس ومدة اإلقامة في الدار والدخل والحالة الجتماعية ووجود األولد لدى المسنين أفراد عينة 

 لتالية: ، وتتفرع هذه الفرضية إلى الفرضيات االدراسة
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لمسنين المتغير العمر لدى  تبعاً  الرضاعن الحياةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 1
 أفراد عينة الدراسة.

لمتغير الجنس لدى  تبعاً  الرضاعن الحياةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين 

ي لمتغير مدة اإلقامة ف تبعاً  الرضاعن الحياةائية في مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحص. 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين الدار لدى 

المسنين لدى الدخل  تبعاً لمتغير الرضاعن الحياةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 4
 أفراد عينة الدراسة.

الحالة االجتماعية  تبعًا لمتغير لحياةالرضاعن اال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 5
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 

لدى الد وجود األو لمتغير  تبعاً  الرضاعن الحياةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 6
 أفراد عينة الدراسة.المسنين 

أفراد نين المسعمر لدى لمتغير ال تبعاً الرضا عن الحياة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  
 عينة الدراسة.

 كما يلي: متوسطات، وكانت النتائجفروق بين الداللة الالختبار  فاستخراج قيم تم ضية، للتحقق من الفر 

 .على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير العمر نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات( 83الجدول )

لحريةدرجة ا مجموع المربعات     القرار .القيمة االحتمالية F المربعات متوسط 

 دال 000. 10.066 95.191 2 190.381 بين المجموعات ر أسرة

     9.457 122 1153.731 ضمن المجموعات  

  Total 1344.112 124       

 غير دال 340. 1.087 18.550 2 37.099 بين المجموعات رأصدقاء

     17.058 122 2081.109 ضمن المجموعات  

  Total 2118.208 124       

 غير دال 058. 2.913 23.101 2 46.202 بين المجموعات ر مادي وصحي

     7.931 122 967.526 ضمن المجموعات  

  Total 1013.728 124       

 غير دال 051. 3.054 26.622 2 53.243 بين المجموعات ر ترفيه

     8.717 122 1063.445 ضمن المجموعات  

  Total 1116.688 124       

 غير دال 606. 502. 3.389 2 6.777 بين المجموعات ر روحي وديني

     6.748 122 823.255 ضمن المجموعات  

  Total 830.032 124       
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 دال 043. 3.225 454.459 2 908.918 بين المجموعات رضا كلي

     140.921 122 17192.314 ضمن المجموعات  

  Total 18101.232 124       

يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا في الدرجة الكلية للرضا عن الحياة، وبعد الرضا عن 
داللة اتجاه هذه الفروق، قامت الباحثة بتطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة. األسرة.  ولمعرفة 

 هو مبين في الجدول التالي:ئج كما وكانت النتا

 تجاه دللة الفروق. لمعرفة انتائج اختبار شيفيه  (82الجدول )

 (I) فئات العمر (J) الفروق بين المتوسطات فئات العمر (I-J) القرار 

  4456. 2.00 75-1. ر أسرة

فما فوق 31لصالح  دال (*)2.5348- 3.00      

  2.00 1.00 -.4456  

فما فوق 31لصالح  دال (*)2.9804- 3.00      

  4626. 2.00 1.00 رضا كلي

فما فوق 31لصالح  دال (*)6.2927- 3.00      

الح الفئة تتجه لصفي المتوسطات على بعد الرضا عن األسرة والرضا الكلي، يتبن من الجدول أن الفروق 
وجود فروق ذات دللة  نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدمفما فوق، وبالتالي  58العمرية األكبر 

 إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير العمر. 

 تبعاا لمتغير العمر. على مقياس الرضا عن الحياة أفراد العينة  درجاتتوزع  (9الشكل رقم )

 

لجنس لمتغير ا لدى المسنين تبعاً الرضا عن الحياة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  
 .اد عينة الدراسةلدى أفر 

 ما يلي:متوسطات، وكانت النتائج كفروق بين الداللة ال لمعرفةت استخراج قيم تم ضية، للتحقق من الفر 
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 .على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير الجنس لدللة الفروق بين المتوسطات تنتائج اختبار ( 83الجدول رقم )  

 F القيمة االحتمالية. t القرار القيمة االحتمالية يةدرجة الحر 

 دال 000. 123 3.786- 008. 7.276 ر أسرة

 دال 001. 78.566 3.549-   

 دال 004. 123 2.938- 038. 4.410 رأصدقاء

 دال 007. 81.747 2.788-   

 دال 012. 123 2.539- 334. 940. ر مادي وصحي

 دال 016. 87.492 2.459-   

 غير دال 651. 123 453.- 150. 2.095 ر ترفيه

 غير دال 663. 86.593 438.-   

 غير دال 769. 123 294.- 527. 403. ر روحي وديني

 غير دال 765. 102.772 300.-   

 دال 006. 123 2.778- 345. 900. رضا كلي

 دال 009. 87.526 2.691-   

 رضا عن الوضع المادي والصحييتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة في مجاالت الرضا الكلي وال
ة الصفرية نرفض الفرضيوالرضا عن األصدقاء والرضا عن األسرة لصالح اإلناث من أفراد العينة، وبالتالي 

 القائلة بعدم وجود فروق دالة إحصائياا في مستوى الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير الجنس.

 قياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير الجنس.أفراد العينة على م درجاتتوزع ( 9الشكل رقم )        

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة لدى المسنين تبعا لمتغير مدة اإلقامة  

 في الدار لدى أفراد عينة الدراسة.
 يلي: مامتوسطات، وكانت النتائج كفروق بين الداللة ال لمعرفة استخراج قيم فتم ضية، للتحقق من الفر 

على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير مدة اإلقامة  نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات (83الجدول )
  .في الدار

 .القيمة االحتمالية F متوسط  المربعات درجة الحرية مجموع المربعات   

 749. 290. 42.442 2 84.884 بين المجموعات رضا كلي

     146.348 121 17708.051 ضمن المجموعات  

0
10
20
30
40
50
60
70

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

ر مادي رأصدقاءر أسرة
وصحي

ر روحي ر ترفيه
وديني

رضا كلي



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
174 

  Total 17792.935 123       

 944. 057. 629. 2 1.259 بين المجموعات ر أسرة

     10.975 121 1327.927 ضمن المجموعات  

  Total 1329.185 123       

 984. 016. 275. 2 550. بين المجموعات رأصدقاء

     17.263 121 2088.869 ضمن المجموعات  

  Total 2089.419 123       

 406. 908. 7.415 2 14.831 بين المجموعات ر مادي وصحي

     8.169 121 988.419 ضمن المجموعات  

  Total 1003.250 123       

 517. 663. 6.010 2 12.019 بين المجموعات ر ترفيه

     9.061 121 1096.400 ضمن المجموعات  

  Total 1108.419 123       

 387. 956. 6.426 2 12.853 بين المجموعات ر روحي وديني

     6.723 121 813.494 ضمن المجموعات  

  Total 826.347 123       

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير مدة اإلقامة في دار الرعاية، وبالتالي 
بعدم وجود فروق دالة إحصائياا في مستوى الرضا عن الحياة لدى أفراد نقبل الفرضية الصفرية القائلة 

 .العينة تبعاا لمتغير مدة اإلقامة في الدار

 ة في الدار. ة اإلقامأفراد العينة على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير مد درجاتتوزع ( 11الشكل )

 
أفراد سنين الملدى الدخل لمتغير  تبعاً حياة الرضا عن ال ذات داللة إحصائية في مستوىال توجد فروق  

 عينة الدراسة.
 ما يلي:متوسطات، وكانت النتائج كفروق بين الداللة ال لمعرفة استخراج قيم فتم ضية، للتحقق من الفر 

 .على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير الدخل نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات( 83الجدول رقم )

مجموع     
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

F  القيمة
 .االحتمالية

 القرار

 دال 000. 13.779 105.760 4 423.040 بين المجموعات ر أسرة

      7.676 120 921.072 ضمن  المجموعات  
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  Total 1344.112 124        

 دال 002. 4.654 71.113 4 284.454 بين المجموعات رأصدقاء

      15.281 120 1833.754 ضمن  المجموعات  

  Total 2118.208 124        

 دال 001. 5.306 38.090 4 152.361 بين المجموعات ر مادي وصحي

      7.178 120 861.367 ضمن  المجموعات  

  Total 1013.728 124        

 دال 004. 4.076 33.392 4 133.570 بين المجموعات ر ترفيه

      8.193 120 983.118 ضمن  المجموعات  

  Total 1116.688 124        

 غير دال 697. 554. 3.761 4 15.045 بين المجموعات ر روحي وديني

      6.792 120 814.987 ضمن  المجموعات  

  Total 830.032 124        

 دال 000. 7.576 912.377 4 3649.508 بين المجموعات رضا كلي

      120.431 120 14451.724 ضمن  المجموعات  

  Total 18101.232 124        

يتبين من الجدول السابق وجود فروق في كل مجاالت الرضا والدرجة الكلية، عدا الرضا عن الجانب 
لمتعددة االروحي والديني، ولمعرفة اتجاه هذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق اختبار شيفية للمقارنات البعدية 

 لمعرفة داللة اتجاه الفروق، وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي: 

 نتائج اختبار شيفيه )المقارنات البعدية المتعددة( لتجاه دللة الفروق.( 87الجدول رقم )

 (I) الدخل (J) الخطأ  فرق المتوسطات الدخل
 المعياري

القيمة 
 .االحتمالية

 القرار

  367. 67701. 1.4100- قسط دار ألف(.8-9)تقاعد ر أسرة

 دال لصالح كافلين 001. 85875. (*)3.8706- كافلين    

  418. 79356. 1.5759- إرث    

 دال لصالح التقاعد 042. 73863. (*)2.3627 شؤون اجتماعية    

  367. 67701. 1.4100 تقاعد أف(.1-.8)قسط دار  

  094. 86273. 2.4606- كافلين    

  1.000 79786. 1659.- إرث    

 دال لصالح قسط الدار 000. 74324. (*)3.7727 شؤون اجتماعية    

 دال لصالح كافلين 001. 85875. (*)3.8706 تقاعد ألف(..5-.1)كافلين  

  094. 86273. 2.4606 قسط دار    

  226. 95691. 2.2947 إرث    

 دال لصالح كافلين 000. 91188. (*)6.2333 شؤون اجتماعية    

  418. 79356. 1.5759 تقاعد (ألف فما فوق..5)إرث  

  1.000 79786. 1659. قسط دار    

  226. 95691. 2.2947- كافلين    

 دال لصالح إرث 001. 85076. (*)3.9386 شؤون اجتماعية    

 دال لصالح تقاعد 042. 73863. (*)2.3627- تقاعد ل6س(..3)شؤون   

 دال لصالح قسط الدار  000. 74324. (*)3.7727- قسط دار    

 دال لصالح كافلين 000. 91188. (*)6.2333- كافلين    

 دال لصالح إرث 001. 85076. (*)3.9386- إرث    

  369. 95526. 1.9866- قسط دار ألف(.8-9)تقاعد رأصدقاء

  059. 1.21169 3.7078- كافلين    

  519. 1.11970 2.0201- إرث    
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  938. 1.04219 9338. شؤون اجتماعية    

  369. 95526. 1.9866 تقاعد (ألف.1-.8)قسط دار  

  736. 1.21730 1.7212- كافلين    

  1.000 1.12577 0335.- إرث    

  108. 1.04871 2.9205 شؤون اجتماعية    

  059. 1.21169 3.7078 تقاعد ألف(..5-.1)كافلين  

  736. 1.21730 1.7212 قسط دار    

  815. 1.35020 1.6877 إرث    

 دال لصالح كافلين 014. 1.28665 (*)4.6417 شؤون اجتماعية    

  519. 1.11970 2.0201 تقاعد ألف فمافوق(..5)إرث  

  1.000 1.12577 0335. قسط دار    

  815. 1.35020 1.6877- كافلين    

  202. 1.20042 2.9539 ةشؤون اجتماعي    

  938. 1.04219 9338.- تقاعد ل6س(..3)شؤون   

  108. 1.04871 2.9205- قسط دار    

 دال لصالح كافلين 014. 1.28665 (*)4.6417- كافلين    

  202. 1.20042 2.9539- إرث    

  999. 65470. 1729.- قسط دار ألف(.8-9)تقاعد ر مادي وصحي

  613. 83046. 1.3608- كافلين    

  469. 76741. 1.4520- إرث    

  150. 71429. 1.8725 شؤون اجتماعية    

  999. 65470. 1729. تقاعد ألف(.1-.8)قسط دار  

  731. 83430. 1.1879- كافلين    

  602. 77156. 1.2791- إرث    

  095. 71875. 2.0455 شؤون اجتماعية    

  613. 83046. 1.3608 تقاعد ألف(..5-.1)كافلين  

  731. 83430. 1.1879 قسط دار    

  1.000 92538. 0912.- إرث    

 دال لصالح كافلين 012. 88183. (*)3.2333 شؤون اجتماعية    

  469. 76741. 1.4520 تقاعد (ألف فما فوق..5)إرث  

  602. 77156. 1.2791 قسط دار    

  1.000 92538. 0912. كافلين    

 دال لصالح إرث 004. 82273. (*)3.3246 شؤون اجتماعية    

  150. 71429. 1.8725- تقاعد ل6س(..3)شؤون  

  095. 71875. 2.0455- قسط دار    

 دال لصالح كافلين 012. 88183. (*)3.2333- كافلين    

 دال لصالح إرث 004. 82273. (*)3.3246- إرث    

  977. 69944. 4742. قسط دار لف(أ.8-9)تقاعد ر ترفيه

  407. 88721. 1.7804- كافلين    

  997. 81985. 3313.- إرث    

  214. 76310. 1.8529 شؤون اجتماعية    

  977. 69944. 4742.- تقاعد ألف(.1-.8)قسط دار  

  179. 89131. 2.2545- كافلين    

  916. 82429. 8054.- إرث    

  524. 76787. 1.3788 عيةشؤون اجتما    

  407. 88721. 1.7804 تقاعد ألف(..5-.1)كافلين  

  179. 89131. 2.2545 قسط دار    

  709. 98862. 1.4491 إرث    

 دال لصالح كافلين 007. 94209. (*)3.6333 شؤون اجتماعية    

  997. 81985. 3313. تقاعد ألف فمافوق(.5)إرث  
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  916. 82429. 8054. قسط دار    

  709. 98862. 1.4491- كافلين    

  194. 87895. 2.1842 شؤون اجتماعية    

  214. 76310. 1.8529- تقاعد ل6س(..3)شؤون  

  524. 76787. 1.3788- قسط دار    

 دال لصالح كافلين 007. 94209. (*)3.6333- كافلين    

  194. 87895. 2.1842- إرث    

  1.000 80027. 0482. إرث    

  725. 2.68170 3.8485- قسط دار ألف(.8-9)تقاعد رضا كلي

 دال لصالح كافلين 012. 3.40159 (*)12.4667- كافلين    

  313. 3.14334 6.8947- إرث    

  484. 2.92576 5.4583 شؤون اجتماعية    

  725. 2.68170 3.8485 تقاعد ألف(.1-.8)قسط دار  

  181. 3.41733 8.6182- كافلين    

  920. 3.16036 3.0463- إرث    

 دال لصالح قسط الدار 046. 2.94404 (*)9.3068 شؤون اجتماعية    

 دال لصالح كافلين 012. 3.40159 (*)12.4667 تقاعد ألف(..5-.1)كافلين  

  181. 3.41733 8.6182 قسط دار    

  706. 3.79041 5.5719 إرث    

 دال لصالح كافلين 000. 3.61202 (*)17.9250 اجتماعية شؤون    

  313. 3.14334 6.8947 تقاعد ألف فما فوق(..5)إرث  

  920. 3.16036 3.0463 قسط دار    

  706. 3.79041 5.5719- كافلين    

 دال لصالح إرث 012. 3.36993 (*)12.3531 شؤون اجتماعية    

  484. 2.92576 5.4583- تقاعد ل6س(..3)شؤون   

 دال لصالح قسط الدار 046. 2.94404 (*)9.3068- قسط دار    

 دال لصالح كافلين 000. 3.61202 (*)17.9250- كافلين    

 دال لصالح إرث 012. 3.36993 (*)12.3531- إرث    

لية تبعًا لمتغير لكلرضا عن الحياة بالدرجة ايتبين من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة في مستوى ا
 لديهم كفالءمن أي  ،ألف(80-20ألف( و)600-80ألف فما فوق( و)600فئات الدخل )لصالح  الدخل
ولصالح  ،ل.س(500فئة الدخل الدنيا )ب رنةمقا ومن يكتفي بقسط دار الرعاية ينفق من إرثه الخاصومن 

لصالح الكفالء مقابل األسرة، أي ألف( في بعد الرضا عن 20-3)( مقابل فئة الدخل 600-80)فئة الدخل 
ألف فما فوق( بالمقارنة مع فئة 600)فئة الدخل ألف( و 600-80ولصالح فئة الدخل )، فئة المتقاعدين
مقترنة بمن تنفق عليه وزارة الشؤون االجتماعية ل.س( أي لصالح فئتي الكفالء واإلرث 500الدخل الدنيا )

ألف( مقابل فئة الدخل 600-80صحي. ولصالح فئة الدخل )في بعد الرضا عن الوضع المادي والوالعمل 
في بعد الرضا عن الترفيه مقارنة بمن تنفق عليهم وزارة الشؤون ل.س( أي لصالح فئة الكفالء 500الدنيا )

نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود قروق ذات دللة في مستوى وبالتالي االجتماعية والعمل. 
 المسنين تبعاا لمتغير الدخل. الرضا عن الحياة لدى
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 تبعاا  لمتغير الدخل.على مقياس الرضا عن الحياة أفراد العينة  درجاتتوزع ( 13الشكل رقم )

 
 دىلالحالة االجتماعية تبعا لمتغير  روق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياةال توجد ف 

 أفراد عينة الدراسة. المسنين
 ما يلي:متوسطات، وكانت النتائج كفروق بين الداللة ال لمعرفة استخراج قيم فم تضية، للتحقق من الفر 

على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير الحالة  نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات( 88الجدول )
 .الجتماعية

لقرارا .القيمة االحتمالية F متوسط  المربعات درجة الحرية مجموع المربعات      

 دال 000. 13.566 112.766 3 338.298 بين المجموعات ر أسرة

      8.313 121 1005.814 ضمن  المجموعات  

  Total 1344.112 124        

 غير دال 152. 1.794 30.067 3 90.200 بين المجموعات رأصدقاء

      16.760 121 2028.008 ضمن  المجموعات  

  Total 2118.208 124        

 دال 000. 7.991 55.877 3 167.632 بين المجموعات ر مادي وصحي

      6.993 121 846.096 ضمن  المجموعات  

  Total 1013.728 124        

 دال 005. 4.442 36.925 3 110.775 بين المجموعات ر ترفيه

      8.313 121 1005.913 ضمن  المجموعات  

  Total 1116.688 124        

 دال 001. 5.600 33.734 3 101.201 بين المجموعات ر روحي وديني

      6.023 121 728.831 ضمن  المجموعات  

  Total 830.032 124        

 دال 000. 7.395 934.907 3 2804.721 بين المجموعات رضا كلي

      126.417 121 15296.511 ضمن  المجموعات  

  Total 18101.232 124        
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 لي:يتطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة، وكانت النتائج كما تم ولمعرفة اتجاه داللة الفروق، 

 .نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق بين المتوسطات( 89الجدول )

 (I(  الوضع (J)  القرار .القيمة االحتمالية الخطأ المعياري . فرق المتوسطات الوضع 

 دال لصالح عازب 004. 79850. (*)2.9830- عازب مطلق ر أسرة

 دال لصالح أرمل 000. 71399. (*)4.0613- أرمل    

 دال لصالح متزوج 000. 1.19034 (*)6.0455- متزوج    

 دال لصالح عازب 004. 79850. (*)2.9830 مطلق عازب  

  400. 62587. 1.0784- أرمل    

  071. 1.13966 3.0625- متزوج    

 دال لصالح أرمل 000. 71399. (*)4.0613 مطلق أرمل  

  400. 62587. 1.0784 عازب    

  344. 1.08213 1.9841- متزوج    

 دال لصالح متزوج 000. 1.19034 (*)6.0455 مطلق متزوج  

  071. 1.13966 3.0625 عازب    

  344. 1.08213 1.9841 أرمل    

ي وصحير ماد  دال لصالح عازب 026. 73237. (*)2.2727- عازب مطلق 

 دال لصالح أرمل 000. 65485. (*)2.8918- أرمل    

  999. 1.09175 1477.- متزوج    

 دال لصالح عازب 026. 73237. (*)2.2727 مطلق عازب  

  762. 57403. 6190.- أرمل    

  253. 1.04527 2.1250 متزوج    

طلقم أرمل    دال لصالح أرمل 000. 65485. (*)2.8918 

  762. 57403. 6190. عازب    

  059. 99250. 2.7440 متزوج    

  999. 1.09175 1477. مطلق متزوج  

  253. 1.04527 2.1250- عازب    

  059. 99250. 2.7440- أرمل    

  334. 79854. 1.4801- عازب مطلق ر ترفيه

 دال لصالح أرمل 007. 71403. (*)2.5570- أرمل    

  597. 1.19040 1.6364- متزوج    

  334. 79854. 1.4801 مطلق عازب  

  401. 62590. 1.0769- أرمل    

  999. 1.13972 1563.- متزوج    

 دال لصالح أرمل 007. 71403. (*)2.5570 مطلق أرمل  

  401. 62590. 1.0769 عازب    

  867. 1.08218 9206. متزوج    

  597. 1.19040 1.6364 مطلق متزوج  

  999. 1.13972 1563. عازب    

  867. 1.08218 9206.- أرمل    

 دال لصالح عازب 008. 67972. (*)2.4006- عازب مطلق ر روحي وديني

 دال لصالح أرمل 027. 60778. (*)1.8723- أرمل    

ال لصالح متزوجد 017. 1.01327 (*)3.3068- متزوج      

عازبدال لصالح  008. 67972. (*)2.4006 مطلق عازب    

  805. 53277. 5283. أرمل    

  832. 97013. 9063.- متزوج    

 دال لصالح أرمل 027. 60778. (*)1.8723 مطلق أرمل  

  805. 53277. 5283.- عازب    

  492. 92116. 1.4345- متزوج    
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 دال لصالح متزوج 017. 1.01327 (*)3.3068 مطلق متزوج  

  832. 97013. 9063. عازب    

  492. 92116. 1.4345 أرمل    

 دال لصالح عازب 011. 3.11397 (*)10.6591- عازب مطلق رضا كلي

 دال لصالح أرمل 000. 2.78440 (*)13.0599- أرمل    

  244. 4.64203 9.5341- متزوج    

 دال لصالح عازب 011. 3.11397 (*)10.6591 مطلق عازب  

  809. 2.44073 2.4008- أرمل    

  996. 4.44440 1.1250 متزوج    

 دال لصالح أرمل 000. 2.78440 (*)13.0599 مطلق أرمل  

  809. 2.44073 2.4008 عازب    

  873. 4.22005 3.5258 متزوج    

  244. 4.64203 9.5341 مطلق متزوج  

  996. 4.44440 1.1250- عازب    

  873. 4.22005 3.5258- أرمل    

ة الكلية الرضا عن الحياة بالدرج يتبين من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
، فئة المطلقين ابلمقتبعًا لمتغير الحالة االجتماعية لصالح فئة األرامل والعازبين أفراد العينة بين المسنين 

ى بعد الرضا عن الجانب الروحي والديني لصالح كل الفئات مقابل المطلقين، وعلى بعد الرضا عن وعل
الترفيه لصالح األرامل مقابل المطلقين، وعلى بعد الرضا عن الوضع المادي والصحي لصالح فئتي أرمل 

 نرفضي: وبالتال وعازب مقابل مطلقين، وعلى بعد الرضا عن األسرة لصالح كل الفئات مقابل المطلقين.
فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعا لمتغير وجود الفرضية الصفرية القائلة بعدم 

 الحالة الجتماعية لدى المسنين أفراد عينة الدراسة.

 أفراد العينة على مقياس الرضا تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية. درجاتتوزع ( 12الشكل رقم )

 
جود األوالد و لمتغير  لدى المسنين تبعاً الرضا عن الحياة فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ال توجد  

 لدى أفراد عينة الدراسة.

 ما يلي:متوسطات، وكانت النتائج كلمعرفة داللة الفروق بين ال ت ةاستخراج قيمتم للتحقق من الفرضية، 
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بين المتوسطات على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير  دنت لدللة الفروقستو نتائج اختبار ت ( 94الجدول رقم )
 وجود األولد.

 القرار القيمة االحتمالية درجة الحرية t  االنحراف المعياري المتوسط العدد األوالد 
 غير دال 619. 123 498.- 13.32822 58.9500 60 يوجد رضا كلي
 10.88573 60.0308 65 ال يوجد  
 غير دال 995. 123 006.- 3.45835 12.1500 60 يوجد ر أسرة
 3.15847 12.1538 65 ال يوجد  
 غير دال 481. 123 707.- 4.68713 10.3833 60 يوجد رأصدقاء
 3.56512 10.9077 65 ال يوجد  
ير مادي وصح  غير دال 434. 123 785.- 3.02177 12.5667 60 يوجد 

 2.70976 12.9692 65 ال يوجد  
 غير دال 263. 123 1.125 2.95976 10.4500 60 يوجد ر ترفيه
 3.03228 9.8462 65 ال يوجد  
 غير دال 269. 103.909 1.112- 3.02807 13.8167 60 يوجد ر روحي وديني
 2.09372 14.3385 65 ال يوجد  

ود ن الحياة تبعًا لمتغير وجيتبين من الجدول عدو وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا ع
نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الرضا األوالد، وبالتالي 

 لحياة تبعاا لمتغير وجود األولد.عن ا

 أفراد العينة على مقياس الرضا عن الحياة تبعاا لمتغير وجود األولد.درجات يبين توزع ( 13الشكل رقم )

 

 تعقيب على الفرضية الرئيسية الثالثة: 

في الدرجة الكلية فما فوق،  58نين من الفئة العمرية المسنن وجود فروق ذات داللة لصننالحتبين من النتائج 
، وتؤيد هذه النتيجة ما ورد في األدبيات من ميل المسنننين الشننيوخ إلى والدرجات الفرعية للرضننا عن الحياة

فقد وجد أن األصغر سنًا يميلون الستراتيجيات تحكم األولي  في هذه المرحلة تجنب التصنادم مع الراشدين
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تعتمد التغيير  يةالستراتيجيات تحكم ثانو  الفرد، فيما يميل المسننونتطلعات على تغيير البيئة لتوافق  تركز
ويشنننننير  (Shiomur & Levy, 2006, 148) المتمركز حول الفرد حتى يتالءم مع المسنننننتجدات البيئية

ث يصننننننننننننننبح بحيننتطرأ على معتقنندات التحكم مع التقنندم في العمر التي تغيرات هننذه البعض المنظرين إلى 
وأكثر طواعية نتيجة إحسنننننننننننناسننننننننننننهم بالضننننننننننننعف األفراد أكثر داخلية في مركز التحكم مع التقدم في العمر 

(Bernards & Lima, 2006, 361) ، مع بعض الدراسننننننننننات التي بينت أن المسنننننننننننين  تختلفولكنها
لدرجة افي متوسنننننط الفروق  قد اتجهتاألصنننننغر سننننننًا أكثر رضنننننا عن الحياة، أما تبعًا للحالة االجتماعية ف

فئة  بالمقارنة معألف( 80-20ألف( و)600-80ألف فما فوق( و)600لصالح فئة الدخل )لرضنا الكلية ل
 ألف(.20-3)لالدخفئة ب عندما قورنتألف( 600-80ل.س(، كما كانت لصالح فئة )500الدخل الدنيا )

ن ل.س(، وكان الرضنننننا ع500فئة )ب بالمقارنةألف( 600-80أما الرضنننننا عن الترفيه فكان لصنننننالح فئة )
فئة الدخل الدنيا ب بالمقارنةألف فما فوق( 600ألف( و)600-80)الوضننننع المادي والصننننحي لصننننالح فئة 

ل فئة الدخل الدنيا ألف( مقاب600-80ل.س(، وكان الرضنا عن األصدقاء دال لصالح فئة الدخل )500)
-3المتقاعين )فئة ألف( بالمقارنة مع 600-80ل.س(، وكان الرضننننننننا عن األسننننننننرة لصننننننننالح فئة )500)

الفروق تبعًا للحالة  وكانتل.س(. 500ألف(، ولصننننننننننننننالح كنل فئنات الندخنل مقنارننة بفئة الدخل الدنيا )20
لصنننننننالح المتزوجين مقارنة ي االجتماعية في بعد الرضنننننننا عن األسنننننننرة والرضنننننننا عن الجانب الروحي والدين

بالمطلقين، ولصننننننننالح فئتي العازبين واألرامل في الدرجة الكلية للرضننننننننا والدرجات الفرعية األخرى. وكانت 
الفروق تبعًا لمتغير الجنس في الدرجة الكلية للرضنننننننا والرضنننننننا عن األسنننننننرة والرضنننننننا عن الوضنننننننع المادي 

رافقة الضنننعف المت أكثر تقبال لصننفاتالمسننننات  بأنوالصننحي والرضننا عن األصننندقاء دالة لصننالح اإلناث 
عل بتفناكمنا أنهن أكثر اجتمناعينة وطلبنا للندعم من النذكور األمر النذي يسننننننننننننننمح لهن في العمر مع التقندم 

لعب العوامل ، كما توتحقيق حاجاتهن النفسية بمستوى أعلى وتحقيق رضًا أكبر عن الحياةاجتماعي أكبر 
ود األوالد فلم ومتغير وجأما الفروق تبعًا لمدة اإلقامة في الدار  ورًا في ذلك. الثقافية والتنشئة االجتماعية د

 تكن ذات داللة إحصائية.

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الحاجات النفسية )أمن، الفرضية الرئيسية الرابعة: 
ل والحالة الجتماعية ووجود لمتغير العمر والجنس ومدة اإلقامة في الدار والدخ انتماء، تقدير( تبعاا 

 : وتتفرع هذه الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية التالية األولد لدى المسنين أفراد عينة الدراسة،

 بعاً تالحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 1
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لمتغير العمر لدى 



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
183 

 بعاً تالحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لمتغير الجنس لدى 

 بعاً تالحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 3
 أفراد عينة الدراسة.ن المسنيلمتغير مدة اإلقامة في الدار لدى 

الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعًا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 4
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى الدخل  لمتغير

الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعًا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 5
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى جتماعية الحالة اال لمتغير

 بعاً ت الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 6
 المسنين أفراد عينة الدراسة.لدى وجود األوالد لمتغير 

متغير ل بعاً تالحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  
 أفراد عينة الدراسة.المسنين العمر لدى 

 لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات، وكانت النتائج كما يلي: فاستخراج قيمة تم للتحقق من الفرضية، 

 .على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير العمر لدللة الفروق بين المتوسطات فنتائج اختبار  (91الجدول )
لمربعاتمجموع ا    درجة  

 الحرية
 متوسط
 المربعات

F  القيمة
 .االحتمالية

 القرار

 غير دال 257. 1.374 28.887 2 57.775 بين المجموعات ح أمن

      21.028 122 2565.393 ضمن المجموعات  

  Total 2623.168 124        

 دال 037. 3.375 54.414 2 108.828 بين المجموعات ح انتماء

جموعاتضمن الم    1966.740 122 16.121      

  Total 2075.568 124        

 غير دال 282. 1.280 28.356 2 56.712 بين المجموعات ح تقدير

      22.149 122 2702.200 ضمن المجموعات  

  Total 2758.912 124        

 غير دال 149. 1.930 284.220 2 568.439 بين المجموعات حاجات كلي

من المجموعاتض    17962.329 122 147.232      

  Total 18530.768 124        

، قامت الباحثة بتطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة، وكانت داللة الفروقاتجاه ولمعرفة 
 النتائج كما هو مبين في الجدول التالي: 
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 لمتعددة.نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ا (93الجدول )

 (I)  فئات
 العمر

(J)  فئات
 العمر

اتالمتوسطفروق   
(I-J) 

الخطأ 
 المعياري

القيمة 
 .االحتمالية

 القرار

  484. 84429. 1.0204- 2.00 1.00 ح انتماء
فما فوق 31لصالح  دال  

 
    3.00 -2.3271(*) .89618 .038 

الح الحاجة إلى االنتماء لصتحقيق في  يتبين من الجدولين السابقين، وجود فروق ذات داللة إحصائية،
نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية فما فوق، وبالتالي  55الفئة العمرية 

  في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(تبعاا لمتغير العمر.

 اس الحاجات النفسية تبعًا لمتغير العمر.وفي ما يلي شكل يبين توزع درجات أفراد العينة على مقي

 أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير العمر. درجاتتوزع  (13الشكل رقم )

 

 

متغير ل تبعاً  الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  
 أفراد عينة الدراسة.المسنين الجنس لدى 

 لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات، وكانت النتائج كما يلي: تاستخراج قيمة تم لتحقق من الفرضية، ل

 .تبعاا لمتغير الجنس نتائج اختبار ت لدللة الفروق بين المتوسطات( 92)الجدول 

 F  القيمة
 .االحتمالية

t  درجة
 الحرية

القيمة 
  االحتمالية

 القرار

 غير دال 248. 123 1.160- 134. 2.277 ح أمن

 دال 001. 123 3.438- 009. 7.119 ح انتماء

 دال 001. 123 3.381- 336. 933. ح تقدير

 دال 008. 123 2.683- 421. 651. حاجات كلي
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تقدير( تبعًا  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحقيق الحاجات النفسية )انتماءيتبين من الجدول السابق 
وجود فروق  مية القائلة بعدالفرضية الصفر  نرفضأفرد العينة، وبالتالي  اإلناث منلصالح لمتغير الجنس 

 تماء، تقدير( يعزى لمتغير الجنس.دالة إحصائياا في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، ان

  توزع متوسطات أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير الجنس. (13الشكل رقم )

 
متغير مدة ل تبعاً الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( جد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ال تو  

 اإلقامة في الدار لدى أفراد عينة الدراسة.

 :يلي كما ائجالنت وكانت المتوسطات، بين الفروق داللة لمعرفة ف قيمة استخراجتم  الفرضية، من للتحقق

على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير مدة اإلقامة  لة الفروق بين المتوسطاتنتائج اختبار ف لدل  (93الجدول )
 .في الدار

مجموع    
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

F  القيمة
 .االحتمالية

 القرار

 غيردال 577. 552. 82.402 2 164.805 بين المجموعات حاجات كلي

      149.325 121 18068.292 ضمن المجموعات  

  Total 18233.097 123        

 غير دال 429. 852. 18.028 2 36.056 بين المجموعات ح أمن

      21.154 121 2559.686 ضمن المجموعات  

  Total 2595.742 123        

 غير دال 974. 027. 453. 2 905. بين المجموعات ح انتماء

      16.883 121 2042.869 ضمن المجموعات  

  Total 2043.774 123        

 غير دال 209. 1.584 34.657 2 69.314 بين المجموعات ح تقدير

      21.882 121 2647.686 ضمن المجموعات  

  Total 2717.000 123        
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يتبين من الجدول السابق، عدم وجود فروق ذات داللة في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، 
جود فروق دالة و  نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدمدير( تعزى إلى متغير اإلقامة في الدار، وبالتالي تق

 .داراإلقامة في التماء، تقدير( يعزى لمتغير إحصائياا في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، ان

 تبعاا لمتغير مدة اإلقامة في الدار. أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية درجاتيبين توزع  (17الشكل رقم )

 
تبعًا تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(   مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  

 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى لمتغير الدخل 

 :يلي كما ئجاالنت وكانت المتوسطات، بين الفروق داللة لمعرفة ف قيمة استخراجتم  الفرضية، من للتحقق

 .على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير الدخل نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات (93الجدول )
مجموع   

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  القيمة
 .االحتمالية

 القرار

 دال 002. 4.482 85.241 4 340.963 بين المجموعات ح أمن

    19.018 120 2282.205 ضمن المجموعات 

 Total 2623.168 124     

 دال 001. 4.856 72.295 4 289.179 بين المجموعات ح انتماء

    14.887 120 1786.389 ضمن المجموعات 

 Total 2075.568 124     

 دال 000. 7.125 132.369 4 529.476 بين المجموعات ح تقدير

    18.579 120 2229.436 ضمن المجموعات 

 Total 2758.912 124     

 دال 000. 6.517 826.785 4 3307.138 بين المجموعات حاجات كلي

    126.864 120 15223.630 ضمن المجموعات 

 Total 18530.768 124     

 بين في الجدولم ، وكانت النتائج كما هوامت الباحثة بتطبيق اختبار شيفيهولمعرفة اتجاه داللة الفروق ق
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 نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه دللة الفروق بين المتوسطات.  (93لجدول )ا

 (I) الدخل (J) ق وفر الدخل
 (I-J)المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

القيمة 
 .االحتمالية

 القرار

ألف(..5-.1كفالء ) ح أمن   894. 1.06568 1.1168- قسط دار 

لح الكافليندال لصا 013. 1.43538 (*)5.2167 شؤون اجتماعية    

ألف فما فوق(..5)إرث ح انتماء   984. 94284. 5793.- قسط دار 

إرثدال لصالح  019. 1.18481 (*)4.1447 شؤون اجتماعية    

ل6س( ..3)شؤون     265. 1.02865 2.3676- تقاعد 

 دال لصالح كافلين 008. 1.26993 (*)4.8500- كافلين  

صالح ارثدال ل 019. 1.18481 (*)4.1447- إرث    

  1.000 1.05329 0134.- قسط دار تقاعد ح تقدير

ألف(..5-.1)كافلين    429. 1.33604 2.6255 تقاعد 

 دال لصالح كافلين 002. 1.41869 (*)5.9833 شؤون اجتماعية  

ألف فما فوق(..5)إرث    254. 1.23461 2.8746 تقاعد 

ارث دال لصالح 000. 1.32361 (*)6.2325 شؤون اجتماعية    

  081. 1.14915 3.3578- تقاعد شؤون  

  976. 2.75239 1.8939- قسط دار تقاعد حاجات كلي

 دال لصالح كافلين 002. 3.70723 (*)16.0500 شؤون اجتماعية كافلين 

  290. 3.22619 7.2368 تقاعد إرث 

 دال لصالح ارث 003. 3.45876 (*)14.3202 شؤون اجتماعية  

  241. 3.00288 7.0833- تقاعد شؤون  

كافلين لصالح دال 002. 3.70723 (*)16.0500- كافلين    

ارث لصالح دال 003. 3.45876 (*)14.3202- إرث    

أمن، انتماء، ) يتبين من الجدولين السابقين، وجود فروق ذات داللة في مستوى تحقيق الحاجات النفسية
نرفض التالي وبوالكفالء، مقارنًة بفئات الدخل األخرى. لصالح فئتي اإلرث تبعًا لمتغير الدخل،  تقدير(

الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية 
  الثالث تبعاا لمتغير الدخل.

 .أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير الدخل درجاتيبين توزع  (18الشكل رقم )
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 تبعاً تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(   مستوىروق ذات داللة إحصائية في ال توجد ف 
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى الحالة االجتماعية لمتغير 

 :يلي كما تائجالن وكانت المتوسطات، بين الفروق داللة لمعرفة ف قيمة استخراجتم  الفرضية، من للتحقق

على مقياس الحجات النفسية تبعاا لمتغير الحالة  نتائج اختبار ف لدللة الفروق بين المتوسطات (97الجدول )
 . الجتماعية

 القرار .القيمة االحتمالية F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات  

 دال 031. 3.046 61.392 4 184.177 بين المجموعات ح أمن

    20.157 121 2438.991 ضمن المجموعات 

 Total 2623.168 121     

 دال 004. 4.743 72.793 4 218.378 بين المجموعات ح انتماء

    15.349 121 1857.190 ضمن المجموعات 

 Total 2075.568 121     

 دال 000. 7.769 148.523 4 445.570 بين المجموعات ح تقدير

    19.119 121 2313.342 ضمن المجموعات 

 Total 2758.912 121     

 دال 001. 5.615 754.864 4 2264.593 بين المجموعات حاجات كلي

    134.431 121 16266.175 ضمن المجموعات 

 Total 18530.768 121     

 ولمعرفة اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار شيفيه وكانت النتائج كما يلي: 

  ة اتجاه دللة الفروق.نتائج اختبار شيفيه لمعرف (98الجدول )
 (I)  الوضع (J) فرق المتوسطات الوضع(I-J) القرار .القيمة االحتمالية الخطأ المعياري 

 غير دال  441. 1.24343 2.0483- عازب مطلق ح أمن

 دال لصالح أرمل 041. 1.11183 (*)3.2482- أرمل  

 غير دال 142. 1.08504 2.5540- عازب مطلق ح انتماء

 دال لصالح أرمل 004. 97020. (*)3.6537- أرمل  

 دال لصالح عازب 016. 1.21098 (*)3.9602- عازب مطلق ح تقدير

 دال لصالح أرمل 000. 1.08282 (*)5.1934- أرمل  

 غير دال 089. 3.21115 8.2898- عازب مطلق حاجات كلي

 دال لصالح أرمل 001. 2.87130 (*)11.7590- أرمل  

لين السابقين، وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية الثالث يتبين من الجدو 
رية القائلة نرفض الفرضية الصفتبعًا لمتغير الحالة االجتماعية، وذلك لصالح العازبين واألرامل. وبالتالي 

بعاا ، تقدير( تبعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء
 لمتغير الحالة الجتماعية.
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 أفراد العينة على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية. درجاتيبين توزع  (19الشكل رقم )

 
 تبعاً  تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى  وجود األوالدلمتغير 

 :يلي كما ائجالنت وكانت المتوسطات، بين الفروق داللة لمعرفة ت قيمة استخراجتم  الفرضية، من للتحقق

على مقياس الحاجات النفسية تبعاا لمغير وجود  نتائج اختبار ت لدللة الفروق بين المتوسطات( 99الجدول رقم )
 .األولد

متوسطال العدد األوالد   القرار .القيمة االحتمالية درجة الحرية t  .االنحراف المعياري 

موجود غير ح أمن  دال غير 589. 123 542.- 4.70030 18.5692 65 

     4.51548 19.0167 60 موجود  

موجود غير ح انتماء  دال غير 600. 123 525. 3.79543 14.5692 65 

     4.41297 14.1833 60 موجود  

يرح تقد موجود غير   دال غير 080. 123 1.765 4.39914 26.2615 65 

     4.96118 24.7833 60 موجود  

موجود غير حاجات كلي  دال غير 494. 123 686. 11.75409 59.5385 65 

     12.76776 58.0333 60 موجود  

بل الفرضية نق، وبالتالي تعزى لمتغير وجود األوالدإحصائية فروق ذات داللة عدم وجود يتبين من الجدول 
الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، 

 انتماء، تقدير( تبعاا لمتغير وجود األولد. 
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 ات النفسية تبعاا لمتغير وجود األولد.جأفراد العينة على مقياس الحا درجاتيبين توزع  (34الشكل رقم )

 

 تعقيب على الفرضية الرابعة: 

 فما فوق. 58وجود فروق ذات داللة في تحقيق الحاجة إلى االنتماء لصالح الفئة العمرية تبين من النتائج 
دم التصادم عالراشدين المحيطين بهم، و هذه الفئة إلى استرضاء  ضمنر هذه النتيجة بميل المسنين سَّ ف  وت  

ره من ميل لإلذعان وتجنب التصادم والتنافس، والحرص على تقبل وما تم ذك مع أي كان ابتغاء السالمة
يشكل ما كشدين ومسنين من فئات عمرية أصغر، إلحساسهم بالضعف وبحاجتهم لغيرهم من رااآلخرين لهم 

ويشعر المسن بقربها فما فوق(  58حول المسن من الفئة )هؤالء األفراد الجماعة الوحيدة التي الزالت قائمة 
النتماء وكانت الفروق في تحقيق حاجتي ا .كتهم له في تفاصيل حياته اليوميةساة أفرادها ومشار منه، وموا

وت ف سَّر هذه النتيجة بأن الميل االجتماعي لدى اإلناث أكبر منه لدى الذكور والتقدير دالة لصالح اإلناث، 
ستوى ية من مصادر متعددة بمحول أهميتهن ومكانتهن االجتماعكما أنهن يطلبن ويتلقين التغذية الراجعة 

كانت أما الفروق تبعًا لمتغير الدخل فللوحدة.  أقوىميل  بالذين يتسمون باالستقاللية و  ،أعلى من الذكور
أي ل.س( في تحقيق الحاجة إلى األمن، 500ألف( مقابل فئة الدخل الدنيا )600-80لصالح فئة الدخل )

نتيجة تعطي إن هذه الى وزارة الشؤون االجتماعية في االنفاق. لصالح فئة الكفالء بالمقارنة مع من يعتمد عل
رق في تحقيق حاجاته النفسية، فالفأوضح معنى ألهمية العالقة بين المسن وأفراد شبكته االجتماعية 

الجوهري األهم في تحقيق الحاجة إلى األمن، كان لصالح الفئة التي تتمتع إلى جانب الدخل المرتفع، 
يجابية مع أفراد الشبكة االجتماعية، فالكفالء على اختالف نوع صلتهم بالمسن، بعالقة مستمرة و  مستقرة وا 

كانوا دوماً من أبرز المحسنين للمسن قوالً وفعاًل، تدفعهم لذلك قيم أخالقية ودينية ومجتمعية سامية يخلصون 
لكلية لى التقدير والدرجة افي تحقيق الحاجة إلى االنتماء والحاجة إكانت الفروق و لها، ويثق بها المسن. 
ألف فما فوق( مقابل فئة الدخل الدنيا 600ألف( و)600-80) للصالج فئتي الدخ على مقياس الحاجات

 أي لصالح فئة من بعتمد على إرثه وماله الخاص ومن يعتمد على كفالء في اإلنفاق بالمقارنةل.س(، 500)
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 ويمكن تفسير ذلك بأن الدخل المرتفع وشعور المسن .من يعتمد على وزارة الشؤون االجتماعية في االنفاق
د هاتين الفئتين ، حفز أفراإلى مدى بعيد وقدرته على تأمين احتياجاته المادية والصحية والكفايةباالستقالل 

نت الفروق وكا .لى االنتماء والحاجة إلى التقديرفي الحاجة إ المتمثلةللسعي وراء تحقيق الحاجات األرفع 
الحاجة إلى األمن واالنتماء وفي الدرجة الكلية لمقياس األرامل مقارنة بالمطلقين في تحقيق  دالة لصالح

التقدير،  في تحقيق الحاجة إلىوكان لصالح فئتي األرامل والعازبين مقارنة بالمطلقين الحاجات النفسية، 
زت به حياة ما تميب للصالح األرامفي تحقيق الحاجات النفسية الفروق يمكن تفسير  هوترى الباحثة أن

الخاصة بتحقيق الحاجة األرامل من إتمام ألدوارهم االجتماعية، فالعالقات المستقرة والجماعة المرجعية 
األرملة للفخر بما قدموه ألوالدهم بعد وفاة الشريك، \وهناك ما يدعو األرمل لألمن واالنتماء موجودة،

أما ما  وجه، على أكملالخلقية والدينية والمجتمعية العامة ر تبعًا للمعاييواجباتهم أنهم قاموا بب اعتقادهمو 
يخص اتجاه الفروق في تحقيق الحاجة إلى التقدير لصالح فئة العازبين، فترى الباحثة أن استجابات العازبين 

لرأي ومما يدعم هذا ا ة.اتسمت على هذا البعد بالدفاعية، تغطي اإلحساس بالكآبة ونقص الكفاءة والجدار 
 وجود قابلية عالية لالنجراح لدى  التي بينت (Kaufman et al, 2010) ودراسةة انهيار الدعم، نظري

دمة يشعرون بزيادة السلوكيات الداعمة المق المسنين العازبين، لدرجة أنهم يسقطون في مزاج مكتئب عندما
ها الفرد التي قد يطرح نهم من خفض التساؤالت المؤلمةلهم. إن التحصن الدفاعي لدى فئة العازبين يمك  

ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيًا في الدرجة الكلية لمقياس على نفسه في هذه المرحلة وال يجد لها حاًل. 
 الفرعية تبعًا لمتغيري وجود األوالد ومدة اإلقامة في الدار. هدرجاتسية و الحاجات النف

ية في مستوى الدعم النفسي الجتماعي توجد فروق ذات دللة إحصائالفرضية الرئيسية الخامسة: ل 
 متغيرات الدراسة التصنيفية لدى المسنين أفراد عينة الدراسة. للتفاعل بين تبعاا 

داللة الفروق تبعاً للمتغيرات التصنيفية، تبين أن متغير وجود األوالد ومتغير مدة اإلقامة بعد اختبار 
مما طرح تساؤاًل  المسن، الذي يتلقاهالدعم النفسي االجتماعي  مستوى في الدار ال يؤثران منفردين في تقدير

يتعلق بكيفية تفاعل المتغيرات التصنيفية األخرى مع هذين المتغيرين بشكل  يظهر تأثيرهما على تقدير 
مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى المسن داخل دار الرعاية. وما هي الظروف والمتغيرات األخرى التي 

اه داخل دار ي الذي يتلقرك مع هذين المتغيرين في تحديد درجة تقدير المسن للدعم النفسي االجتماعتشت
د ري وجو للمتغيرات التصنيفية مع متغيولإلجابة عن ذلك قامت الباحثة بتحليل التفاعل الثنائي  .الرعاية

 النفسي االجتماعي. وكانت مستوى الدعمتقدير المسنين لعلى وأثر ذلك األوالد ومدة اإلقامة في الدار 
 .والجداول النتائج كما هو مبين في الرسوم البيانية
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 يالنفس الدعم على الدار في اإلقامة ومدة األوالد لوجود( تحليل التباين الثنائي 100الجدول )
 .االجتماعي

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source ربعاتمجموع الم  df مربع المتوسطات  F Sig.  حجم

 األثر

Corrected Model 1559.262a 5 311.852 1.004 .418 .040 

Intercept 329738.170 1 329738.170 1061.670 .000 .899 

 004. 473. 517. 160.633 1 160.633 عدداوالد

 011. 514. 669. 207.848 2 415.696 مدةاقامة

 034. 125. 2.116 657.047 2 1314.094 عدداوالد * مدةاقامة

Error 36959.538 119 310.584 
   

Total 414447.000 125 
    

Corrected Total 38518.800 124 
    

a. R Squared = .040 (Adjusted R Squared = .000) 

       

 ي الدار على الدعم النفسي الجتماعي.الثنائي لوجود األولد ومدة اإلقامة ف التباينتحليل  (12الشكل )          

 

 

 

 

 

 

ولم يمض على إقامته في دار الرعاية عام واحد، قدر مستوى أوالد ليس لديه أن من  ،نالحظ من الرسم
ار الرعاية ولم تمض على إقامته في دق بأوالد من رز يفوق تقدير الدعم النفسي االجتماعي الذي تلقاه بشكل 

 لدى ة من لم يرزق بأوالد، ويرتفع تدريجياً ذا التقدير ينخفض تدريجيًا لدى فئ، إال أن هبوضوح عام واحد
وترى  سنوات في دار الرعاية. 5فئة من رزق بأوالد ليتقاربا عندما تمض على إقامة الفئتين أكثر من 

ي يمثل ذة من دار الراعية الالمرتفع (الباحثة أن هذا الفرق يعود إلى توقعات المسن )الذي ليس لديه أوالد
عاية الصحية التي الر توفر مأوى وأفراد يهتمون به و فمن البقاء وحيدًا، إلى وجود  ،االنتقال إليها نقلة إيجابية

رعاية انتقالهم إلى دار ال بدايةحيث تعكس درجتهم في ينشدها، أما من لديه أوالد فالوضع معاكس تمامًا 
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دراكهم لدخول دا مشاعر الخيبة واإلحساس بالجحود اعتباره خبرة سلبية وضاغطة للغاية، بر الرعاية وا 
لنفسي ، ويرتفع تقديرهم للدعم اوتنافي توقعاتهم عن وجوب تحمل أوالدهم لمسؤولياتهم في هذه المرحلة

حيث يعود المسن إلى حالة التوازن وربما التواصل مع االجتماعي بعد قضاء مدة أطول في دار الرعاية. 
ت شكيل بيئة اجتماعية رديفة مع مرور الوقاألبناء واألحفاد، ويارج دار الرعاية، أفراد الشبكة االجتماعية خ

بين من وت من زمالئه المسنين داخل دار الرعاية، مما يرفع تقديرهم لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.
ير لتفاعل متغيري وجود األوالد مع مدة اإلقامة على تقد 0003جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف 
 المسنين لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.

 .الجتماعيا النفسي الدعم على الدار في اإلقامة مدة مع الدخل لمتغير الثنائي التباين تحليل( 101الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 12709.671a 13 977.667 4.205 .000 .330 

Intercept 238814.435 1 238814.435 1027.094 .000 .902 

 001. 966. 035. 8.025 2 16.051 مدةاقامة

 112. 010. 3.493 812.249 4 3248.996 دخل

 119. 044. 2.149 499.782 7 3498.473 مدةاقامة * دخل

Error 25809.129 111 232.515    

Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     

a. R Squared = .330 (Adjusted R Squared = .251) 

           

 الثنائي لمتغير الدخل مع مدة اإلقامة في الدار على الدعم النفسي الجتماعي. التباينتحليل  (11الشكل ) 

 



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
194 

( 8-6أن من يعتمد على وزارة الشؤون في اإلنفاق ومضى عليه في الدار من )من الرسم البياني نالحظ  
منخفضًا للدعم النفسي االجتماعي، وسجل أعلى الدرجات من يعتمد في اإلنفاق على  سنوات سجل تقديراً 

عتمد في نفقته من يالكفالء وقضى الفترة نفسها في دار الرعاية، ومن النتائج المتميزة في الشكل، نتيجة 
لى أن إسنوات، وترى الباحثة ان هذه النتيجة تعود  8على الكفالء ومضى عليه في دار الرعاية أكثر من 

، تياحاالر دة أو ال يؤدي إلى إحساس الفرد بالمسان فسي االجتماعي على الجانب الماديعم الناقتصار الد
أن يطول به المقام في دار الرعاية، سجلت هذه قبل الوسائل فعندما واصل الكفالء دعمهم للمسن بكافة 

بين من جدول وتدعم النفسي االجتماعي. الفئة اعلى المستويات بين كل فئات الدخل في تقدير مستوى ال
لتفاعل متغيري الدخل مع مدة اإلقامة على تقدير المسنين لمستوى  0011تحليل التفاعل وجود أثر معتدل 

 الدعم النفسي االجتماعي.

 .االجتماعي النفسي الدعم على العمر مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل( 102دول )الج

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 4032.803a 5 806.561 2.783 .021 .105 

Intercept 370832.602 1 370832.602 1279.623 .000 .915 

 102. 002. 6.795 1969.183 2 3938.366 العمر

 006. 383. 765. 221.827 1 221.827 عدداوالد

 001. 929. 073. 21.236 2 42.472 العمر * عدداوالد

Error 34485.997 119 289.798    

Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     

a. R Squared = .105 (Adjusted R Squared = .067) 

 
 الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع العمر على الدعم النفسي االجتماعي.التباين تحليل  (12الشكل )             

 



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
195 

ات لمستوى الدعم النفسي ( سجلت ادنى التقدير 55-55أن الفئة العمرية )نالحظ من الرسم البياني، 
وترى الباحثة، أنه خالل سنوات،  5قامة األفراد أكثر من الذي تتلقاه، إال عندما مضى على إاالجتماعي 

هذه السنوات في دار الرعاية، ألف المسن األفراد والمكان وكوَّن بيئة اجتماعية بديلة لألسرة واألقرباء 
كمصادر للدعم النفسي االجتماعي، ويتميز هذا المجتمع الصغير واألصدقاء خارج دار الرعاية، يعتمد عليها 

بتشابه مشكالت أفراده، وتماثل تفاصيل الحياة اليومية لديهم، مما يجعلهم بالنسبة لبعضهم المصدر األكثر 
تفهمًا لحاجاتهم واألقرب لطلب الدعم، ويشكل المشرفون والمهنيون واإلداريون أيضًا مصدرًا هامًا للدعم 

ليومي ا إحاطتهم بحاجات المسنين ومتطلباتهم وما يربطهم بالمسنين من عالقات إنسانية بحكم التعامل بحكم
لتفاعل متغيري االعمر  0000وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر معتدل معهم داخل دار الرعاية. 

 مع مدة اإلقامة على تقدير المسنين لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.

 .االجتماعي النفسي الدعم على اإلقامة مدة مع للجنس الثنائي التباين تحليل( 103)الجدول 

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل  

 كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 2968.627a 5 593.725 1.987 .085 .077 

Intercept 295657.782 1 295657.782 989.679 .000 .893 

 002. 905. 100. 29.765 2 59.531 مدةاقامة

 066. 005. 8.353 2495.301 1 2495.301 الجنس

 013. 464. 772. 230.618 2 461.236 مدةاقامة * الجنس

Error 35550.173 119 298.741    

Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     

 

 مع مدة اإلقامة على الدعم النفسي الجتماعي. ائي للجنسالثن التباينتحليل  (33الشكل )

 



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
196 

المسنات ف يتبين من الرسم البياني، الفروق الدالة بين الذكور واإلناث في تقدير الدعم النفسي االجتماعي
فة متعددة ويتلقين الدعم من مصادر مختليسجلن مستويات أعلى من الدعم النفسي االجتماعي فعالقاتهن 

كما   ،(Sibert et al, 1999, 254بينما يميل المسنون الذكور لتلقي الدعم من زوجاتهم بالدرجة األولى )  
( 5-1يشير إلى احتمال ارتفاع تقدير الذكور من أفراد العينة لمستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى فئة )

يجة ارتفاع ث، نتاإلناث من أفراد العينة، وترى الباحثة أن ذلك يعود لدى اإلناسنوات وانعكاس النتيجة لدى 
حساس الذكور من فترة من دار الرعاية وظروف اإلقامة فيها التي تتراجع مع طول  توقعاتهن اإلقامة، وا 

وا مع لأفراد العينة بعودة تحكمهم وسيطرتهم على حياتهم داخل دار الرعاية مع مرور الوقت، بعد أن تعام
يًا على أثر جذر  ،بيئة دار الرعاية في الفترة األولى بحذر شديد وانسحاب واضح وميل اجتماعي منخفض

تبين من و  ة األولى من دخولهم دار الرعاية.تقديرهم لمستوى الدعم النفسي االجتماعي الذي تلقونه في السن
ع مدة اإلقامة على تقدير المسنين لتفاعل متغيري الجنس م 0001جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف 

 لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.

 .ماعياالجت النفسي الدعم على العائلي الوضع مع اإلقامة لمدة الثنائي التباين تحليل( 104الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df وسطاتمربع المت   F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 4798.946a 10 479.895 1.622 .109 .125 

Intercept 204313.874 1 204313.874 690.744 .000 .858 

 011. 540. 620. 183.497 2 366.994 مدةاقامة

 097. 008. 4.103 1213.654 3 3640.962 وضع

 025. 708. 590. 174.556 5 872.782 مدةاقامة * وضع

Error 33719.854 114 295.788    

Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     
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 الثنائي لمدة اإلقامة مع الوضع العائلي على الدعم النفسي الجتماعي.  التباينتحليل  (10الشكل )

 
تترواح باختالف مدة اإلقامة في الدار، وترتفع  يتبين من الرسم البياني أن درجات العازبين واألرامل ال

درجات المطلقين تدريجيًا مع طول مدة اإلقامة في الدار إال أنها تظل منخفضة عن درجات الفئات األخرى 
انخفاض  بينت مدىفي نفس مدة اإلقامة، أما النتيجة المميزة في الرسم فهي نتائج فئة المتزوجين التي 

دعم النفسي االجتماعي الذي يتلقونه في العام األول من دخولهم دار الرعاية، لمستوى الهم درجة تقدير 
وانعكاس النتيجة عندما يمر بهم الوقت داخل دار الرعاية، وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعود إلى انخفاض 

ة األمر لرعايالزوجان خارج دار ا نفسي االجتماعي الذين اعتاد عليهاالدعم الصادر من أفراد شبكة الدعم ال
الذي يؤثر في إدراكهم لدرجة الدعم الذي يتلقونه ويؤثر في الدعم الذي يقدمه كل طرف لآلخر على اعتبار 
أن ضغط االنتقال والتوافق مع دار الحياة داخل دار الرعاية يتأثر به الزوجان، وتكمن عودة الدرجة إلى 

دعم وبخاصة للذكور الذين يعتمدون على الزوجة مصادر ال، الذي يعد من أهم ود الشريكاالرتفاع بسبب وج
، أما الزوجات فهناك عدة مصادر دعم من أهمها الزوج ي تلقي الدعم ومن ثم على األبناءبالدرجة األولى ف

جدول تحليل  وتبين منباإلضافة إلبى ميل اإلناث الكبير لتكوين شبكات اجتماعية متشعبة لتلقي الدعم. 
مع مدة اإلقامة على تقدير المسنين  الوضع االجتماعيلتفاعل متغيري  0002ضعيف التفاعل وجود أثر 

  لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.

 .االجتماعي النفسي الدعم على العمر مع اإلقامة لمدة الثنائي التباين تحليل( 105الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 7517.323a 8 939.665 3.516 .001 .195 

Intercept 234166.952 1 234166.952 876.196 .000 .883 

 018. 354. 1.047 279.924 2 559.848 مدةاقامة

 058. 031. 3.565 952.693 2 1905.385 العمر

العمرمدةاقامة *   3392.779 4 848.195 3.174 .016 .099 
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Error 31001.477 116 267.254    

Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     

a. R Squared = .195 (Adjusted R Squared = .140) 

    

 لنفسي الجتماعي. الثنائي لمدة اإلقامة مع العمر على الدعم ا التباينتحليل  (12الشكل )  

 

أن عامل الفئة العمرية أكثر تأثيرًا على تقدير المسن لمستوى الدعم النفسي يتبين من الرسم البياني، 
الفئة  جلتساالجتماعي الذي يتلقاه من شبكته االجتماعية، مع فرق طفيف لصالح من ليس لديه أوالد، فقد 

س مستوى الدعم النفسي االجتماعي في حال وجود أكثر الدرجات انخفاضًا على مقيا( 55-55العمرية )
األوالد أوعدم وجودهم، وترى الباحثة أن هذه المرحلة العمرية من أصعب المراحل العمرية التي يمر بها 
المسن، حيث تلتقي عندها أكثر التغييرات جذرّية وصعوبة في حياته من الناحية االجتماعية والصحية، 

ء وانفضاض عقد األبناء ألسباب متعددة، والتدهور السريع في الحالة الصحية أهمها وفاة الشريك واألصدقا
لتفاعل  0001وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف  واشتداد وطأة أعراض الهرم والشيخوخة.

  متغيري وجود األوالد مع العمر على تقدير المسنين لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.

 .اعياالجتم النفسي الدعم على الدخل مع األوالد وجود لمتغير الثناثي التباين لتحلي( 106الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 10458.718a 9 1162.080 4.763 .000 .272 

Intercept 216038.358 1 216038.358 885.401 .000 .885 

 002. 669. 184. 44.808 1 44.808 عدداوالد

 168. 000. 5.821 1420.376 4 5681.505 دخل

 043. 281. 1.283 313.109 4 1252.436 عدداوالد * دخل

Error 28060.082 115 244.001    
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Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     

a. R Squared = .272 (Adjusted R Squared = .215) 

 

 الثناثي لمتغير وجود األولد مع الدخل على الدعم النفسي الجتماعي. التباينتحليل  (12الشكل )

 

ت ايتبين من الرسم البياني السابق أن درجة تقدير الدعم النفسي االجتماعي الذي يتلقاه المسنون من فئ
أعلى  لسجالدخل المختلفة، متقاربة بين من لديه أوالد ومن ليس لديه أوالد، إال لدى من يكفله أوالده 

درجات الدعم النفسي االجتماعي على اإلطالق بين كل الفئات، كما يوجد تباين يظهره الرسم البياني بين 
ي، وهذه رجة الدعم النفسي االجتماعدرجة من يكفله أبناؤه ومن تكفله جهات أخرى غير األبناء في تقدير د

النتيجة تؤكدها عديد الدراسات التي بينت أن الدعم األهم الذي ينتظره المسن هو من األبناء، وهو الدعم 
الجتماعية اوترى الباحثة أن هذه النتائج ترجع إلى تشابك الظروف االقتصادية و  .األكثر تأثيرًا في نفسه
لتفاعل متغيري وجود األوالد  0004دول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف وتبين من ج التي يعيشها المسن.

  مع الدخل على تقدير المسنين لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.

 يالنفس الدعم على العائلي الوضع مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل( 105الجدول )
 .االجتماعي

اتالتباين الثنائي بين المتغير تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 4498.427a 6 749.738 2.600 .021 .117 

Intercept 174446.217 1 174446.217 605.06

8 

.000 .837 

 011. 253. 1.318 379.977 1 379.977 عدداوالد

 066. 045. 2.758 795.113 3 2385.340 وضع
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 018. 347. 1.069 308.271 2 616.543 عدداوالد * وضع

Error 34020.373 118 288.308    

Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     

a. R Squared = .117 (Adjusted R Squared = .072) 

 

 تغير وجود األولد مع الوضع العائلي على الدعم النفسي الجتماعي.الثنائي لم التباينتحليل  (12الشكل )  

 

الفئة التي سجلت درجات أكثر استقرارًا في حال وجود األوالد أوعدم وجودهم  يتبين من الرسم البياني أن
عم دهي فئة األرامل، أما فئة المتزوجين والمطلقين فقد سجلوا تفاوتًا ملحوظًا في درجة تقديرهم لمستوى ال

النفسي االجتماعي بين من لديهم أوالد ومن ليس لديهم أوالد، فقد كان تقدير المتزوجين والمطلقين ممن 
أن إيداع المسن دار الرعاية نتيجة خالفات أسرية عميقة، أوكونه لديهم أوالد أكثر انخفاضًا وترى الباحثة 

تلقاه، توى الدعم النفسي االجتماعي الذي يوحيدًا تمامًا نتيجة لهذه الخالفات، يؤثر يشكل  جوهري على مس
ألن تفكك األسرة التي يفترض أن تؤمن الدعم الحميم واألساسي للمسن، يجعل أداءها الوظيفي في تقديم 

أما بالنسبة لفئة المتزوجين، فمن المؤلم أن يشعر األب واألم في هذه الدعم مفقودًا أوعند مستوياته الدنيا. 
عنهم، مما ينعكس على تقديرهم لدرجة الدهم النفسي االجتماعي الذي يتلقونه، في  المرحلة بتخلي أبنائهم

هذا الوضع الذي يتخلى فيه األبناء عن مسؤولياتهم تجاه أبويهم، في فترة هم فيها بأمس الحاجة للعون 
 0001 وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيفوالدعم وقضاء هذه الفترة بين أبنائهم وأحفادهم. 

  لتفاعل متغيري وجود األوالد مع العمر على تقدير المسنين لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.
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 .ماعياالجت النفسي الدعم على الجنس مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين حليلت( 105الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي دعم:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 2707.082a 3 902.361 3.049 .031 .070 

Intercept 280181.366 1 280181.366 946.672 .000 .887 

 005. 424. 642. 190.070 1 190.070 عدداوالد

 066. 004. 8.525 2522.982 1 2522.982 الجنس

* الجنسعدداوالد   12.247 1 12.247 .041 .000 .839 

Error 35811.718 121 295.965    

Total 414447.000 125     

Corrected Total 38518.800 124     

a. R Squared = .070 (Adjusted R Squared = .047) 

 

 عم النفسي الجتماعي. الثنائي لمتغير وجود األولد مع الجنس على الد التباينتحليل  (39الشكل )    

 

متغير الجنس هو المتغير صاحب األثر األكبر في اختالف تقدير المسنين يتبين من الرسم البياني أن 
للدعم النفسي االجتماعي الذي يتلقاه، إذ سجلت اإلناث تقديرات أعلى بشكل  دال من الذكور، في حال 

التي عبرت وفقها المسنات  (3060دراسة خطاب )وتتفق هذه النتيجة مع وجود األوالد أو عدم وجودهم، 
أن  (Reitzes et al,1999) عن تلقيهن لمساندة اجتماعية أكير مما عبر عنه الذكور. كما بينت دراسة 

أبعاد  2الدعم النفسي االجتماعي يتأثر بتغير الجنس. كما بينت دراسة كوفمان وآخرون تقدم اإلناث على 
( وجود فروق 6353نفسي االجتماعي غير الرسمي، وبينت دراسة حداد )على مقياس الدعم ال .من أصل 

( 3003ذات داللة لصالح اإلناث في الحاجة للدعم والدعم المقدم من األصدقاء، كما أثبتت دراسة شوكت )
 (Ikiz &Caker، 3060) أن المسنات كن أفضل من المسنين في المساندة االجتماعية، وبينت دراسة 

 Razavi et)لمتغير الجنس لصالح اإلناث في مستوى الدعم المقدم، وذكرت دراسة  وجود فروق تبعاً 
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al,2010)  من إناث أفراد عينة الدراسة أبدين رغبة في الحصول على الدعم النفسي مقابل  %31أن
لتفاعل متغيري وجود األوالد مع  0053وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر مرتفع  من الذكور. 66%
  جنس على تقدير المسنين لمستوى الدعم النفسي االجتماعي.ال

توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي الجتماعي نرفض الفرضية الصفرية أي القرار: 
 بين متغيرات الدرسة التصنيفية لدى المسنين أفراد عينة الدراسة.  للتفاعلتبعاا 

 تعقيب: 

من نتائج أن من لديه أوالد من المسنين ولم يمض على إقامته في دار الرعاية أكثر من عام،  نجد مما ورد
( 5-1ومن يعتمد في إنفاقه على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبخاصة ممن أمضى في دار الرعاية )

من  والمسنون والذكور بخاصة من ليس لديه أوالد ومن لم يمض على إقامته في الدار عام واحد،سنوات، 
( سنوات، والمتزوجون الذين 5-1( ممن لديهم أوالد وكانت فترة إقامتهم في الدار )55-55الفئة العمرية )

 5فقته على الكفالء وأمضى في الدار أكثر من رعاية، ومن يعتمد في نأمضوا أقل من عام في دار ال
ين داخل ج الدعم النفسي االجتماعي للمسنسنوات، والمطلقين، هم أكثر الفئات التي يجب أن تستهدفها برام

ر كما تبين من النتائج أن أثدار الرعاية، فهي الفئات التي سجلت درجات متدنية عن الفئات األخرى. 
مجااًل لإلسهام  ، مما يفتحإال عند تفاعل متغير وجود األوالد مع الجنسالمتغيرات التصنيفية لم يكن مرتفعًا 

جتماعي المقدم للمسنين حيث أن المتغيرات الديمغرافية التي ال يمكن التحكم بها في زيادة الدعم النفسي اال
 للغاية في تقدير المسنين للدعم النفسي االجتماعي الذي يتلقونه.  مرتفعاً ال تملك أثرًا 

ية تحقيق الحاجات النفس: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى ادسةالفرضية الرئيسية الس
 لدى المسنين أفراد العينة. لمتغيرات الدراسة التصنيفية حليل التباين الثنائي بين لتتبعاا 

بعد اختبار داللة الفروق تبعاً للمتغيرات التصنيفية، تبين أن متغير وجود األوالد ومتغير مدة اإلقامة 
ة، مما طرح عينفي الدار ال يؤثران منفردين في على مدى تحقيق الحاجات النفسية لدى المسنين أفراد ال

تساؤاًل يتعلق بكيفية تفاعل المتغيرات التصنيفية األخرى مع هذين المتغيرين بشكل  يظهر تأثيرهما على 
لدى المسن داخل دار الرعاية. وما هي المتغيرات األخرى التي تشترك مع هذين  تحقيق الحاجات النفسية

اعل الثنائي ابة عن ذلك قامت الباحثة بتحليل التف. ولإلجتحقيق الحاجات النفسيةالمتغيرين في التأثير على 
الحاجات  مدى تحقيقللمتغيرات التصنيفية مع متغيري وجود األوالد ومدة اإلقامة في الدار وأثر ذلك على 

 اول.والجد وكانت النتائج كما هو مبين في الرسوم البيانيةلدى المسنين أفرراد العينة. النفسية 
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 حاجاتال على اإلقامة مدة متغير مع األوالد وجود لمتغير الثنائي تباينال تحليل ( 100الجدول )
 .النفسية

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليلا   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 1153.761a 5 230.752 1.580 .171 .062 

Intercept 383191.661 1 383191.661 2624.146 .000 .957 

 023. 258. 1.370 200.077 2 400.154 مدةاقامة

 007. 347. 893. 130.400 1 130.400 عدداوالد

 047. 058. 2.908 424.625 2 849.250 مدةاقامة * عدداوالد

Error 17377.007 119 146.025    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .062 (Adjusted R Squared = .023) 

 

الثنائي لمتغير وجود األولد مع متغير مدة اإلقامة على الحاجات النفسية. التباينتحليل  (.2الشكل )
 

 

يق الحاجات النفسية ي تحقأوالد ف من الرسم البياني وجود فروق كبيره بين من لديه أوالد ومن ليس لديهيتبين 
في السنة األولى لدخول دار الرعاية، لتعود وتتقارب درجاتهم ع مرور الوقت، إن خسارة المسن للبيئة 

على مدى  كلوشالمختلفة  الجتماعية التي تمده بأنواع الدعماالجتماعية التي اعتاد عليها وشكلت الشبكة ا
ه األمن واالنتماء والتقدير، يؤثر بشكل  جوهري على تحقيقحياته المرجعية التي حقق من خاللها إحساسه ب

لتفاعل متغيري وجود األوالد   0004وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف  لحاجاته النفسية.
  مع مدة اإلقامة على تقدير المسنين لمدى تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير.
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 .النفسية الحاجات على الدخل مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي لتباينا تحليل( 110الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 4687.854a 13 360.604 2.892 .001 .253 

Intercept 277190.684 1 277190.684 2222.665 .000 .952 

 004. 812. 208. 25.952 2 51.903 مدةاقامة

 104. 015. 3.214 400.812 4 1603.247 دخل

 085. 186. 1.468 183.058 7 1281.405 مدةاقامة * دخل

Error 13842.914 111 124.711    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .253 (Adjusted R Squared = .165) 

 

 الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الدخل على الحاجات النفسية. التباينتحليل  (22الشكل )

 
يتبين من الرسم البياني أن النتيجة األكثر تميزًا هي نتيجة من يعتمد في نفقته على كفالء، فهم يعبرون عن 

( سنوات لتعود وتهبط هذه الدرحة لدى من مضى 5-1ن تحقيق الحاجات النفسية في الفترة )درجة عالية م
في دار الرعاية، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى ضعف التواصل بين المسن سنوات  5عليهم أكثر من 

دير، على قوطفالئه مع مرور الروقت األمر الذي يؤثر على تحقيق حاجاته النفسية في األمن واالنتماء والت
اعتبار أن الجهات االجتماعية التي تسهم في تلبيتها غير موجودة ولم تحافظ على تواصل مناسب مع 

لتفاعل متغيري   0005وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر معتدل  مضي الوقت داخل دار الرعاية.
 ر.في األمن واالنتماء والتقديمع مدة اإلقامة على تقدير المسنين لمدى تحقيق حاجاتهم النفسية الدخل 
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 .سيةالنف الحاجات على العائلي الوضع مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل( 111الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 2741.186a 10 274.119 1.979 .042 .148 

Intercept 238669.176 1 238669.176 1723.180 .000 .938 

 019. 344. 1.078 149.268 2 298.536 مدةاقامة

 113. 003. 4.844 670.937 3 2012.812 وضع

 019. 815. 446. 61.824 5 309.122 مدةاقامة * وضع

Error 15789.582 114 138.505    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .148 (Adjusted R Squared = .073) 

 

 الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الوضع العائلي على الحاجات النفسية. التباينتحليل  (23الشكل )

 
الوضع درجة تحقيق الحاجات النفسية تبعًا لمدة اإلقامة و  يتبين من الرسم البياني أن الفروق بين األفراد في

االجتماعي لم تكن كبيرة، وأن أكثر النتائج تميزًا هي نتائج المتزوجين ممن لم يمض عليهم أكثر من عام 
سنوات في دار الرعاية، فقد سجلت فئة  8ونتيجة العازبين الذين مضى عليهم أكثر من في دار الرعاية، 
فلضًا في درجة تحقيق الحاجات النفسية في السنة األولى نتيجة تغيير الوسط الطبيعي المتزوجين انخ

للزوجين، وكان أثر مرور الوقت على العازبين داخل دار الرعاية إيجابيًا في رفع درجة تحقيق الحاجات 
عائلي مع لتفاعل متغيري الوضع ال 0001وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف  النفسية لديهم.

  مدة اإلقامة على تقدير المسنين لمدى تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير.
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 .النفسية الحاجات على الجنس مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل( 663الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source موع المربعاتمج  df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 1675.860a 5 335.172 2.366 .044 .090 

Intercept 342823.659 1 342823.659 2420.423 .000 .953 

 000. 980. 020. 2.824 2 5.647 مدةاقامة

 074. 003. 9.453 1338.936 1 1338.936 الجنس

 025. 226. 1.507 213.502 2 427.003 مدةاقامة * الجنس

Error 16854.908 119 141.638    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .090 (Adjusted R Squared = .052) 

 

 ية.الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الجنس على الحاجات النفس التباينتحليل  (22الشكل )

 
يتبين من الرسم البياني أن الفروق األهم في درجة تحقيق الحاجات النفسية تعود إلى متغير الجنس، إال أن 

( سنوات، يختبر فيها الذكور واإلناث من أفراد العينة خبرات متضادة، فبينما تنخفض 8-6فترة اإلقامة )
ور وترى الباحثة أن إحساس المسنين الذكدرجة اإلناث في تحقيق الحاجات النفسية، ترتفع درجة الذكور، 

بعد السنة األولى بعودة زمام السيطرة على حياتهم، يسهم في رفع مؤشراتهم وهم يعتمدون بالدرجة األولى 
على أنفسهم وال يبحثون عن مصادر خارجية لذلك، بينما تأخذ المسنات فترة أطول لتكوين شبكاتهن 

 مرحلة اختيار األفراد الذين سيكونون مصدرًا لتلبية هذه الحاجات.االجتماعية الجديدة، فهي ال نزال في 
لتفاعل متغيري الجنس مع مدة اإلقامة على تقدير  0002وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف 

 المسنين لمدى تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير.
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 .النفسية الحاجات على العمر مع اإلقامة مدة يرلمتغ الثنائي التفاعل حليلت( 113الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 1689.834a 8 211.229 1.455 .181 .091 

Intercept 265567.490 1 265567.490 1829.223 .000 .940 

 015. 407. 906. 131.507 2 263.015 مدةاقامة

 014. 440. 827. 120.123 2 240.247 العمر

 052. 179. 1.599 232.192 4 928.770 مدةاقامة * العمر

Error 16840.934 116 145.180    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .091 (Adjusted R Squared = .029) 

 

 تحليل التفاعل الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع العمر على الحاجات النفسية. (23الشكل )    

 
( من حيث تحقيق الحاجات النفسية 8.-18الفترة الحرجة لدى الفئة العمرية )يتبين من الرسم البياني أن 

( درجة عالية من 58-8.كما تسجل الفئة العمرية )( سنوات، 8-6) في األمن واالنتماء والتقدير هي
( 8-6سنوات في دار الرعاية، وترى الباحثة أن الفترة ) 8نحقيق الحاجات النفسية عندما أمضوا أكثر من 

سنوات من الفترات العصيبة التي تمر على المسن داخل دار الرعاية، يصحح خاللها توقعاته وطموحاته 
في الدار، ويختبر سلبيات الحياة المؤسسية التي تفرض عليه التوافق مع قلة مصادر الدعم خالل مكوثه 

( الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في دار 58-8.من المجتمع الخارجي، وتعود نتيجة الفئة العمرية )
تشكل لها بيئة فالرعاية، إلى أن هذه الفئة تشعر ببداية الضعف الحقيقي في النواحي الصحية واالجتماعية، 
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ل وتبين من جدو  المصدر الذي تلبي من خالله حاجاته االجتماعية وسائر الحاجات األخرى.دار الرعاية 
لتفاعل متغيري العمر مع مدة اإلقامة على تقدير المسنين لمدى  0005تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف 

 تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير.

 .النفسية الحاجات على الدخل مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل( 114)الجدول 

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 3700.278a 9 411.142 3.188 .002 .200 

Intercept 249124.020 1 249124.020 1931.781 .000 .944 

 002. 663. 191. 24.659 1 24.659 عدداوالد

 092. 024. 2.917 376.153 4 1504.611 دخل

 026. 556. 757. 97.587 4 390.349 عدداوالد * دخل

Error 14830.490 115 128.961    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .200 (Adjusted R Squared = .137) 

 

 الثنائي لمتغير وجود األولد مع الدخل على الحاجات النفسية. التباينتحليل  (23الشكل )

 
يتبين من الرسم البياني أن أكثر النتائج تميزًا هي نتيجة من يعتمد في نفقته على الكفالء، حيث ارتفعت 

من يكفله أبناؤه في تحقيق الحاجات النفسية في األمن واالنتماء والتقدير، وانخفضت لدى من يكفله  درجة
أفراد آخرون، وتبين هذه النتيجة أهمية وجود الحلقة األولى من الشبكة االجتماعية للفرد ومدى تأثير فعاليتها 

 0002لتفاعل وجود أثر ضعيف وتبين من جدول تحليل افي الدعم على تحقيق خاحات المسن النفسية. 
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لتفاعل متغيري وجود األوالد مع الدخل على تقدير المسنين لمدى تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن 
 واالنتماء والتقدير.

 .نفسيةال الحاجات على العائلي الوضع مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل( 115الجدول )

لمتغيراتالتباين الثنائي بين ا تحليل   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 2388.826a 6 398.138 2.910 .011 .129 

Intercept 195177.192 1 195177.192 1426.774 .000 .924 

 004. 517. 423. 57.817 1 57.817 عدداوالد

 077. 023. 3.284 449.268 3 1347.805 وضع

 008. 638. 452. 61.777 2 123.554 عدداوالد * وضع

Error 16141.942 118 136.796    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .129 (Adjusted R Squared = .085) 

 

 مع الوضع العائلي على الحاجات النفسية.األولد وجود تغير الثنائي لمالتباين تحليل  (23الشكل )

 
يتبين من الرسم البياني أن أكثر النتائج تميزًا تلك التي تتعلق بالمتزوجين، ففي حال وجود األوالد سجلوا 

سجل األزواج ممن ليس لديهم أوالد ارتفاعًا في تحقيق الحاجات انخفاضًا في تحقيق الحاجات النفسية، و 
سية، وترى الباحثة أن فعالية دور األبناء في دعم آبائهم تؤثر بشكل جوهري في تحقيق حاجاتهم النفسية النف

تبين و  في األمن واالنتماء والتقدير، وال توجد هذه اإلشكالية اإلنسانية لدى األزواج الذين ليس لديهم أوالد.
الد مع الوضع االجنماعي على تقدير من جدول تحليل التفاعل عدم وجود أثر لتفاعل متغيري وجود األو 
 المسنين لمدى تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير.
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 .النفسية الحاجات على الجنس مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل( 116الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

   كلي حاجات:المتغير التابع

Source جموع المربعاتم  df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 1219.669a 3 406.556 2.842 .041 .066 

Intercept 323062.855 1 323062.855 2258.124 .000 .949 

 003. 540. 377. 53.966 1 53.966 عدداوالد

 062. 005. 8.007 1145.520 1 1145.520 الجنس

نسعدداوالد * الج  11.348 1 11.348 .079 .779 .001 

Error 17311.099 121 143.067    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

 

 الثنائي لمتغير وجود األولد مع الجنس على الحاجات النفسية. التباينتحليل  (27الشكل )

 
 هم تظهر تبعًا لمتغير الجنس، فقد سجلت اإلناث درجات أعلىيتبين من الرسم البياني أن الفروق الدالة األ

من تحقيق الحاجات النفسية بوجود أوالد وفي حال عدم وجودهم، وسجل الذكور بشكل عام درجات منخفضة 
من جدول  وتبينعدم وجودهم. ات النفسية سواٌء بوجود أوالد أو بشكل  دال عن اإلناث في درجة تحقيق الحاج

عدم وجود أثر لتفاعل متغيري وجود األوالد مع الجنس على تقدير المسنين لمدى تحقيق تحليل التفاعل 
 حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير.
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 .النفسية الحاجات على العمر مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل( 115الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

تابعالمتغير ال    كلي حاجات:

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 588.063a 5 117.613 .780 .566 .032 

Intercept 421984.695 1 421984.695 2798.696 .000 .959 

 006. 380. 775. 116.855 1 116.855 عدداوالد

 028. 187. 1.700 256.354 2 512.709 العمر

 001. 957. 044. 6.634 2 13.267 عدداوالد * العمر

Error 17942.705 119 150.779    

Total 450946.000 125     

Corrected Total 18530.768 124     

a. R Squared = .032 (Adjusted R Squared = -.009) 

 

 ع العمر على الحاجات النفسية.الثنائي لمتغير وجود األولد م التباينتحليل  (28الشكل )

 
يتبين من الرسم البياني أن من ليس لديهم أوالد حافظوا على ارتفاع نسبي في درجة تحقيق حاجاتهم النفسية 
في األمن واالنتماء والتقدير، باختالف الفئة العمرية التي ينتون إليها، أما ارتفاع هذه الدرجة بشكل دال 

فوق( فترى الباحثة أنه نتيجة انخفاض متطلبات أفراد هذه الفئة العمرية  فما 55لصالح الفئة العمرية )
لقبول ما هو موجود نتيجة الضعف الذي باإلضافة إلى الميل وتمحورها حول السالمة البدنية والصحية، 

وتبين من جدول تحليل التفاعل عدم وجود أثر لتفاعل متغيري وجود األوالد مع العمر  يشعر به المسن.
 تقدير المسنين لمدى تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقدير.على 

توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى نحقيق الحاجات النفسية  أيالقرار: نرفض الفرضية الصفرية،
  .لدى المسنين أفراد العينةالتصنيفية الدراسىة متغيرات بين  للتفاعلتبعاا 
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 تعقيب:

دير ثر الفئات تأثرًا من ناحية تحقيق حاجاتهم النفسية في األمن واالنتماء والتقأكتبين من النتائج السابقة أن 
-65هي المسنون الذين لديهم أوالد ولم تمض على إقامتهم عام واحد في دار الرعاية، وأفراد الفئة العمرية )

ة عام واحد، والمتزوجون ممن لديهم أوالد ولم تمض على إقامتهم في دار الرعاي ،( ممن لديهم أوالد55
لفئتين وأفراد اليس لديهم أوالد ومضى على إقامتهم في دار الرعاية أكثر من خمس سنوات،  منموالكفالء 

( الذين أمضوا أقل من خمس سنوات في دار الرعاية، واإلناث اللواتي 55-55( و)55-65العمريتين )
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ( سنوات في دار الرعاية. ومن يعتمد في إنفاقه على 5-1أمضين من )

( سنوات. والمطلقين والذكور من المسنين. وقد حصلت الفئات 5-1بخاصة من أمضى في دار الرعاية )
المذكورة على أدنى الدرجات مقارنة بالفئات األخرى من حيث مدى تحقيقها لحاجاتها النفسية في األمن 

لشؤون علقة بفئة المطلقين ومن يعتمد في نفقته على وزارة اويمكن تفسير النتائج المتتقدير، واالنتماء وال
االجتماعية، بأن عدم توفر الظروف التي تساعد على تلبية الحاجات النفسية واالجتماعية ووجود الكثير 

إال أن (. .635من عوامل اإلحباط واإلعاقة والفقر يؤدي إلى اختالل التوازن النفسي واالجتماعي )فهمي، 
يرات التصنيفية لم يكن مرتفعًا، مما يفسح المجال لتدخل برامج الدعم النفسي االجتماعي كي تأثير المتغ

 تسهم في رفع مستوى تحقيق هذه الحاجات النفسية لدى المسنين داخل دور الرعاية. 

الحياة  الرضا عنل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الشعور ب :السابعةالفرضية الرئيسية 
 لدى المسنين أفراد العينة. التصنيفية الدراسة متغيرات بين  للتفاعلتبعاا 

بعد اختبار داللة الفروق تبعاً للمتغيرات التصنيفية، تبين أن متغير وجود األوالد ومتغير مدة اإلقامة 
في الدار ال يؤثران منفردين في مستوى الشعور بالرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد العينة، مما طرح 

لق بكيفية تفاعل المتغيرات التصنيفية األخرى مع هذين المتغيرين بشكل  يظهر تأثيرهما على تساؤاًل يتع
الشعور بالرضا لدى المسن داخل دار الرعاية. وما هي الظروف والمتغيرات األخرى التي تشترك مع هذين 

تحليل التفاعل باحثة ب. ولإلجابة عن ذلك قامت الالمتغيرين في التأثير على درجة الشعور بالرضا عن الحياة
الثنائي للمتغيرات التصنيفية مع متغيري وجود األوالد ومدة اإلقامة في الدار وأثر ذلك على درجة الشعور 

 الجداول. و  وكانت النتائج كما هو مبين في الرسوم البيانيةبالرضا عن الحياة لدى المسنين أفرراد العينة. 
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 .حياةال عن الرضا على اإلقامة ومدة األوالد وجود تغيرلم الثنائي التباين تحليل( 115الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي رضا:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 2021.706a 5 404.341 2.992 .014 .112 

Intercept 391983.007 1 391983.007 2900.955 .000 .961 

 004. 478. 506. 68.324 1 68.324 عدداوالد

 063. 021. 3.968 536.149 2 1072.299 مدةاقامة

 077. 008. 4.975 672.262 2 1344.525 عدداوالد * مدةاقامة

Error 16079.526 119 135.122    

Total 460811.000 125     

Corrected Total 18101.232 124     

 الثنائي لمتغير وجود األولد ومدة اإلقامة على الرضا عن الحياة.  التباينتحليل  (23الشكل )

 

يتبين من الرسم البياني، أن هناك تأثير كبير لمدة اإلقامة في الدار لدى فئة من لديهم أوالد، في السنة 
ك، وترى الباحثة أن وطأة دخول األولى من دخول دار الرعاية، وعند مضي أكثر من خمس سنوات على ذل

دار الرعاية، تكون في ذروتها لدى من لديهم أوالد في السنة األولى، مما يعبر عن صدمتهم وحزنهم لما 
آلت له أمور حياتهم على الرغم من وجود أبناء وبنات يفترض أن يعيشوا بينهم. أما بعد مضي خمس 

ولى ينحو إلى الزوال، ويلعب عامل ألفة المكان سنوات على دخول دار الرعاية، فإن أثر الصدمة األ
واألشخاص دورًا كبيرًا في استعادة المسن للتوازن، كما تفترض الباحثة احتمال تحسن عالقة المسن بذويه 

وتبين من جدول تحليل التفاعل لى شعورهم بالرضا عن الحياة. مرور الوقت، مما ينعكس إيجابًا ع مع
ل متغيري وجود األوالد مع مدة اإلقامة في الدار على تقدير المسنين لشغورهم لتفاع 0005وجود أثر معتدل 

  بالرضا عن الحياة.
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 .الحياة عن الرضا على العمر مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين حليلت( 110الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي رضا:المتغير التابع

Source مربعاتمجموع ال  df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 844.503a 5 168.901 1.165 .331 .047 

Intercept 431973.916 1 431973.916 2978.832 .000 .962 

 006. 417. 664. 96.302 1 96.302 عدداوالد

 043. 075. 2.653 384.716 2 769.433 العمر

 004. 811. 210. 30.516 2 61.031 عدداوالد * العمر

Error 17256.729 119 145.015    

Total 460811.000 125     

Corrected Total 18101.232 124     

a. R Squared = .047 (Adjusted R Squared = .007) 

 

 الثنائي لمتغير وجود األولد مع العمر على الرضا عن الحياة.  التباين( تحليل .0الشكل )

 
(  باختالف 55-65ين من الرسم البياني، أن الرضا عن الحياة ال يتفاوت لدى المسنين من الفئة العمرية )يتب

وضعهم، من لديه أوالد ومن ليس لديه أوالد، وترى الباحثة أن ذلك يغود إلى أن المسن في هذا العمر ال 
فاض إلى األوالد، ويبدو االنخزال يعتمد على نفسه في أغلب شؤون حياته، األمر الذي ال يشعره بعوزه 

واضحًا عندما يتقدم األبوان في العمر، وتظهر الحاجة إلى المساعدة ملحة، هنا تظهر الفروق في الشعور 
المسنين  ذلك أنبالرضا عن الحياة لدى من لديه أوالد ومن ليس لديه أوالد، فتنخفض درجة من لديه أوالد، 

، أما لدى الفئة (Price, 2010, 65)ب، ويمنون أن يكونوا محاًل للثقة ن األقر لة الداعمييعتبرون أفراد العائ
ع عدم وجودهم دورًا كبيرًا، فيرتفياة، ال يلعب في وجود األوالد أو فما فوق فإن الرضا عن الح 55العمرية 
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فاعل ل التوتبين من جدول تحلي .كما يلعب احتمال وفاة األبناء دورًا في ذلك لدى الفئتين لمستويات عالية
 عدم وجود أثر لتفاعل متغيري وجود األوالد مع العمر على تقدير المسنين لشعورهم بالرضا عن الحياة.

 .حياةال عن الرضا على الجنس متغير مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل( 120الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي رضا:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 1547.336a 3 515.779 3.770 .013 .085 

Intercept 328153.027 1 328153.027 2398.621 .000 .952 

 009. 300. 1.085 148.431 1 148.431 عدداوالد

 084. 001. 11.036 1509.772 1 1509.772 الجنس

اوالد * الجنسعدد  49.366 1 49.366 .361 .549 .003 

Error 16553.896 121 136.809    

Total 460811.000 125     

Corrected Total 18101.232 124     

a. R Squared = .085 (Adjusted R Squared = .063) 

 

 على الرضا عن الحياة.الثنائي لمتغير وجود األولد مع متغير الجنس  التباين( تحليل 02الشكل )

 

يتبين من الرسم البياني، أن متغير الجنس له تأثير كبير على شعور المسنين بالرضا عن الحياة، فقد 
سجلت اإلناث درجات عالية من الرضا عن الحياة سواٌء كان لديهن أوالد أم ال، وسجل الذكور درجات 

أن الذكور سجلوا انخفاضًا أكبر عند فئة من ليس منخفضة بشكل  دال، سواٌء كان لديهم أوالد أم ال، إال 
لديهم أوالد، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى تفضيل الذكور لوجود األبناء واألحفاد، وأن الدعم الذي يتلقونه 

للوحدة وانخفاض  اب ادور األسرة، مع ميل الذكوريأتي من الزوجة واألسرة بشكل  أساسي، لذا فإن غي
م عن على درجة رضاهالذكور ممن ليس لديهم أوالد ويؤثر  يقلل من فرص الدعم لدى جتماعي،تفاعل االال
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وتبين من جدول تحليل التفاعل عدم وجود أثر لتفاعل متغيري وجود األوالد مع الجنس على تقدير  .الحياة
 المسنين لشعورهم بالرضا عن الحياة.

 .لحياةا عن الرضا على العائلي الوضع مع داألوال وجود لمتغير الثنائي التباين تحليل( 121الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي رضا:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 2911.783a 6 485.297 3.770 .002 .161 

Intercept 196607.008 1 196607.008 1527.351 .000 .928 

 001. 708. 141. 18.104 1 18.104 عدداوالد

 099. 006. 4.334 557.834 3 1673.503 وضع

 001. 958. 043. 5.493 2 10.987 عدداوالد * وضع

Error 15189.449 118 128.724    

Total 460811.000 125     

Corrected Total 18101.232 124     

a. R Squared = .161 (Adjusted R Squared = .118) 

 

 الثنائي لمتغير وجود األولد مع الوضع العائلي على الرضا عن الحياة. التباين( تحليل 01الشكل )

 
يتبين من الرسم البياني، أن استقرار الوضع العائلي ووجود الشريك لدى المتزوجين كان له األثر األكبر 

م في حال وجود أوالد وعدم وجودهم، أما الدرجات العالية للرضا على استقرار درجة الرضا عن الحياة لديه
عن الحياة فقد كانت للعازبين، ولألرامل ممن لديهم أوالد، وترى الباحثة أن استقرار الوضع العائلي وثباته 
تمام  لدى العازبين كان له األثر األكبر في درجة رضاهم عن الحياة، واكتمال الدور واإلحساس بالكفاءة وا 
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المسن لدوره االجتماعي كان له األثر األكبر في رفع درجة رضاهم عن الحياة، باإلضافة إلى وجود شبكات 
تبين من و اجتماعية تتضمن األحفاد واألبناء، مما يساعد على زيادة الدعم الذي يتلقونه من ذويهم وأسرهم. 

سنين لوضع االجتماعي على تقدير المجدول تحليل التفاعل عدم وجود أثر لتفاعل متغيري وجود األوالد مع ا
  لشعورهم بالرضا عن الحياة.

 .الحياة عن الرضا على الدخل مع األوالد وجود لمتغير الثنائي التباين ( تحليل122الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

     كلي رضا:المتغير التابع

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 4238.837a 9 470.982 3.907 .000 .234 

Intercept 261260.408 1 261260.408 2167.371 .000 .950 

 001. 804. 062. 7.455 1 7.455 عدداوالد

 133. 002. 4.414 532.129 4 2128.514 دخل

 040. 309. 1.213 146.171 4 584.683 عدداوالد * دخل

Error 13862.395 115 120.543    

Total 460811.000 125     

Corrected Total 18101.232 124     

 

 الثنائي لمتغير وجود األولد مع الدخل على الرضا عن الحياة. التباينتحليل  (02الشكل )

 
لدرجة العليا من ايتبين من الرسم البياني، أن النتيجة األكثر وضوحًا هي نتيجة من يكفله أبناؤه فقد حققوا 

الرضا عن الحياة مقابل كل الفئات األخرى، أما فئتي المتقاعدين ومن يعتمد في اإلنفاق على اإلرث، فقد 
كانت لديهم نتيجة معاكسة، إذ سجل من لديهم أوالد درجات أكثر انخفاضًا للرضا عن الحياة ممن لديهم 

نفاق لم يغن عن ضرورة تولي األبناء ألمور ذوهم أوالد، وترى الباحثة أن اعتماد الفرد على نفسه في اإل
المسنين، لذا يعبر أفراد هاتين الفئتين عن عدم رضاهم عن الحياة مع وجود دخل يعتمدون عليه، نتيجة 
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 وتبين من جدول تحليل التفاعل وجود أثر ضعيف طبيعة العالقة مع أبنائهم، التي ال تشعرهم بالرضا.
 والد مع الدخل على تقدير المسنين لمدى لشعورهم بالرضا عن الحياة.لتفاعل متغيري وجود األ 0004

 تحليل التفاعل الثائي لمتغير العمر مع مدة اإلقامة على الرضا عن الحياة.  (00الشكل )

 
يتبين من الرسم البياني، أن العمر هو العامل األكثر تأثيرًا على درجة الرضا عن الحياة لدى المسنين الذين 

وا أكثر من عام في دار الرعاية، ولدى المسنين الذين أمضوا من عام إلى خمسة أعوام، إال أنه لم يمض
( فقد أثر بقاؤهم في دار الرعاية لفترة أطول بشكل  إيجابي 55-65عند المسنين الشباب من الفئة العمرية )

ضا يكونون أكثر ر  على درجة الرضا عن الحياة لديهم، وترى بعض الدراسات أن المسنين األصغر سناً 
عن الحياة، وترى الباحثة أن ألفة المسن لدار الرعاية والزمالء والبيئة الجديدة التي وفد إليها، باإلضافة إلى 

مكانية التنقل تبين من و تؤثران معًا على رفع درجة الرضا،  تمتع المسن بالصحة المناسبة حتى اآلن وا 
لى شعور المسن تفاعل متغيري مدة اإلقامة مع العمر عل 0025وجود أثر مرتفع  التباينجدول تحليل 

 بالرضا

الثنائي لمتغير الجنس مع مدة اإلقامة على الرضا عن الحياة.  التباينتحليل  (00الشكل )
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يتبين من الرسم البياني، أن الجنس هو العامل األهم في تحديد درجة الرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد 
( سنوات، بحيث ينخفض الرضا 5-1لدى من مضى على إقامته في دار الرعاية )يط العينة، مع تباين بس

لدى اإلناث ليعود ويرتفع، ويرفع لدى الذكور ليستقر تقريبًا بعد ذلك، وترى الباحثة، أن الفراغ وتكرار 
ن أفراد م األحداث لدى اإلناث من أفراد العينة يؤثر على الرضا عن الحياة لديهن، فيما أن استعادة الذكور

ليل التفاعل وتبين من جدول تحالعينة إلحساسهم بالسيطرة على حياتهم يرفع درجة الرضا عن الحياة لديهم. 
  شعور بالرضا عن الحياة.اللتفاعل متغيري الجنس مع مدة اإلقامة على تقدير  0005وجود أثر ضعيف 

 ع العائلي على الرضا عن الحياة.الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الوض التباينتحليل  (02الشكل )

 
فئة المطلقين حصلت على درجات أكثر انخفاضًا في كل مستويات متغير مدة يتبين من الرسم البياني أن 

 د أثروتبين من جدول تحليل التفاعل وجو اإلقامة، وكانت الفروق بين مستويات الوضع االجتماعي طفيفة، 
مع الوضع العائلي على تقدير المسنين لشعورهم بالرضا عن لتفاعل متغيري مدة اإلقامة  0032مرتفع 
 الحياة.

 .الحياة عن الرضا على الدخل مع اإلقامة مدة لمتغير الثنائي التباين تحليل( 123الجدول )

التباين الثنائي بين المتغيرات تحليل   

المتغير التابع  : رضا       كلي 

Source مجموع المربعات df مربع المتوسطات  F Sig. حجم األثر 

Corrected Model 16302.315a 68 239.740 7.463 .000 .901 

Intercept 197001.716 1 197001.716 6132.633 .000 .991 

 154. 009. 5.112 164.202 2 328.404 العمر

 977. 000. 001. 027. 1 027. الجنس

 255. 001. 6.386 205.144 3 615.431 وضع

 367. 000. 8.128 261.115 4 1044.461 دخل

 040. 131. 2.354 75.628 1 75.628 عدداوالد
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 055. 206. 1.626 52.224 2 104.448 مدةاقامة

 280. 001. 5.449 175.044 4 700.177 العمر * مدةاقامة

 325. 000. 26.990 867.000 1 867.000 وضع * مدةاقامة

 384. 000. 11.651 374.258 3 1122.773 دخل * مدةاقامة

Error 1798.917 56 32.124    

Total 460811.000 125     

Corrected Total 18101.232 124     

a. R Squared = .901 (Adjusted R Squared = .780) 

 

 الثنائي لمتغير مدة اإلقامة مع الدخل على الرضا عن الحياة. التباين( تحليل 02الشكل )

 

مد ن أكثر النتائج تميزًا هي نتيجة من يعتمد في نفقته على إرثه الخاص، ومن يعتيتبين من الرسم البياني، أ
على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، فكال الفئتين سجلت انخفاضًا في درجة الرضا عن الحياة في الفترة 

جة األولى در ( سنوات، بعد أن كانت أكثر ارتفاعًا في السنة األولى، وترى الباحثة أن ذلك يعود بال1-5)
إلى عامل الوحدة وانقطاع الشبكة االجتماعية عن التواصل مع المسنين من الفئتين ألسباب مختلفة، ولكن 

مع  ياةحبعد أن يألف أفراد الفئتين بيئة دار الرعاية فهم يعودون لتسجيل درجات مرتفعة من الرضا عن ال
ضًا في اي نفقته على الكفالء فقد سجل انخفكما أظهر من يعتمد فويين اقتصاديين متضادين.أنهم من مست

قت، ذلك أن اقتصار التواصل بين المسن وكفيله على تأمين الجوانب المالدية الرضا عن الحياة بمرور الو 
ال يؤثر إيجابًا في رضاه عن الحياة بل استمرار التواصل العاطفي واالجتماعي الذي يكون أكثر تواترًا في 

 0035ليل التفاعل وجود أثر مرتفع وتبين من جدول تحالمسن دار الرعاية. المرحلة األولى من دخول 
 لتفاعل متغيري الدخل مع مدة اإلقامة على تقدير المسنين لشعورهم بالرضا عن الحياة.

توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الشعور بالرضا عن أي القرار: نرفض الفرضية الصفرية، 
 .لدى المسنين أفراد العينةاسة التصنيفية متغيرات الدر للتفاعل بين الحياة تبعاا 



 الفصل الخامس عرض النتائج وتفسيرها

  
 

 
221 

 

 تعقيب: 

تبين من الرسوم البيانية أن الفئات التي قدرت شعورها بالرضا عن الحياة بشكل  منخفض هي المسنون ممن 
( أويعتمد في نفقته على 58-8.وهم من الفئة العمرية )لدار أكثر من عام لديهم أوالد ولم يمضوا في ا

أواإلرث، والذكور ممن ليس لديهم أوالد ولم يمض على إقامتهم في الدار  اعية والعملاالجتم وزارة الشؤون
( 58-8.( سنوات وهو من الفئة العمرية )8-6والمطلقين، ومن أمضى في دار الرعاية )أكثر من عام، 

اعل فأو يعتمد في نفقته على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أواإلرث. كما تبين من جداول تحليل الت
ع امة مع العمر والدخل والوضتفعًا عندما تفاعل متغير مدة اإلقالثنائي للمتغيرات أن حجم األثر كان مر 

العائلي، وترى الباحثة أن هذه المتغيرات من أهم محددات الرضا عن الحياة لدى المسنين ويتفق ذلك مع 
رضا عن لحة الكبير بشعور المسنين باعديد الدراسات التي أكدت أهمية العالقات االجتماعية والدخل والص

( أن العالقات االجتماعية أكثر أهمية cho & chi, 1999, 200كما ذكر )(. 6332الحياة )آرجايل، 
للشعور بالرضا من الجوانب المادية، كما تبين من نتائج المسنين الذين يعتمدون على الكفالء في نفقتهم. 

لبي وثابت بين الرضا المنخفض عن الحياة واألزمات المالية كما إال أنه من جهة أخرى فقد تكرر ارتباط س
 في حالة من يعتمدون في نفقتهم على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. 

 مدى تعميم النتائج: ثالثاا: 

ية التي شملت كل دور الرعاعينة ال، ذلك أن  على المسنين في دور الرعايةه الدراسة يمكن تعميم نتائج هذ
مستوياتها بالعمرية بخصائصها المختلفة، ودور الرعاية المسنين فئات و الوصول إليها،  الباحثة منت مكنت

ع م، مما يجعل العينة ممثلة للمجتكل األوضاع االجتماعية والمادية ، ومسنين من الجنسين، ومنالمختلفة
 أيضاً يتحدد  أن تعميم النتائجام القول ب، ويجدر في هذا المقاألصلي بشكل  يسمح لنا بتعميم نتائج الدراسة

الدراسة، وأدوات  ،مة العقلية والبدنية للمستجيبينببعض الخصائص التي تمتعت يها عينة الدراسة كالسال
 لباحثة والمسنينعلى اوما فرضته من ظروف غير عادية  قت فيها الدراسةب  التي ط  العصيبة والفترة الزمنية 
 .ودور الرعاية

 الدراسة:  خالصة نتائجرابعاا: 

لدعم النفسي ايمكن التنبؤ بتحقيق الحاجات النفسية من متغير الدعم النفسي االجتماعي بحيث يفسر  .6
 . من تحقيق الحاجات النفسية لدى المسنين أفراد العينة %18االجتماعي 
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النفسي  م، بحيث يفسر الدعدعم النفسي االجتماعيمن متغير العن الحياة  الرضايمكن التنبؤ بمتغير  .3
 . من الرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد العينة %15االجتماعي بدرجته الكلية 

وجود أثر الختالف مستويات الدعم النفسي االجتماعي على مستويات الرضا عن الحياة باختالف . 2
 مستويات تحقيق الحاجات النفسية لدى المسنين أفراد العينة. 

في الدعم النفسي االجتماعي، تبعًا لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية  وجود فروق ذات داللة إحصائية. .
 فما فوق. 58
. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير الجنس، لصالح 8

 اإلناث. 

قامة في مدة اإلال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير . 1
 الدار.

الدخل فئة  لصالح. وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير الدخل، .
 . ألف(80-600)

. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية، 5
 لصالح فئة األرامل.

 فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير وجود األوالد.. ال توجد 3

لصالح  ،الرضا عن الحياة، تبعًا لمتغير العمرمستوى الشعور بوجود فروق ذات داللة إحصائية في . 60
 فما فوق. 58الفئة العمرية 

ح ن الحياة تبعًا لمتغير الجنس، لصالالرضا عالشعور ب. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 66
 اإلناث.

ي الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير مدة اإلقامة فالشعور بال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 63
 الدار.

-80لدخل )ا. وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير الدخل، لصالح فئة 62
 .ألف(600
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ة، الرضا عن الحياة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيالشعور بفروق ذات داللة إحصائية في مستوى  وجود. .6
 .مقارنة بفئات العازبين والمطلقين والمتزوجين لصالح فئة األرامل

 الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير وجود األوالد.الشعور ب. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 68

روق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(، تبعًا وجود ف. 61
 فما فوق. 58لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية 

. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعاً لمتغير .6
 الجنس، لصالح اإلناث.

 فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير مدة اإلقامة في الدار.ال توجد . 65

. وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدبر( تبعًا لمتغير 63
 الدخل، لصالح فئة من يعتمد على الكفالء في اإلنفاق.

ة في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعاً لمتغير . وجود فروق ذات داللة إحصائي30
 .والعازبين الحالة االجتماعية، لصالح فئة األرامل

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعًا 36
 لمتغير وجود األوالد.

 ات التصنيفية على درجة الشعور بالرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد العينة. . وجود أثر لتفاعل المتغير 33

. وجود أثر لتفاعل المتغيرات التصنيفية على درجة تقدير مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى المسنين 32
 أفراد العينة. 

 ن أفراد العينة.دى المسني. وجود أثر لتفاعل المتغيرات التصنيفية على درجة تحقيق الحاجات النفسية ل.3

 توصلت الباحثة إلى المقترحات التالية: مقترحات الدراسة:  خامساا:

 من الناحية النظرية:

من مصادر الدعم النفسي  المقدمالدعم النفسي االجتماعي إجراء المزيد من الدراسات عن الرضا عن . 6
 المسنين.  وذلك الختالف األهمية النسبية لمصادر الدعم بين االجتماعي،
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 مدرك،ما يسمى بالدعم ال، أو كما يدركه المسنالنفسي االجتماعي الرضا عن الدعم تتناول . إعداد مقاييس 3
الذي يستفيد منه المسن، ويعطي فكرة عن جوانب القصور والذي يعبر عن القدر الحقيقي من الدعم 

 . حولهالموجودة في أداء الشبكة االجتماعية 

ها في ، لالستفادة منوالذاتية لدراسة صفات شبكة المسن االجتماعية الموضوعيةوضع مقاييس أوسع . 2
 تحديد جوانب القصور في الدعم المقدم للمسن.

. االهتمام بدراسة مصادر تلبية الحاجات النفسية لدى المسنين داخل دار الرعاية وأساليب المسنين في .
 ، غير مهددة أو معادية للمسن. ذلك، األمر الذي يمهد لجعل بيئة الدار بيئة محببة

. االهتمام بدراسة محددات لرضا عن الحياة لدى المسنين داخل دار الرعاية وفق متغيرات لم تتناولها 8
 الدراسة الحالية. 

خضاعه لدورات بهدف. ضرورة وجود متخصص في اإلرشاد النفسي 1  تصميم وتنفيذ البرامج اإلرشادية، وا 
 تدريبية تؤهله لذلك. 

لفت نظر المسؤولين في دور الرعاية إلى ضرورة حث المسنين على التفاعل، وذلك بعقد اللقاءات . .
 الدورية معهم، التي تعبر عن اهتمام اإلدارة، وتزيد من فرص تبادل الرأي وتواصل المسنين مع بعضهم.

ئة مهمشة ن باعتبارهم فإبراز أهمية الدعم النفسي االجتماعي في حياة األفراد بشكل  عام، وحياة المسني. 5
بصورة خاصة، وحث أصحاب القرار إلى ضرورة إصدار مجلة تهتم نشؤون المسنين، وعقد ندوات وورشات 

 عمل لدراسة أحوال المسنين داخل دور الرعاية. 

ذي عاماًل هامًا في إدراكه للدعم النفسي االجتماعي ال. تشكل الفئة العمرية التي التي ينتمي لها المسن، 3
لقاه ويعتبر محددًا هامًا لنوع الدعم الذي يحتاجه، لذا يجب لفت نظر العاملين في دور الرعاية إلى الفروق يت

 التي يؤثر بها العمر على إدراك المسن للدعم النفسي الجتماعي.

. يشكل جنس المسن عاماًل هامًا في إدراكه للدعم النفسي االجتماعي الذي يتلقا، لذا يجب لفت نظر 60
 ي.اك المسن للدعم النفسي الجتماعملين في دور الرعاية إلى الفروق التي يؤثر بها الجنس على إدر العا

 من الناحية العملية التطبيقية: 

. وضع برامج إرشادية تركز على تقنية جماعات العمل أوجماعات الذكريات، لتعميق التفاعل االجتماعي 6
 بين المسنين داخل دار الرعاية.
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رعاية على اتباع اجراءات وترتيبات تكفل التقليل من الصفات المؤسسية لدور الرعاية إلى . حث دور ال3
أدنى حد ممكن، أوما يسمى بإلغاء المأسسة، بحيث تصبح دار الرعاية وسطًا أكثر خصوصيَّة للمسن 

 يستطيع اإلحساس داخله بالفردية والتميُّز. 
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 ابللغة العربية. دلراسةملخص ا

إلى التعرف إلى العالقة بين مستوى الدعم النفسي االجتماعي وكل من الرضا عن الحياة  هدف الدراسةت
والحاجات النفية لدى الرضا عن الحياة، لدى عينة من المسنين المقيمين في بعض دور الرعاية في القطر. 

 حددت الباحثة مشكلة الدراسة بما يلي: 

سي االجتماعي وكل من الرضا عن الحياة والحاجات النفسية لدى ماهي العالقة بين مستوى الدعم النف
المسنين في دور الرعاية؟ وهل توجد فروق بين المسنين في متغيرات الدعم النفسي االجتماعي والرضا عن 
الحياة والحاجات النفسية )أمن، انتما، تقدير( تبعًا لمتغيرات )العمر، الدخل، الحالة االجتماعية، الجنس، 

 إلقامة في الدار، وجود األوالد(. مدة ا

 باحثة باإلجابة عن األسئلة التالية: قامت ال

 . ما مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة؟1

 . ما مصادر الدعم النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة؟2

 . ما مستوى الرضا عن الحياة لدى أفراد عينة الدراسة؟3

 ى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( لدى أفراد عينة الدراسة.. ما مستو 4

. هل يمكن التنبؤ بتحقق الحاجات النفسية لدى المسنين من خالل متغير الدعم النفسي 5
 االجتماعي.

 لدى المسنين من خالل متغير الدعم النفسي االجتماعي.بالرضا عن الحياة هل يمكن التنبؤ . 6

 فرضيات التالية: وتحققت من ال

أثر الختالف مستويات الدعم النفسي االجتماعي على مستويات الرضا عن الحياة وجد ال ي. 1
 باختالف مستويات تحقيق الحاجات النفسية لدى المسنين أفراد العينة.

العمر  لمتغير . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً 2
 ة.أفراد عينة الدراسالمسنين لدى ووجود األوالد مدة اإلقامة في الدار والدخل والحالة االجتماعية والجنس و 

ير العمر لمتغ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . 1. 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 
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ير الجنس لمتغ وى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مست. 2. 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 

ير مدة لمتغ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً . 3. 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين اإلقامة في الدار لدى 

الدخل ير لمتغ ى الدعم النفسي االجتماعي تبعاً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستو . 4. 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 

لحالة ا ماعي تبعا لمتغيرال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجت. 5. 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى االجتماعية 

وجود ير لمتغ عم النفسي االجتماعي تبعاً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الد. 6. 2
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى األوالد 

نس لمتغير العمر والج تبعاً الرضا عن الحياة . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى ووجود األوالد ومدة اإلقامة في الدار والدخل والحالة االجتماعية 

دى لمتغير العمر ل تبعاً الرضا عن الحياة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 1. 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين 

لدى  لمتغير الجنس تبعاً الرضا عن الحياة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 2. 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين 

امة لمتغير مدة اإلق تبعاً  إحصائية في مستوى الرضا عن الحياةروق ذات داللة ال توجد ف. 3. 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين في الدار لدى 

لدى دخل اللمتغير  تبعاً الرضا عن الحياة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ل . 4. 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين 

لة الحالمتغير  تبعاً  توى الرضا عن الحياةروق ذات داللة إحصائية في مسال توجد ف. 5. 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى االجتماعية 

د األوالد وجو لمتغير  تبعاً الرضا عن الحياة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 6. 3
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى 
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 بعاً تنفسية )أمن، انتماء، تقدير( الحاجات ال. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 4
فراد أالمسنين لدى ووجود األوالد لمتغير العمر والجنس ومدة اإلقامة في الدار والدخل والحالة االجتماعية 

 عينة الدراسة.

 بعاً تالحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 1. 4
 أفراد عينة الدراسة.سنين الملمتغير العمر لدى 

 بعاً تالحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 2. 4
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لمتغير الجنس لدى 

 بعاً تروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( ال توجد ف. 3. 4
 أفراد عينة الدراسة.المسنين دة اإلقامة في الدار لدى لمتغير م

 بعاً تت النفسية )أمن، انتماء، تقدير( الحاجاال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . 4. 4
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى الدخل  لمتغير

 بعاً تتماء، تقدير( روق ذات داللة إحصائية في مستوى الحاجات النفسية )أمن، انال توجد ف. 5. 4
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لدى الحالة االجتماعية لمتغير 

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعاً 6. 4
 أفراد عينة الدراسة.المسنين لمتغير وجود األوالد لدى 

ية على درجة الشعور بالرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد . ال يوجد أثر لتفاعل المتغيرات التصنيف8
 العينة. 

. ال يوجد أثر لتفاعل المتغيرات التصنيفية على درجة تقدير مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى المسنين 1
 أفراد العينة. 

 نين أفراد العينة.س. ال يوجد أثر لتفاعل المتغيرات التصنيفية على درجة تحقيق الحاجات النفسية لدى الم.

مسن ومسنة من دور الرعاية من محافظات دمشق وريف دمشق والالذقية  125وتكونت عينة الدراسة من 
 والسويداء. 

 منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي. 

 أدوات الدراسة: مقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي )إعداد الباحثة(
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 احثة(مقياس الرضا عن الحياة )إعداد الب

 داد الباحثة( مقياس الحاجات النفسية )إع

وتم  spssنتائج قامت الباحثة باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم النفسية واالجتماعية الوللتوصل إلى 
استخدام: تحليل التباين األحادي، معامل االرتباط بيرسون، اختبارت استودنت، اختبار شيفيه للمقارنات 

 يل االنحدار البسيط، تحليل االنحدار المتعدد بالطريقة التدريجية. البعدية المتعددة، تحل

 نتائج الدراسة: 

لدعم النفسي ايمكن التنبؤ بتحقيق الحاجات النفسية من متغير الدعم النفسي االجتماعي بحيث يفسر  .6
 . من تحقيق الحاجات النفسية لدى المسنين أفراد العينة %18االجتماعي 

م النفسي ، بحيث يفسر الدعدعم النفسي االجتماعيمن متغير العن الحياة  الرضاتغير يمكن التنبؤ بم .3
 . من الرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد العينة %15االجتماعي بدرجته الكلية 

أثر الختالف مستويات الدعم النفسي االجتماعي على مستويات الرضا عن الحياة باختالف وجود . 2
 جات النفسية لدى المسنين أفراد العينة. مستويات تحقيق الحا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدعم النفسي االجتماعي، تبعًا لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية . .
 فما فوق. 58
. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير الجنس، لصالح 8

 اإلناث. 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير مدة اإلقامة في  ال توجد. 1
 الدار.

. وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير الدخل، لصالح فئة من .
 يعتمد على الكفالء في اإلنفاق. 

دعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية، . وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ال5
 لصالح فئة األرامل.

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدعم النفسي االجتماعي تبعًا لمتغير وجود األوالد.3
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 58وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن الحياة، تبعًا لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية . 60
 فما فوق.

 . وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير الجنس، لصالح اإلناث.66

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير مدة اإلقامة في الدار.. 63

د لمتغير الدخل، لصالح فئة من يعتم . وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الرضا عن الحياة تبعاً 62
 على الكفالء في اإلنفاق.

. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية، لصالح .6
 فئة األرامل.

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير وجود األوالد.68

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير(، تبعًا  .61
 فما فوق. 58لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية 

. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعاً لمتغير .6
 الجنس، لصالح اإلناث.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير مدة اإلقامة في الدار.ال. 65

. وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدبر( تبعًا لمتغير 63
 الدخل، لصالح فئة من يعتمد على الكفالء في اإلنفاق.

إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعاً لمتغير  . وجود فروق ذات داللة30
 .والعازبين الحالة االجتماعية، لصالح فئة األرامل

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق الحاجات النفسية )أمن، انتماء، تقدير( تبعًا 36
 لمتغير وجود األوالد.

 المتغيرات التصنيفية على درجة الشعور بالرضا عن الحياة لدى المسنين أفراد العينة. . وجود أثر لتفاعل 33

. وجود أثر لتفاعل المتغيرات التصنيفية على درجة تقدير مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى المسنين 32
 أفراد العينة. 
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 أفراد العينة.  لدى المسنيننفسية . وجود أثر لتفاعل المتغيرات التصنيفية على درجة تحقيق الحاجات ال.3

 توصلت الباحثة إلى المقترحات التالية: قترحات الدراسة: م

واع الدعم النفسي االجتماعي التي تقدم من مصادر الدعم النفسي االجتماعي نإعداد مقاييس تركز على أ. 1
 على حده،مصدر كل 

 سمى بالدعم المدرك من قبل المسنين. . إعداد مقاييس تركز على الرضا عن الدعم المقدم، أو ما ي3

 . وضع برامج تركز على شغل أوقات فراغ المسنين داخل دور الرعاية. 2

. وضع برامج إرشادية تركز على تقنية جماعات العمل أوجماعات الذكريات، لتعميق التفاعل االجتماعي .
 بين المسنين داخل دار الرعاية.

تمرارية إجراء األبحاث من طلبة السنوات المختلفة، داخل دور . ربط الجامعة بالمجتمع من خالل اس8
  اصل مع المجتمع بشكل فاعل ومستمر.الرعاية، األمر الذي يسمح للمسنين بالتو 
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 المراجع باللغة العربية

(، اتحاد شبيبة 132، )مجلة الرواد(. حاجات الشباب وسبل رعايتهم، 3002)األحمد، أمل. .1
 الثورة، دمشق.

 مطبعة المقداد.، غزة: 3، طالبحث التربوي، عناصره مناهجه أدواته(. 1991)اآلغا، إحسان. .3

 ، الرياض: دار المريخ.أسس علم النفس(. 1991ابراهيم، عبد الستار.) .2

رسالة ماجستير غير  مشكالت المسنين في المجتمع الفلسطيني،(. 3001)ابراهيم، قصي. .4
 القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية. منشورة،

. المتغيرات النفسية لدى طالب الجامعةالرضا عن الحياة وعالقته ببعض (.3011ابراهيم، مروة.) .5
 كلية التربية قسم الصحة النفسية، جامعة حلوان، مصر. رسالة دكتوراه غير منشورة،

 نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، (.1990صادق، آمال.)و أبو حطب، فؤاد  .6
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

، نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرجلة المسنين(. 3013)أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال. .1
 ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.6ط

، عمان: دار اليازوري العلمية علم النفس التربوي(. 3004)بو حويج، مروان وأبو مغلي، سمير.أ .9
 للنشر والتوزيع.

مجلة علم  ،الشيخوخةفاعلية برنامج لتعديل اتجاهات المسنين نحو (. 3003أبو دنيا، نادية.) .9
 .121_113( 63، )16، النفس

المشاكل النفسية واالجتماعية لدى المسنين في قطاع غزة (. 3010)أبو ركاب، اسماعيل. .10
 ، جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، غزة، فلسطين.وعالقتها ببعض المتغيرات

(، 119، )معرفةسلسلة عالم ال(. الصداقة من منظور علم النفس، 1995أبو سريع، أسامة.) .11
 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 

 ، عمان: دار أسامة.التوافق النفسي للمسنين(. 3009ابو عوض، سليم.) .13
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رسالة  عالقة الدعم االجتماعي بمفهوم الذات لدى المعوقين جسديًا،(. 3005)أبو عين، يوسف. .12
 جامعة مؤتة.  ماجستير غير منشورة،

مجلة (. مشكالت التقاعد لدى المسنين وأثرها على الرضا عن الحياة، 3009أحمد، إيمان.) .14
 .14، العدد بحوث التربية النوعية جامعة المنصورة

، االسكندرية: مركز االسكندرية دراسات في سيكولوجية المسنين(. 1999.)أحمد، سهير .15
 للكتاب.

(. التلكؤ األكاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز والرضا عن الدراسة لدى 3009)أحمد، عطية. .16
مجلة أطفال الخليج ذوي االحتياجات طالب جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، 

 www.gulfkids.com، الخاصة

: شوقي (. سيكولوجيا السعادة، ترجمة: فيصل عبد القادر يونس، مراجعة1992)آرجايل، مايكل. .11
 ، الكويت.115، عالم المعرفةجالل، 

الرضا عن الحياة لدى المراهقين وعالقته بأساليب التنشئة األسرية (. 3011اسماعيل، أحمد.) .19
الة سر  والرضا عن األداء المدرسي وفاعلية برنامج تدريبي في تحسين الرضا عن الحياة لديهم،

 كلية العلوم التربوية، الجامعة األردية، عمان. كتوراه،\د

، القاهرة: مكتبة األنجلو ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية(أ. 3004)اسماعيل، بشرى. .19
 المصرية.

، القاهرة: مكتبة األنجلو المساندة االجتماعية والتوافق المهني(ب. 3004اسماعيل، بشرى.) .30
 المصرية.

نظريات الشخصية  (.3010).دين، النيال، مايسة، سالم، سهيرآلن، بم، ترجمة: كفافي، عالء ال .31
 ، عمان: دار الفكر.1، طاالرتقاء والنمو والتنوع

، ترجة فهد عبداهلل بن دليم، الطائف: دار مدخل إلى نظريات الشخصية(. 1990)آنجلز، باربرا. .33
 الحارث للطباعة والنشر. 

(. أهمية المساندة االجتماعية في تحقيق 3011).رشيد ،مسيلي ؛أحمدفاضلي،  ؛حكيمةآيت،  .32
، 3، عـ مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالتوافق النفسي واالجتماعي لدى الشباب البطال، 

 الجزائر.
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(. دراسة مقارنة لسمة القلق بين المسنين المقيمين في دور الرعاية أومع 3009بالن، كمال.) .34
 .46-15(، 3+1)35، التربويةمجلة جامعة دمشق للعلوم أسرهم، 

، التدريب الذهني لمقاومة الشيخوخة(. 3004بوكهارت، مارغيت، ترجمة: هاني الصالح .) .35
 الرياض: مكتبة العبيكان.

(. الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين )دراسة 3009)تفاحة، جمال. .36
 .219-369(، 2)19، جامعة االسكندرية، كلية التربية مجلةمقارنة(، 

 ، القاهرة: دار غريب.علم النفس االجتماعي والصحة النفسية(. 1992)جاب اهلل، شعبان. .31

السلوك اإلرشادي وقابلية التعاطف في عالقتها بالمساندة االجتماعية (. 3002)الجندي، هانم. .39
 كلية التربية دمنهور، جامعة االسكندرية. رسالة ماجستير،، لدى تالميذ المرحلة الثانوية

(. سمات الشخصية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى معلمي المرحلة 3010جودة، آمال.) .39
 .166-1(، 24، )رسالة التربية وعلم النفساألساسية الدنيا في محافظة غزة، 

 لكويت.(، ا244، )مجلة عالم المعرفة(. االستبعاد االجتماعي، 3001الجوهري، محمد.) .20

بيروت: المؤسسة العربية للدراسات  ،التكيف وانعكاساته اإليجابية(. 1991)الحافظ، نوري. .21
 والنشر.

مشكالت المسنين النفسية واالجتماعية ودور المؤسسات (. 3009الحجاجي، محمد مهدي.) .23
جامعة  ، كلية العلوم االجتماعية والتطبيقية،رسالة ماجستير غير منشورة، اإليوائية في مواجهتها

 الفاتح، ليبيا.

(. دور الدعم االجتماعي المقدم من األصدقاء في تحقيق الحاجات النفسية 1999حداد، عفاف.) .22
، بحوث جامعة حلب، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية مجلةواالجتماعية: تطبيقات إرشادية، 

(14 ،)115-196. 

مجلة الدراسات )العلوم (. سمة القلق وعالقتها بمستوى الدعم االجتماعي، 1995).حداد، عفاف  .24
 .946 – 939، ص 3)أ(، العدد  33(، المجلداإلنسانية

 التوافق النفسي وعالقته بمعنى الحياة لدى المراهقين من الجنسين،(. 3003)حسن، عامر. .25
 كلية التربية، جامعة عين شمس. رسالة ماجستير غير منشورة،
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(. النموذج السببي للعالقة بين المساندة االجتماعية و ضغوط الحياة لدى 1996).حسين، راوية  .26
 ، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة.29، العدد مجلة علم النفسالمطلقات، 

 ، القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة.تنظيم مجتمع المسنين(. 1993).حسين، مدحت  .21

، منشورات اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر(. 1999).ب، صابر حمدي، نزيه، أبو طال .29
 جامعة القدس المفتوحة.

، منشورات جامعة دمشق، كلية أصول البحث في علم النفس(. 1991حمصي، أنطون.) .29
 التربية.

 ، عمان: دار وائل للنشرالمرجع في الصحة النفسية: نظرية جديدة(. 3009الخالدي، أديب.) .40

 ، عمان: دار صفاء.1، طالعالج النفسياإلرشاد و (. 3009).الخالدي، عطا اهلل  .41

، الصحة النفسية وعالقتها بالتوافق والتكيف(. 3009)لخالدي، عطا اهلل والعلمي، دالل.ا .43
 عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.

الحياة المرتبطة أنماط المساندة االجتماعية والنوع كمنبئات لجودة (. 3010)خطاب، كريمة. .42
جامعة جنوب الوادي، كلية التربية  رسالة ماجستير غير منشورة، بالصحة لدى المسنين،

 بالغردقة. 

، منشورات كلية اإلرشاد النفسي والصحة النفسية في اإلسالم(. 3006)الخطيب، محمد جواد. .44
 التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

 ، القاهرة: دار الغريب.في سيكولوجية المسنيندراسات (. 1991)خليفة، عبد اللطيف. .45

 ردا :، عمان1، طعلم النفس اإلرشادي نظرياته وأساليبه الحديثة(. 3005)داهري، صالح. .46
 وائل.

(. دراسة ألبعاد الرضا عن الحياة وعالقتها بعدد من المتغيرات النفسية 1999)الدسوقي، مجدي. .41
 .161-111، الصحة النفسيةدراسات في لدى عينة من الراشدين صغار السن، 

رسالة  تغير الوسط الطبيعي للمسنين وعالقته بتوافقهم االجتماعي،(. 3006الدهان، فاتن،) .49
 كلية التربية، جامعة دمشق. ماجستير غير منشورة،
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نظريات  (.3006دويك، كارول س، ترجمة: ماهر أبو هالل، عبد القادر العمادي، علي رداوي) .49
 دار الكتاب الجامعي. :، غزة، فلسطينة والشخصية والنموالذات ودورها في الدافعي

(. العالقة بين المساندة االجتماعية وكل 3001رضوان، شعبان جاب اهلل، هريدي، محمد عادل.) .50
، الهيئة المصرية العامة مجلة علم النفسمن مظاهر االكتئاب وتقدير الذات والرضا عن الحياة، 

 .64-19، 59للكتاب، 

تحديد مشكالت المسنين في األردن من وجهة النظر (. 1995رمضان، فائزة سعد الدين.) .51
 مركز اليونسكو اإلقليمي في الدول العربية. :، عمانالرسمية

، ترجمة: فارس حلمي، المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي(. 1999)ريجو، رونالد. .53
 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.

(. القدرة على القيام بأنشطة الحياة المختلفة اليومية وعالقتها بالرضا عن 3001)زايد، فوقية. .52
 .211-391(، 35)4، جامعة عين شمس، مجلة كلية التربيةالحياة لدى المسنين، 

، أبو الرعاية األسرية للمسنين في دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 3002الزراد، فيصل.) .54
 والبحوث االستراتيجية. مركز اإلمارات للدراسات :ظبي

عالقة صراع األدوار األسرية والمهنية باالضطرابات النفسجسدية (. 3009)ي، راوية.زمار  .55
رسالة دكتوراه غير  والرضا عن الحياة لدى المعلمات المتزوجات في مديرية إربد األولى،

 ، جامعة اليرموك، إربد.منشورة

 ، القاهرة: عالم الكتب.2، طالتوجيه واإلرشاد النفسي(. 3000)زهران، حامد. .56

العالقة بين الدعم االجتماعي واالكتئاب لدى طلبة جامعة اليرموك  (.1999الزيتاوي، عبداهلل.) .51
 جامعة اليرموك، إربد.  رسالة ماجستير غير منشورة، في ضوء بعض المتغيرات،

، المسنين النمو اإلنساني من بداية التكوين إلى مرحلة(. 3013.)مندوه محمد سالم، محمود .59
 الرياض: مكتبة الرشد.

، القاهرة: مكتبة مقياس المساندة االجتماعية(. 3001وعبد المقصود، أماني.) السرسي، أسماء .59
 األنجلو المصرية.
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مجلة جامعة دمشق (. مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي، 1999)سعد، علي. .60
 سوريا.(، دمشق 1)15، لآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية

 ، بيروت: دار النهضة العربية.1، طعلم نفس النمو(. 3003سليم، مريم.) .61

الرضا عن الحياة وعالقتها بتقدير الذات لدى مديري المدارس (. 3002)سليمان، عادل. .63
، كلية رسالة ماجستير غير منشورة، الحكومية ومديراتها في مديريات محافظات فلسطين الشمالية

 الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. 

، أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات المجتمع واإلساءة لكبار السن(.3006سليمان، محمود.) .62
 والبحوث االستراتيجية.

(. المساندة االجتماعية وعالقتها باألمن النفسي لدى أهالي البيوت 3010)السميري، نجاح. .64
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (، 3009عدوان اإلسرائيلي على غزة، ديسمبر)المدمرة خالل ال

 .3195-3152(، 9)34 )العلوم اإلنسانية(،

الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة من طالب (. 3013)سيد، الحسين. .65
رسالة ماجستير غير  المرحلة الثانوية المتضررين وغير المتضررين من السيول بمحافظة جدة،

 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.  منشورة،
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 المقابلة األولية مع المسنين

عزيزتي المسنة، أود أن أسألكم عن ذكرياتكم، وظروفكم الحالية، ولكم حرية اإلجابة  \عزيزي المسن 
 والتعبير.
 : الدعم النفسي االجتماعي:ولالقسم األ 

ضافة ما تر  اأن تختار  صديقتي المسنة،  \يقي المسن دك صيمكن  مناسبا من  ياهأكثر من إجابة وا 
 .الخاصة اإلجابات التي تعبر عن حالتك

 أوال:المصادر الخاصة:
 ؟يحة والتقديرممن تتلقى الدعم والنص .1
  ؟عدد الزيارات التي تتلقاها في األسبوعكم  .2
  ؟أول من يحضر لزيارتك في األعيادمن  .3
 ؟أول من يقوم بدعوتك إلى بيتهمن  .4
 ؟ممن تتم مساعدتك وتأمين احتياجاتك المالية .5
 هل تكفيك المساعدات وتلبي احتياجاتك؟ .6

 عامة متوفرة للجميع: ثانيا: مصادر

 الخدمات المقدمة في الدار، ما مدى رضاك عنها؟ .1
 ما رأيك بالعالقات بينك وبين زمالئك؟  .2
 متى شاركت في الحفالت العامة وما هو شعورك تجاه ذلك؟ .3
 متى شاركت في األعياد الدينية وما هو شعورك تجاه ذلك؟ .4
 كمسنين، ويراعون حاجاتكم الخاصة؟برأيك هل اإلدارة والمشرفات يحسنون التعامل معكم  .5
 واالهتمام من اإلدارة هنا، أومن أي مؤسسة أخرى؟ ساندةهل تشعر باالحنرام والم .6
 هل تتلق النصح من أي جهة عندما تتعرض لمشكلة وتحتاج لمساعدة؟ .7
 األسرة؟ هل تفي بمتطلباتك؟ هل تتلق مساعدات مالية من جهات غير .8

 القسم الثاني: الرضا عن الحياة:

 ماذا كنت تعمل فيما مضى؟ ما أجمل ما كان في عملك؟ .1
 ما مدى رضاك عن إنجازك في عملك السابق؟

 هل أنت راض عن حياتك األسرية؟ ما أجمل ما كان في أسرتك؟ .2
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 ما مدى رضاك عنها بشكل عام؟
 هل أنت راض عن عالقاتك االجتماعية خارج الدار؟  .3
 هل انت راض عن أسلوبك في تربية أبنائك؟ .4
 ى رضاك عن طروفك المادية حاليا؟ من حيث الملبس واإلنفاق والمسكن.ما مد .5
 ما مدى رضاك عن صحتك وتوفر العناية الصحية لك؟ .6
ما مدى رضاك عن تحملك لمسؤولياتك تجاه أبنائك وأحفادك؟ ورضاك عن تحملهم لمسؤولياتهم  .7

 تجاهك؟
خالصهم لك؟ .8  ما مدى رضاك عن أصدقائك، وعن تقبلهم وا 
 انسجامك مع أفراد أسرتك؟ وكيف تقضي الوقت معهم؟ما مدى  .9
 ما مدى رضاك عن البيئة التي تعيش فيها وتقبل المحيطين بك لك؟ .11
 ما مدى رضاك عن وجود فرص للمطالعة ؟ .11
 ما مدى رضاك عن أهدافك ومدى تحقيقها ؟ .12
 ما مدى رضاك عن النشاطات الترفيهية والرحالت واألوقات الممتعة التي تقضيها هنا؟ .13
 لك؟وتوفيقه شعورك برعاية اهلل ما مدى أداءك لعباداتك، و ن مدى رضاك ع ما .14

 :(ألمن واالنتماء والتقدير)ا ات النفسيةالقسم الثالث: الحاج
 الحاجة لألمن: .1

 ما مدى شعورك بالطمأنينة في محطات حياتك المختلفة؟ حدثني عن ذلك،
 الطفولة والشباب والرشد وتكوين األسرة؟ 

 لالنتماء:الحاجة  .2
 ما مدى شعورك باالنسجام مع أسرتك ومجتمعك في محطات حياتك المختلفة؟ حدثني عن ذلك، 

 الطفولة والشباب والرشد وتكوين األسرة؟
 الحاجة للتقدبر: .3

ما مدى شعورك باالحترام لدى أسرتك ومجتمعك في محطات حياتك المختلفة؟ حدثني عن ذلك، 
 سرة؟الطفولة والشباب والرشد وتكوين األ
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 .بنودلالصورة األولية ل

 . الدعم النفسي االجتماعي1
 الخيارات الدعم النفسي االجتماعي

  الدعم النفسي االجتماعي من المصادر الخاصة والعامة: 
 كثيرا  ،  قليال  ،  ال أبدا عن الزيارات التي أتلقاها في األسبوع . أشعر بالرضا1
 ابني،  حفيدي، صديقي، ال أحد . أتلقى الزيارات من 2
 .....4......3.....2.....1 . تتم دعوتي في األعياد من قبل 3
 ......4.......3......2.....1 . تتم مساعدتي وتأمين احتياجاتي المالية من قبل 4
 جيد،  وسط،  سيء . ما مدى رضاك عن الخدمات المقدمة في الدار5
 جيد،  وسط،  سيء  . ما رأيك بالعالقة بينك وبين زمالئك 6
 كثيرا،   قليال،   ال أبدا في الحفالت التي تقام في الدار . هل تشارك 7
 كثيرا،   قليال،   ال أبدا  . هل تشارك في األعياد واالحتفاالت الدينية 8
 جيد،   وسط،    سيء . اإلدارة والمشرفات يحسنون التعامل معي9

 جيد،    وسط،    سيء . يراعي المشرفون في الدار حاجاتنا الخاصة 11
 كثيرا،    قليال،    ال أبدا . أحس بالعطف واالهتمام من قبل إدارة الدار11
 .....4.......3......2......1 . أتلقى النصح عندما أطلبه من 12

  الدعم المادي: 
 ......4.......3......2......1 . أتلقى مساعدات مالية من أطراف غير اسرتي مثل: 13
 .......4......3.....2.....1 . يساعدني في تدبر أموري المالية 14
 ......4......3......2.....1 . يهب لمساعدتي عندما تواجهني ظروف مادية صعبة 15

  الدعم العاطفي: 
 ......4.......3......2.....1 . أستطيع التحدث عن مشاعري بحرية وبدون خوف  أمام 16
 ......4......3.....2.....1 . أشعر بأنني محبوب من قبل 17
 ......4......3......2.....1 . هناك من يشاركني الكثير من االهتمامات مثل: 18
 ......4......3.....2......1 . هناك من يتفهم مشكالتي ومشاعري حيالها مثل: 19
 .....4.....3......2......1 . أشعر أن هناك من يقبلني على عالتي مثل: 21

  دعم المعلومات:
هناك من يقدم لي النصح و التوجيه عندما أستشيرهم في بعض . 21

 األمور مثل: 
1......2.......3......4...... 

 ......4......3......2.....1 . هناك من يشاركني في مناقشة أموري الخاصة مثل: 22
. هناك من يزودني بمعلومات عن مشاعر اآلخرين الذين يواجهون 23

 مشاكل مماثلة لمشاكلي مثل: 
1.....2......3.......4...... 

عل لو كان في مكاني في بعض . هماك من يخبرني ماذا كان سيف24
 المواقف مثل: 

1......2......3......4....... 

 ......4.......3......2.......1 . هناك من ينبهني إلى عاداتي السيئة وأساليبي الخاطئة مثل: 25
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. هناك من يساعدني في تعديل توقعاتي عن العالم بما يالئم واقعي 26
 مثل: 

1......2.......3......4...... 

  دعم التقييم:
. هناك من يساعدني في إعادة تفسير األمور وتقييمها ألفهمها بشكل 27

 صحيح مثل: 
1.....2......3.......4...... 

. هناك من يساعدني على تغيير أساليبي في مواجهة المشكالت 28
 واألحداث المزعجة مثل: 

1......2......3......4...... 

. هناك من يساعدني في تغيير مشاعري السلبية نحو ذاتي أواآلخرين 29
 مثل: 

1......2.......3......4...... 

 
 . الرضا عن الحياة2

 الخيارات الرضا عن الحياة
 ال أبدا قليال كثيرا . أشعر بالرضا عن ما أنجزته في عملي 1
    . أشعر بالرضا عن الفترة التي أمضيتها مع أسرتي. 2
    . أشعر بالرضا عن عالقتي مع أصدقائي خارج الدار. 3
    . أشعر بالرضا عن أسلوب تربيتي ألبنائي. 4
. أشعر بالرضا عن ظروفي المادية من حيث الملبس واإلنفاق 5

 والمسكن. 
   

    . أشعر بالرضا عن وضعي الصحي. 6
    . أشعر بالرضا عن توفر العناية الصحية لي. 7
    . أشعر بالرضا عن مدى تحملي لمسؤولياتي تجاه أبنائي وأحفادي. 8
    . أشعر بالرضا عن تحمل أبنائي وأحفادي لمسؤولياتهم تجاهي. 9

خالصهم لي. 11     . أشعر بالرضا عن تقبل أصدقائي وا 
    . أشعر بالرضا عن مدى انسجامي مع أفراد أسرتي. 11
    . أشعر بالرضا عن الوقت الذي أمضيه مع أفراد أسرتي. 12
    . أشعر بالرضا عن المكان الذي أعيش فيه )الدار(.13
    . أشعر بالرضا عن تقبل المحيطين بي، لي. 14
    . أشعر بالرضا عن فرص المطالعة المتاحة لي. 15
    . أشعر بالرضا عن مدى تحقيقي ألهدافي. 16
    . أشعر بالرضا عن األهداف التي حققتها في حياتي. 17
    . أشعر بالرضا عن تحكمي وضبطي ألمور حياتي المختلفة. 18
    . أشعر بالرضا عن النشاطات الترويحية المتاحة لي هنا. 19
    . أشعر بالرضا عن أدائي لعباداتي. 21
    . أشعر برعاية اهلل وتوفيقه لي في حياتي. 21
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 . الحاجات النفسية.3

 ال أبدا نادرا غالبا دائما الحاجات النفسية 
     بعد الحاجة إلى  األمن

     أشعر باألمان هنا .1
     لدي نظام حياة اعتدت عليه و أحبه .2
     لدي نظام يومي لطيف أسير وفقه .3
     بيتي الثانيأشعر أن هذا المكان هو  .4
     أشعر باالرتياح لوجودي هنا .5
     لدي اعتراضات كثيرة على روتين الحياة هنا .6
     البرنامج اليومي هنا ممل وفارغ .7
     لدي أعمال ونشاطات اعتيادية أمارسها يوميا .8

     بعد الحاجات االجتماعية
     زوجتي بجانبي\أفتقد زوجي  .1
     زوجتي\زوجيأحظى بعالقة عاطفية مع  .2
     زوجتي \أجد رفقة جيدة من قبل زوجي  .3
     زوجتي\أجد بعض التعبيرات العاطفية من قبل زوجي .4
     زميلتي \أتبادل مشاعر المحبة والصداقة مع زميلي  .5
     توجد شلة )بعض األصدقاء( أشعر أنني أنتمي لها .6
     يوجد أشخاص يحبونني ويتعمدون مجاستي والحديث معي .7
     زميلتي في الغرفة. \أنا متوافق مع زميلي  .8

     بعد الحاجة للتقدير واالحترام
     أعتقد أنني أحسنت صنعا في حياتي .1
ألقى معاملة جيدة من المحيطين بي لقاء ما قدمته من خدمات  .2

 في حياتي
    

     ألقى االحترام والتقدير من أوالدي .3
     ألقى االحترام والتقدير من أحفادي .4
     أهتم بمظهري حسب ما يليق بعمري .5
     أتابع نظام غذائي ودوائي بشكل جيد  .6
     أنا إنسان محترم .7
     أحس بتميزي وتفردي عن اآلخرين من حولي .8
     أتميز عن زمالئي بوجهات نظري وميولي واهتماماتي .9

     ما زلت أهتم بميولي واهتماماتي السابقة .11
     مالئمة كما في الماضي تقريباأقوم بعملي بكفاءة  .11
     أنال احتراما وتقديرا الئقا ممن حولي .12
     أعمالي الماضية والحالية تكفل لي نظرة محترمة .13
14.      
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 البنود المعدلة والمحذوفة من الصورة األولية.

 سبب الحذف  البنود المحذوفة 
 مكرر من حيث المعنى  \عدم اتفاق المحكمين  لدي نظام حياة اعتدت عليه
 مكرر من حيث المعنى  \عدم اتفاق المحكمين  أشعر باالرتياح لوجودي هنا

 مكرر من حيث المعنى \عدم اتفاق المحكمين  لدي نظام يومي لطيف أسير وفقه
 ال يستطيع كل أفراد العينة اإلجابة عنه زوجتي بجانبي \أفتقد زوجي
 ال يستطيع كل أفراد العينة اإلجابة عنه زوجتي\التعبيرات العاطفية من قبل زوجيأجد بعض 

 مكرر من حيث المعنى \عدم اتفاق المحكمين  زميلتي في الغرفة \أنا متوافق مع زميلي
 مكرر من حيث المعنى \عدم اتفاق المحكمين  ألقى االحترام والتقدير من أحفادي

 مكرر من حيث المعنى \المحكمين عدم اتفاق  أنا إنسان محترم
 مكرر من حيث المعنى \عدم اتفاق المحكمين  أحس بتميزي وتفردي عن اآلخرين من حولي

 عدم اتفاق المحكمين ما زلت أهتم بميولي السابقة 
 ال يستطيع كل أفراد العينة اإلجابة عنه أقوم بعملي بكفاءة كما في الماضي

 مكرر من حيث المعنى \عدم اتفاق المحكمين  ممن حوليأنال احتراما وتقديرا الئقا 
 ال يستطيع كل أفراد العينة اإلجابة عنه أشعر بالرضا عن عالقاتي مع أصدقائي خارج الدار 

 عدم اتفاق المحكمين أشعر بالرضا عن تحكمي وضبطي ألمور حياتي المختلفة.
 ينعدم اتفاق المحكم أشعر بالرضا عن مدى تحقيقي ألهدافي. 

 عدم اتفاق المحكمين أشعر بالرضا عن األهداف التي حققتها في حياتي. 
 ال يستطيع كل أفراد العينة اإلجابة عنه أشعر بالرضا عن ما أنجزته في عملي 

 عدم اتفاق المحكمين أشعر بالرضا عن الفترة التي أمضيتها مع أسرتي. 
 كل أفراد العينة اإلجابة عنه ال يستطيع أشعر بالرضا عن أسلوب تربيتي ألبنائي. 
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 البند بعد التعديل البند قبل التعديل 
 يوجد أشخاص يبدون تقديرا لألعمال التي أنجزتها أعمالي الماضية والحالية تكفل لي نظرة محترمة

 أتميز عن زمالئي بوجهات نظري أتميز عن زمالئي بوجهات نظري وميولي واهتماماتي
 تابع نظام غذائي ودوائيأ ودوائي بشكل جيدأتابع نظام غذائي 

 أبنائي( \أهلي \أحفادي \زوجتي \أجد االحترام والتقدير من )زوجي  ألقى االحترام والتقدير من أوالدي
ألقى معاملة جيدة من المحيطين بي لقاء ما قدمته من 

 خدمات في حياتي
 أتلقى معاملة جيدة، لقاء ما قدمته في حياتي من خدمات

 يوجد أشخاص يحبونني و يتعمدون الحديث معي ستي والحديث معيليوجد أشخاص يحبونني ويتعمدون مجا
 األصدقاء أشعر أنني أنتمي إليهم\توجد مجموعة من الزمالء  توجد شلة )بعض األصدقاء( أشعر أنني أنتمي لها

 زميلتي \دة متبادلة مع زميلي هناك مشاعر محبة و مو  زميلتي \أتبادل مشاعر المحبة والصداقة مع زميلي 
 أهلي( معاملة جيدة.\زوجي \يعاملني )زوجتي  زوجتي \أجد رفقة جيدة من قبل زوجي 
 تربطني عالقة جيدة مع أفراد أسرتي )زوجي، زوجتي، أهلي( زوجتي\أحظى بعالقة عاطفية مع زوجي

 لدي نظام يومي أحبه لدي نظام حياة اعتدت عليه وأحبه
 لدي اعتراضات على نظام سير الحياة هنا كثيرة على روتين الحياة هنا لدي اعتراضات

 البرنامج اليومي هنا ممل البرنامج اليومي هنا ممل وفارغ
 لدي أعمال و نشاطات أمارسها يوميا لدي أعمال ونشاطات اعتيادية أمارسها يوميا

 عالقتي بأفراد أسرتيأشعر بالرضا عن  أشعر بالرضا عن مدى انسجامي مع أفراد أسرتي
أشعر بالرضا عن مدى تحملي لمسؤولياتي تجاه أبنائي 

 وأحفادي.
 أفراد أسرتي\أشعر بالرضا عن أدائي لمسؤولياتي تجاه أبنائي

 أفراد أسرتي لمسؤولياتهم تجاهي\أشعر بالرضا عن تحمل أبنائي شعر بالرضا عن تحمل أبنائي وأحفادي لمسؤولياتهم تجاهي.أ
 أشعر بالرضا عن الوقت الذي أقضيه مع أفراد أسرتي. ضا عن الوقت الذي أمضيه مع أفراد أسرتي.شعر بالر أ

خالصهم لي.  أشعر بالرضا عن تقبل أصدقائي لي أشعر بالرضا عن تقبل أصدقائي وا 
 زمالئي هنا \أشعر بالرضا عن عالقتي بأصدقائي  شعر بالرضا عن تقبل المحيطين بي، لي.أ

خالصهم لي.أشعر بالرضا   زمالئي \ر بالرضا عن اإلخالص والثقة الذي يبديه أصدقائي عأش عن تقبل أصدقائي وا 
أشعر بالرضا عن ظروفي المادية من حيث الملبس واإلنفاق 

 والمسكن.
 أشعر بالرضا عن وضعي المالي من حيث الملبس واإلنفاق

 عن المكان الذي أعيش فيه أشعر بالرضا أشعر بالرضا عن المكان الذي أعيش فيه )الدار(.
 أشعر بالرضا عن توفر العناية الصحية لي عند اللزوم أشعر بالرضا عن توفر العناية الصحية لي.
 أشعر بالرضا عن الفرص المتوفرة لي للمطالعة أشعر بالرضا عن فرص المطالعة المتاحة لي

 بالرضا عن األنشطة المسلية المتوفرة لنا في الدارأشعر  أشعر بالرضا عن النشاطات الترويحية المتاحة لي هنا.

 أشعر بالرضا عن وسائل الترفيه المتوفرة لي أشعر بالرضا عن النشاطات الترويحية المتاحة لي هنا.
 أشعر بالرضا عن أدائي لشعائري وعباداتي أشعر بالرضا عن أدائي لعباداتي.

 أشعر بعناية الخالق تحيط بي  أشعر برعاية اهلل وتوفيقه لي في حياتي
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 النهائية  ابصورته القياس واتأد

 البيانات الشخصية:

 الجنس:     ذكر           أنثى

 العمر:        ........... 

 الوضع العائلي:    متزوج       عازب       أرمل        مطلق.

 األوالد:              عددهم:                  مكان وجودهم:  

 الدخل الشهري:                               مصدره:

 مدة اإلقامة في الدار: 

 

 وتحديد مصادره مستوى الدعم النفسي االجتماعيقياس أداة 

العون والمساعدة لمساعدتك على معرفة مدى  صديقتي المسنة، تهدف العبارات التالية \صديقي المسن
إجابة صحيحة وأخرى تك بعدم وجود ، و من المهم معرفومن من هنا داخل دار الرعاية التي تتلقاها

 . وشكرا.ختيار ما تراه مناسبا  لك حرية او وحالتك خاطئة فأنت تعبر عن نفسك 
 مستوى الدعم مصدر الدعم

 العبارات  المالية من:تتم مساعدتي وتأمين احتياجاتي 

 \ ابنائي
 ديأحفا

 \صديقي أقاربي 
 زميلي

 \المشرفة 
 اإلدارة

بدرجة  أ. الدعم المادي
 كبيرة

 بدرجة
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

أبدا 
 ال 

     .يؤمن احتياجاتي المادية 1    

     .يهب لمساعدتي عندما تواجهني ظروف صعبة2

     أكثر سهولة.يقدم لي خدمات تجعل حياتي 3

     .يعتني بي عندما أكون مريضا  4

 ب. دعم عاطفي يواسيني ويعطف علي ويهتم ألمري:

 \ابنائي 
 حفيدي

 \المشرفة  صديقي أقاربي
 اإلدارة 

بدرجة  العبارات
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

أبدا 
 ال

     .يتصل هاتفيا لالطمئنان علي5    

     عن مشاعري و ما يزعجني..أتحدث أمامه 6

     .أشهر بأنه يحبني ويهتم ألمري7

     .يفهم مشاعري ومشكالتي8

 ج. الدعم االجتماعي يشاركني اهتماماتي ونشاطاتي:

 \ ابنائي
 حفيدي

 \المشرفة صديقي أقاربي
 اإلدارة 

بدرجة  العبارات
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

أبدا 
 ال
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     .يحضر لزيارتي بانتظام9    

     .يدعوني لزيارته في منزله11

     .يحسن التعامل معي11

     .يدعوني إلى الحفالت واالجتماعات12

يناقشني في كثير من األمور وينصحني عند 
 الطلب:

     د. دعم المعلومات

 \ ابنائي
 حفيدي

 \ المشرفة صديقي أقاربي
 اإلدارة

بدرجة  العبارات
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

أبدا 
 ال

     .يقدم لي النصح عندما أطلبه.13    

     .يناقشني في ما يهمني من أمور.14

     .يخبرني بما كان سيفعله لو كان في مكاني.15

     .ينبهني إلى عاداتي  أو أساليبي السيئة.16

     هـ. دعم التقييم وجهات نظري:يساعدني في تصحيح 

 \ابنائي 
 حفيدي

 \المشرفة صديقي أقاربي
 اإلدارة 

بدرجة  العبارات
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

أبدا 
 ال

     .يساعدني على تعديل توقعاتي بما يناسب الواقع.17    

     .يساعدني في إعادة تفسير األمور وتقييمها.18

     على تغيير أساليبي في مواجهة المشكالت..يساعدني 19

.يساعدني في تغيير مشاعري السلبية تجاه نفسي 21
 واآلخرين.
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 مسنين في دور الرعايةلدى ال الرضا عن الحياةقياس أداة 

 الحياةرضالك عن لمساعدتك على معرفة مدى  صديقتي المسنة، تهدف العبارات التالية \صديقي المسن
إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فأنت تعبر عن تك بعدم وجود هنا داخل دار الرعاية، و من المهم معرف

 شكرا.. و ختيار ما تراه مناسبا  لك حرية انفسك و 

 
بدرجة  العبارة الرقم

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

أبدا 
 ال 

     األسرة 

     أشعر بالرضا عن عالقتي بأفراد أسرتي 1

     أفراد أسرتي\أشعر بالرضا عن أدائي لمسؤولياتي تجاه أبنائي 2

     أفراد أسرتي لمسؤولياتهم تجاهي\أشعر بالرضا عن تحمل أبنائي 3

     أشعر بالرضا عن الوقت الذي أقضيه مع أفراد أسرتي. 4

     األصدقاء 

     أشعر بالرضا عن تقبل أصدقائي لي 5

     زمالئي هنا \عالقتي بأصدقائي أشعر بالرضا عن  6

     زمالئي\أشعر بالرضا عن النشاطات التي أقوم بها مع أصدقائي  7

     زمالئي \أشغر بالرضا عن اإلخالص و الثقة الذي يبديه أصدقائي  8

     الظروف المادية و الصحية. 

     أشعر بالرضا عن وضعي المالي من حيث الملبس و اإلنفاق 9

     أشعر بالرضا عن المكان الذي أعيش فيه 11

     أشعر بالرضا عن توفر العناية الصحية لي عند اللزوم 11

     أشعر بالرضا عن وضعي الصحي 12

     الترفيه 

     أشعر بالرضا عن الفرص المتوفرة لي للمطالعة 13

     أشعر بالرضا عن األنشطة المسلية المتوفرة لنا في الدار 14

     أشعر بالرضا عن وسائل الترفيه المتوفرة لي 15

     أصدقائي عن األوقات الممتعة التي أقضيها مأشعر بالرضا ع 16

     الجانب الروحي و الديني 

     أشعر بالرضا عن أدائي لشعائري و عباداتي 17

     أشعر بعناية الخالق تحيط بي  18

     أشعر بالرضا عن سلوكي و ُخلُقِي  19

     أشعر بالرضا لتوفيق هللا لي خالل حياتي 21
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 :دور الرعاية فيلدى المسنين  الحاجات النفسيةتحقيق  لقياسأداة 

لمساعدتك على معرفة مدى تحقيقك لحاجاتك  صديقتي المسنة، تهدف العبارات التالية \صديقي المسن 
جد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فأنت تعبر من المهم معرفة أنه ال تو دار الرعاية، و هنا داخل النفسية 

 شكرا.. و ختيار ما تراه مناسبا  لك حرية اعن نفسك و 
بدرجة  العبارة الرقم

 كبيرة 
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

أبدا 
 ال 

     الحاجة لألمن 

     أشعر باألمان هنا 1

     لدي نظام يومي أحبه 2

     أشعر أن هذا المكان بيتي الثاني 3

     لدي اعتراضات على نظام سير الحياة هنا 4

     البرنامج اليومي هنا ممل 5

     لدي أعمال و نشاطات أمارسها يوميا 6

     الحاجة لالنتماء 

     تربطني عالقة جيدة مع أفراد أسرتي )زوجي، زوجتي، أهلي 7

     أهلي( معاملة جيدة.\زوجي \يعاملني )زوجتي  8

     زميلتي \هناك مشاعر محبة و مودة متبادلة مع زميلي  9

     األصدقاء أشعر أنني أنتمي إليهم\توجد مجموعة من الزمالء  11

     يوجد أشخاص يحبونني و يتعمدون الحديث معي 11

     الحاجة للتقدير 

     أعتقد أنني أحسنت صنعا في حياتي  12

     أأتلقى معاملة جيدة، لقاء ما قدمته في حياتي من خدمات 13

     أبنائي( \أهلي \أحفادي \زوجتي \أجد االحترام و التقدير من )زوجي  14

     أهتم بمظهري حسب ما يليق بعمري 15

     أتابع نظام غذائي و دوائي  16

     أتميز عن زمالئي بوجهات نظري 17

     يليق بي ممن حوليأنال احتراما   18

     يوجد أشخاص يبدون تقديرا لألعمال التي أنجزتها 19
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 (6)رقم الملحق 

 الرسوم البيانية للتحليل العاملي ألدوات الدراسة،

 تشبع مجاالت المقياس بعامل الرضا عن الحياة. قيم

 
 

 تشبع مجاالت المقيلس بعامل الدعم النفسي االجتماعي. قيم
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 تشبع مجاالت المقياس بعامل الحاجات النفسية. قيم
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 (7الملحق رقم )

 دور الرعاية للتطبيق فيهيالت المهمة المستخدمة ست
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summary of research 
 

The Level of Social psychological Support and its Relationship With Both Life 

Satisfaction and Psychological Needs of the Elderly. 

This study aims at introducing the relationship between the level of social 
psychological support and both life satisfaction and the psychological needs of life 
satisfaction in a sample of elderly that live in nursing homes in our country.  
The researcher specified the study problem to be the following: 
 
What is the relationship between the level of social psychological support and both 
life satisfaction and the psychological needs of life satisfaction in a sample of elderly 
that live in nursing homes? Are there any differences between the elderly in terms of 
social psychological support, life satisfaction, psychological needs (security, 
belonging, appreciation) according to the following variables (age, income, social 
status, gender, the time they spent in the nursing home, children existence). 
 
The researcher answered the following questions:  

1. What is the level of social psychological support in the sample selected? 
2. What are the resources of social psychological support in the individuals of the 

sample selected? 
3. What is the level of life satisfaction in the sample selected? 
4. What is the level of achieving the psychological needs (security, belonging, 

appreciation) in the sample? 
5. Can we predict the fulfillment of the psychological needs of the elderly 

through the variable of social psychological support? 
6. Can we predict the life satisfaction of the elderly through the variable of social 

psychological support? 
 
The researcher also checked the following hypotheses: 

1. There is no connection relationship of statistical significance between the level 

of social psychological support and both life satisfaction and the psychological 
needs of life satisfaction in the sample of elderly selected? 

2. There are no statistical differences of statistical significance of the level of 

social psychological support according to the variables of age, gender, the time 

spent in the nursing home, the income, the social status, and the existence of 

children in the sample of elderly selected. 
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2.1. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of age in the sample of 

elderly selected. 

2.2. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of gender in the sample of 

elderly selected. 

2.3. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of the time spent n the 

nursing home in the sample of elderly selected. 

2.4. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of income in the sample of 

elderly selected. 

2.5. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of social status in the 

sample of elderly selected. 

2.6. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of the existence of children 

in the sample of elderly selected. 

3. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variables of age, gender, the time spent in the 

nursing home, the income, the social status, and the existence of children in the 

sample of elderly selected. 

3.1. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable of age in the sample of elderly 

selected. 

3.2. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable of gender in the sample of elderly 

selected. 

3.3. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable of the time spent in the nursing home 

in the sample of elderly selected. 

3.4. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable of income in the sample of elderly 

selected. 

3.5. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable of social status in the sample of 

elderly selected. 

3.6. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable of the existence of children in the 

sample of elderly selected. 
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4. There are no differences of statistical significance of the level of psychological 

needs (security, belonging, appreciation) according to the variables of age, 

gender, the time spent in the nursing home, income, social status, and the 

existence of children in the sample of elderly selected. 

4.1. There are no differences of statistical significance of the level of 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of age in the sample of elderly selected. 

4.2. There are no differences of statistical significance of the level of 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of gender in the sample of elderly selected. 

4.3. There are no differences of statistical significance of the level of 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of the time spent in the nursing home in the sample of elderly 

selected. 

4.4. There are no differences of statistical significance of the level of 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of income in the sample of elderly selected. 

4.5. There are no differences of statistical significance of the level of 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of social status in the sample of elderly selected. 

4.6. There are no differences of statistical significance of the level of 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of the existence of children in the sample of elderly selected. 

 

The sample was consisted of 125 male and female elderly from nursing homes around 

Damascus, Damascus suburbs, Lattakia, Sweidaa. 

 

 Study Method: Descriptive Analytical Approach. 

Study Tools:  The measure of the level of social psychological support (the researcher 

prepared that measure). 

The measure of the level of life satisfaction (the researcher prepared that measure). 

The measure of the psychological needs (the researcher prepared that measure). 

 

To achieve the results of the study, the researcher used the statistical package of the 

psychological and sociological sciences SPSS. used ANOVA، Pearson correlation 
coefficient T-،Test  ،  Scheffe tests for multiple comparisons posteriori، Multiple 
regression analysis stepwaies. 
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The results of the study: 

 

1. It is predictable to achieve the psychological needs from the social 

psychological support. 

2. It is predictable to achieve the life satisfaction from the social psychological 

support. 

3. There is a positive correlation and statistically significant between the social 

psychological support and both life satisfaction and psychological needs of the 

elderly of the sample selected. 

4. There are differences of statistical significance in the social psychological 

support according to the variable of age 85 years old and older people. 

5. There are differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the gender variable in the female elderly. 

6. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of the time spent in the nursing 

home. 

7. There are differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of income, for those who 

depend on sponsors in spending. 

8. There are differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of social status for the 

widowers. 

9. There are no differences of statistical significance in the level of social 

psychological support according to the variable of the existence of children. 

10. There are differences of statistical significance in the level of life satisfaction 

according to the age variable for those who are 85 and older.  

11. There are differences of statistical significance in the level of life satisfaction 

according to the variable of gender for the female elderly. 

12. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable the time spent in the nursing home. 

13. There are differences of statistical significance in the level of life satisfaction 

according to the variable of income for those who depend on sponsors in 

spending. 

14. There are differences of statistical significance in the level of life satisfaction 

according to the variable of social status for the widowers. 

15. There are no differences of statistical significance in the level of life 

satisfaction according to the variable of the existence of children. 

16. There are differences of statistical significance in the level of achieving 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of  age for those who are 85 and older. 
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17. There are differences of statistical significance in the level of achieving 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of gender for the female elderly. 

18. There are no differences of statistical significance in the level of achieving 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of the time spent in the nursing home. 

19. There are differences of statistical significance in the level of achieving 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of income for those who depend on sponsors in spending. 

20. There are differences of statistical significance in the level of achieving 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of social status for the widowers and singles. 

21. There are no differences of statistical significance in the level of achieving 

psychological needs (security, belonging, appreciation) according to the 

variable of the existence of children. 

 

The study Suggestions: 

The researcher reached the following suggestions: 

1. Preparing measures that focus on the types of social psychological support that 

present the resources of social psychological support with each resource aside. 

2. Preparing measures that focus on the level of satisfaction of the support 

presented or what called the perceptive support by the elderly. 

3. Setting programs that focus on using leisure time of the elderly in the nursing 

homes. 

4. Setting guidance program that focuses on the technique of work groups or 

memories groups to deepen the social interaction between the elderly in the 

nursing homes. 

5. The connection of university to the society by continuing conducting research 

by students of different years inside the nursing homes which would allow the 

elderly to interact with the society better and in a more constant way. 
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