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  وتقدير شكر

  

  

 علـى  والسالم والصالة) ألزيدنكم شكرتم لئن( كتابه محكم في القائل هللا الحمد

 نهجـه  علـى  سـار  ومن وصحبة آله وعلى عليه اهللا صلى محمد نبينا آدم ولد سيد

 .الدين يوم إلى أثرة واقتفى

  الرسالة، هذه إتمام من علي به نم ما على  وجل عز اهللا فأحمد

 اإلرشاد برنامج منسق الريماوي عمر الدكتور لسعادة والتقدير بالثناء أتقدم كما

 كان والذي ومتابعاً، مشرفًا القدس جامعة في العليا للدراسات والتربوي النفسي

  . الرسالة هذه انجاز في األثر أعظم وتوجيهاته آلرائه

 وعلـم  التربيـة  كلية في العليا الدراسات ألساتذة انوالعرف بالشكر أتوجه كما

 الحلّاق، إياد الدكتور سعادة المناقشة للجنة موصول والشكر القدس جامعة في النفس

 مالحظاتهمـا  وإبـداء  الرسـالة  مناقشة بقبول تفضلهما على شاهين محمد والدكتور

 إنجـاز  في لي مساعدته على معمر مجدي السيد أشكر كما. فيها جاء ما على القيمة

  .الرسالة هذه

 العمـل  هـذا  انجـاز  في ساهم من لجميع والتقدير بالشكر أتوجه الختام وفي

 فـي  ومشاركة تعاون من أبدوه ما على وموظفين أقسام ورؤساء مدراء من البسيط

 مجيـب،  سـميع  إنه واآلخرة، الدنيا خيري فيه لما الجميع اهللا ووفق. الرسالة إتمام

  .العالمين رب هللا مدالح أن دعوانا وآخر
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  :الملخص

 محافظة في دور الرعاية في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 النفسية الحاجات مقياس استخدم كما الدراسة، ألغراض لمالئمته الوصفي المنهج واتبع. لحم بيت

 على الدراسة وطبقت. وثباته صدقه من لتأكدا تم أن بعد الباحثة إعداد من للمسنين واالجتماعية

 اإلحصائية الرزم برنامج واستخدم ومسنةً، مسناً) 124( عددهم بلغ المسنين من قصدية عينة

)SPSS (وتحليلها البيانات معالجة في.  

 لحم بيت محافظة في دور الرعاية في المسنين الستجابات الكلية الدرجة أن الدراسة نتائج من تبين

 مقداره معياري بانحراف ،)3.5( للمقياس الكلية للدرجة الحسابي المتوسط بلغ حيث وسطةمت كانت

 الحاجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج من تبين كما). 1.4(

 والحالة ،الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية

 النفسية الحاجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود. األبناء وعدد ،جتماعيةاال

 التعليمي، المستوى لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية

  .الشهري والدخل

لسعادة عند كما تبين من خالل نتائج الدراسة أن من أكثر الحاجات لهؤالء المسنين، هو الشعور با

زيارة أبنائهم لهم، وكذلك الحاجة إلى الحب والعطف من قبل اآلخرين، وأيضاً الحاجة إلى العالقات 

االجتماعية الودية، وقد ظهر أيضاً أنهم بحاجة إلى المساندة المعنوية من اآلخرين، وإلى التخلص 

 . من الشعور بالعزلة االجتماعية

مؤسسات تطوير منها توصيات بعدة الباحثة أوصت تائج،ن من إليه التوصل تم ما على وبناء 

 إلى تهدف إرشادية برامج وتنفيذ. كفائتها وزيادة المسنين لفئات اإليوائية الرعاية وخدمات الرعاية

  .للمسنين واالجتماعي النفسي الدعم وتقديم. النفسية صحتهم وتحسين المسنين رعاية

 النفسية الحاجات موضوع حول العلمية والبحوث اساتالدر من المزيد إجراءب الباحثة أوصت كما

 هـذه  لمثـل  تفتقر الفلسطينية المكتبات إن حيث أخرى، بمتغيرات وعالقته للمسنين، واالجتماعية

 يفتقـرون  للمسـنين  حاجات وجود الحالية الدراسة نتائج خالل من ثبت أن بعد خاصة الدراسات،

 هـذه  علـى  والتركيـز  بالغة، أهمية من له لما خة،الشيخو موضوع بدراسة واالهتمام .لوجودها

  .لهم الرعاية وتوفير وخبراتها، جهدها من الكثير للمجتمع وأعطت قدمت التي المهمة الشريحة
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The Psychological and social needs of  elderly in shelters in Bethlehem 
governorate 
Prepared by:  Rema Abu Nimah 
Supervisor: Dr. Omar Al-Rimawi 
Abstract: 
This study aims to identify the psychological and social needs of the elderly in shelters of 
Bethlehem district. The researcher followed a descriptive method to suit the purposes of 
the study, and used questionnaire created by the researcher to measure the social and 
psychological needs of the elderly. The questionnaire was validated and its reliability 
proven before it was used. The study was conducted on a selected sample of 124 elderly 
males and females, and used statistical software packages (SPSS) in data processing and 
analysis. 
The results of the study show that the total score of the responses of the elderly in the 
shelters in the Bethlehem province was intermediate with a median of (3.5) and a standard 
deviation of (1.4). The results also show that there are no statistically significant 
differences between the means of social and psychological needs of the elderly in shelters 
in Bethlehem related to the variables of sex, marital status, and number of children. 
However, there are statistically significant differences between the averages of the 
psychological and social needs of the elderly in shelters in Bethlehem related to the 
variables of education levels, and monthly income. 
As is clear from the results of the study that more needs to these elderly people, is the 
feeling of happiness when visiting their children to them, as well as the need for love and 
affection by others, and also the need for social relations of friendly, has also emerged that 
they need moral support from others, and to get rid the sense of social isolation. 
Based on the found results, the researcher makes several recommendations including the 
development of institutional care and inpatient care services for older age groups and 
increase their efficiency, Implementation of counseling programs for the elderly and 
improve their mental health. And providing psychological and social support for the 
elderly. 
The researcher recommended further studies and scientific research on the topic of social 
and psychological needs of the elderly, And its relationship with other variables, as the 
Palestinian libraries lack of such studies, especially Yet to be proven by the results of the 
current study, the presence of the needs of the elderly that they didn’t get.  Study the 
subject of aging, because of its great importance, and to focus on this important segment, 
which gave for the community  a lot of effort and expertise, and provide care for them. 
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  :األول الفصل

  :وأهميتها الدراسة مقدمة

  المقدمة 1.1

 الدراسات من العديد وأكدت عالم،ال دول مختلف باهتمام المسنين واحتياجات قضايا حظيت لقد

 هذه وتتطلب النمو، مراحل من عادية نمائية مرحلة السن كبر أن المسنين رعاية مجال في العلمية

 كريمة حياة لهم تكفل التي الرعاية أوجه توفير تستهدف خطط وضع على العمل ضرورة المرحلة

 البلدان جميع تهم قضية هي نينالمس قضية فإن لذا. المجتمع في دمجهم على والعمل مستقرة،

  .الشّاملة التّنمية على تأثير من لها لما النّامية أو الغنية

 ونتيجة المجتمع، من أساسي جزء أنهم أساس على المسنين الحتياجات المعاصر المجتمع وينظر

 يجد ال معقدة عالقات اإلنسانية العالقات وأصبحت المجتمع شكل تغير فقد نعيشه الذي التّطور

 المؤسسات وجود لزاماً أصبح لذلك. راحته على يسهر أو لخدمته يتفرغ من فيها السن كبير

 في ليست السن كبر مشكلة أن في التفكير الواجب من وأصبح المسنين رعاية في المتخصصة

 الرعاية عن فضالً ضرورية مادية حاجات باعتبارها والمأكل والملبس المسكن توفير ضرورة

 تقدير من لهم، واالجتماعية النفسية الحاجات إشباع تشمل كي تمتد أن يجب الرعاية اإنم الطّبية،

 في االمل عندهم ينمو حتى وذلك المجتمع، في صداقات وتكوين معهم وتعاطفهم لهم اآلخرين

 إلى غيره من أكثر يحتاج فالمسن النفسي واالستقرار الرضا لهم ويتوفر المجتمع في والحياة البقاء

 على لمساعدته خاصة بصفة والنّفسية االجتماعية والرعاية عامة، بصفة المختلفة الرعاية أشكال

  . أشكالها بكافّة المخاطر عن البعيدة واآلمنة الكريمة الحياة في ودوره نشاطه مواصلة

 حد على اميةوالنّ المتقدمة الدول في المسنين أعمار معدالت  االخيرة السنوات في تزايدت لقد

 كما ،1950 عام بعد وبخاصة العشرين، القرن في العالم في العمر هرم في تغير حدث فقد اء،سو

 مقصورة كانت التي الزيادة تلك سريع، وبمعدل النامي العالم دول في األعمار في زيادة حدثت

  ).Bendetti, Borgers. Petroski, &Gonclves, 2008( ذلك قبل المتقدمة الدول على

 طرق وتقدم والوقائية، العالجية الصحة مستوى ارتفاع أهمها من ،ةيدعد أسباب الزيادة ولهذه

 منهم كثير واتباع المسنين، لدى الصحة هميةبأ الوعي وزيادة األمراض، عن المبكر الكشف
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 القرن ففي قديمة، أزمان منذ بالشيخوخة االهتمام حدث وقد. الصحي غير وتجنب الصحي للسلوك

 كتب 864 عام وفي المسنين، عن" شيشرون" الشهير الروماني الخطيب كتب الميالد، قبل األول

 إنسانية خبرة العمر في والتقدم). 1991 خليفة،( المعمرين عن رسالة" السجستاني حاتم أبو"

 الباحثين من كثير اهتمام يعكس وهذا واجتماعية، ونفسية، بيولوجية، بتعقيدات ممزوجة عالمية

 التي الكثيرة واالجتماعية والجسمية النفسية للتغيرات نظراً العامة، الصحة مجال في  المسنين بفئة

  ).2006 ؛يوسف،ومبروك،2005المعطي، عبد( المسن على تطرأ

 ما أهم ولعل واالجتماعية، والنفسية الجسمية النواحي من محددة بسمات الشيخوخة مرحلة وتتصف

  :يلي ما المرحلة هذه يميز

  . العضوية األمراض أو االعراض من الشكوى حاالت زيادة) 1

  .المسنين من عريض قطاع لدى العمل عن التقاعد) 2

  . السابقين العاملين بعض عند نجمت التي النفسية واالضطرابات الجسمية الشكاوى بعض حدوث)3

 تركز الذي االجتماعي الدعم سيما ال المسن لدى االجتماعية الجوانب مع التغيرات هذه تفاعل) 4

 المسنين فمن مسن، كل لدى بالضرورة تحدث ال والمشكالت التغيرات هذه نإ. كثيرة بحوث عليه

 واالنجاب واالنتاج العمل عن يتوقف لم من ومنهم جيدة، ونفسية جسمية حةبص يتمتع من

  ). 1992العزبي،(

 كل تجميع على فيه نحرص الذي العصر هذا ففي مجتمع، ألي البشرية الثروة المسنون ويعد

 أن يجب التي الساعة موضوعات ضمن المسنين رعاية مسألة تقف البناء سبيل في البشرية قاتناطا

 المختلفة، بفروعه والطب ، االجتماع وعلم النفس وعلم التربية مجال في العاملين باهتمام تحظى

 خليفة،( العمر من المرحلة هذه على الضوء تلقي أن يمكن التي التخصصات من ذلك وغير

1991.(  

 تطرأ التي الفسيولوجية التغيرات في آثارها تظهر بحتة بيولوجية عملية مجرد ليست الشيخوخة نإ

 تتمثل اجتماعية ظاهرة ذلك إلى باإلضافة هي نماإ المتقدمة، السن تلك إلى يصل حين الفرد على

 بشكل السيطرة من لنوع خضاعهاإ يمكن معين، سن إلى يصل حين الفرد من المجتمع موقف في

 أو الفيزيقية الحالة االعتبار في يأخذ أن دون تعسفية بطريقة يحددها المجتمع ولكن بآخر، أو

 في صورها بأوضح تتمثل ،معينة قيوداً فراداأل هؤالء على المجتمع يفرض كما. لألفراد العقلية

  ).1991خليفة،( وظائفهم من بالتقاعد عليهم الحكم
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 الشباب بمستويات مقارنة الوظيفية القدرة في سلبياً حرافاًان أو جوهرياً فقداناً الشيخوخة وتمثل

 يمكن واضحة للفرد والعقلية البدنية الوظيفية القدرات في االنحدار فيها يصبح حالة وهي. األسوياء

 الحسي التلف ينتشر نساناإل عمر من والستين الخامسة سن فيف. التوافق في آثارها ولها ،قياسها

 وهنا. الحيوية الوظائف مجمل على ملموس بشكل يؤثر وظيفي تدهور من ويعانون والحركي،

 المراحل في النمو كان فبينما. العكسي االتجاه في نسانياإل النمو تحول في الجوهري الفارق يبرز

 بمعدالت التدهور يبدأ الشيخوخة بدء مع فإنه مختلفة، بمعدالت والتنمية التحسن نحو يتجه السابقة

  .الشيخوخة طور في أقصاه إلى يصل حتى تدريجياً المعدل هذا يتسارع ثم ،البداية في بطيئة

 كنتيجة نساناإل موت إلى تؤدي العام البيولوجي القصور من حالة تمثل المعنى بهذا والشيخوخة

 تعرض تزايد بسبب الموت احتماالت من تزيد أنها كما الحيوية، العضوية العمليات النهيار

 لتدهور نتاجا فقط ليست وهي. للحوادث التعرض تتبع التي المضاعفات أو العدوى ألنواع المسنين

 دور عن مفاهيمنا من مرحلة وهي. واالقتصادية الحضارية للظروف نتاج هي نماوإ ،بيولوجي

 لألنظمة خاضعة وهي ،والطبيعة نساناإل حول معتقداتنا بآخر أو بشكل ايحدده االنسان حياة

 قد التي الحياة ألزمات المستمر التراكم فإن كذلك). 2004لحم،م( وقيم اتجاهات من السائدة

 االقتصادية والظروف ،المزمنة باألمراض اإلصابة تتركها قد التي واآلثار المسن يواجهها

 والعقلية الجسمية( الصحية الحالة في ؤثرت مختلفة كعوامل جميعها تتدخل ،السابقة واالجتماعية

  ).1996المفتوحة، القدس جامعة( للمسن) والنفسية

) 132( حوالي من عددهم ارتفع إذ الفلسطينية، األراضي في المسنين أعداد في مستمرة الزيادة إن

 كانت عما% 14.8 زيادة بنسبة أي ،2007 العام في ألفاً) 152( حوالي إلى 1997 العام في ألفاً

 إجمالي من نسبتهم أن إال للمسنين المطلقة األعداد في الزيادة هذه ورغم. 1997 العام في عليه

 هذه وتنسجم. 2007 العام في%) 4.5( إلى1997 العام في%) 5.1( من انخفضت قد السكان

 الجهاز( الديمغرافي التحول عن والناجمة العربية الدول وفي العالم في المسنين أعداد في الزيادة

  ). 2010 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي

 حيث الفلسطينية، األراضي في السن لكبار التعليمي للمستوى كبير تدني إلى اإلحصاءات وتشير

 نصف على يزيد وما ،2010 العام في االبتدائي المستوى دون منهم%) 73.3( نسبته ما أن

 مقابل لإلناث التعليمي المستوى في كبيراً انخفاضاً هناك أن كما أميون، هم%) 56.1( المسنين

 العام في للذكور%) 30( مقابل%) 76.2( إلى المسنات ناثاإل بين األمية نسبة تصل إذ الذكور،
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 السن كبار بين الفقر نسبة بلغت إذ السن، كبار بين الفقر معدالت في ارتفاع هناك. 2010

 إلى إضافة الفلسطينية، األراضي في الفقراء إجمالي من%) 5( وشكلوا ،2010 العام في%) 34(

 المركزي الجهاز( الغربية الضفة مع مقارنة غزة قطاع في الفقر نسبة في ارتفاعاً هناك فإن ذلك

  ). 2010 الفلسطيني، لإلحصاء

 األمراض وأكثر المزمنة، األمراض من أكثر أو واحد من السن كبار من%) 65.5( يعاني

 المركزي الجهاز( القلب وأمراض المفاصل، وأمراض والسكري، الدم، ضغط انتشاراً المزمنة

  ). 2010 الفلسطيني، لإلحصاء

 مؤسسة) 24( المسنين بقطاع تعنى التي 2009 العام في الحكومية غير المؤسسات عدد بلغ لقد

 حكومية مؤسسة وهناك وأجنبية، محلية ودينية خيرية ومؤسسات جمعيات قبل من معظمها أنشئ

 لىإ البيوت هذه من الكثير حاجة أهمها مشاكل عدة من البيوت هذه وتعاني المسنين، لرعاية واحدة

 من المقدمة الرعاية خدمات وقصور المسنين، بيوت لمعظم ودائم ثابت دخل توفر وعدم صيانة،

 المركزي الجهاز(المسنين رعاية مجال في المؤسسات لهذه االجتماعية الشؤون وزارة قبل

  ).2010 الفلسطيني، لإلحصاء

 أدى فقد ،اليومية ياةالح مناحي جميع تشمل ضغوطات من الفلسطيني المجتمع به يمر لما ونظراً

 االمكانات قلة خالل من الظروف بهذه الفلسطيني المجتمع في المسنين شريحة تأثرإلى ذلك

 قتصاديةواال منيةواأل السياسية الناحية من السيئة األوضاع استمرار وكذلك لهم، الالزمة

 واحتياجاتهم هممتطلبات ازدياد إلى وأدى للمسنين، النفسي الجانب على أثر مما واالجتماعية،

 الجسدي المرض أعراض لظهور خصبة أرضية منهم البعض عند وجعل واالجتماعية، النفسية

 ،المسنين من الكثير منها يعاني التي الحرمان وحالة النفسية فالضغوطات النفسي، واالضطراب

 عدم إن.والنفسيين الصحيين المتخصصين قبل من المستمرة الرعاية إلى الحاجة لديهم أظهرت

 االجتماعية المشكالت من العديد يظهر الكافي وبالشكل المناسبة بالطرق المسنين حاجات إشباع

 القلق إلى تقود والتي اآلخرين، وكراهية والنبذ باإلهمال الشعور أهمها من والتي ،والنفسية

 حياة على سلباً ذلك وانعكاس ،لديهم األمراض لظهور خصبة رضيةاأل يجعل مما ،واالحباط

 على للوقوف الحالية الدراسة فكرة جاءت هنا ومن. واالجتماعية النفسية الناحية من المسنين

  .لتحقيقها والمقترحات الحلول بعض ووضع ،للمسنين واالجتماعية النفسية االحتياجات
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  الدراسة مشكلة 2.1

 حدة في بزيادة توحي الفلسطيني المجتمع في الطويل المدى على المسنين عدادأ بزيادة التنبؤات إن

 المتسارعة االجتماعية والتغيرات السياسي االستقرار عدم إلى ضافةإ منها، يعانون التي المشاكل

 قضية من يجعل مما الثقافية، والقيم االجتماعية والعالقات العائلة بنية على أساسا تنصب والتي

 وحفظ لرعايتهم عيةاجتما سياسة توفير خالل من المساندة تتطلب اجتماعية ظاهرة المسنين

 المدى، وبعيدة قصيرة خطط ووضع واالجتماعية، والنفسية الصحية احتياجاتهم وتحقيق كرامتهم

 سيواجهها التي أو يواجهها التي للمعاناة حد لوضع االجتماعية الرعاية مؤسسات دور وتحفيز

 واالجتماعية نفسيةال الحاجات عن صورة الدراسة هذه تقدم أن الباحثة وتتطلع. مستقبال المسنون

 متواضعاً جهداً وتشكّل لحم، بيت افظةمح في للمسنين االجتماعية الرعاية مؤسسات داخل للمسنين

 تزويد إلى إضافة لهم، الكاملة الرعاية وتقديم المسنين احتياجات إشباع إلى الرامية الجهود لتعزيز

  . الفلسطيني المجتمع في المسنين بوضع يتعلق بمصدر المكتبات

  

  الدراسة أسئلة 3.1

  :اآلتيين ينلاؤستال عن اإلجابة الدراسة ستحاول

 بيت محافظة في المسنين رعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات هي ما )1

   لحم؟

 محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية حاجاتال في فروق وجدت هل )2

 الدخل االجتماعية، الحالة التعليمي، المستوى الجنس،( فيةالديمغرا المتغيرات تبعاً لحم بيت

  ؟)األبناء عدد الشهري،

  

  الدراسة فرضيات 4.1

  :يةاآلت الفرضيات فحص إلى الدراسة هذه تسعى سوف

 متوسطات بين) α≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

 لمتغير تعزى لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

 .الجنس
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 متوسطات بين) α≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2

 لمتغير تعزى لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

 ).فأعلى جامعي ثانوي، أساسي، أمي،( التعليمي المستوى

 متوسطات بين) α≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات روقف توجد ال .3

 لمتغير تعزى لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

 ).أرمل مطلق، متزوج، أعزب،( االجتماعية الحالة

 متوسطات بين) α≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .4

 لمتغير تعزى لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

 ).3000 من أكثر ،3000-1000 من شيكل، 1000 من أقل( الشهري دخلال

 متوسطات بين) α≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .5

 لمتغير تعزى لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

 ).أبناء5 من أكثر أبناء،5-3 من -أبناء3 من أقل( األبناء عدد

 

  الدراسة أهداف 5.1

  :يةاآلت األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى

 لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات إلى التعرف .1

  .الجنس لمتغير تعزى والتي

 لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات إلى التعرف .2

  .التعليمي مستوىال لمتغير تعزى والتي

 لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات إلى التعرف .3

  .االجتماعية الحالة لمتغير تعزى والتي

 لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية اتالحاج إلى التعرف .4

 .الشهري دخلال لمتغير تعزى والتي

 لحم بيت محافظة في الرعاية دور في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات إلى التعرف .5

 .األبناء عدد لمتغير تعزى والتي
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  الدراسة أهمية 6.1

 وما المحيطة، بالبيئة أثرهاوت تأثيرها ومدى الفرد حياة في يخوخةالش فترة أهمية الباحثة استشعرت

 االجتماعية، النفسية الناحيتين من واحتياجات وصعوبات ياتتحد من الفترة هذه في الفرد يواجه

 وضعف السن كبر بسبب الصحية وخصوصاً ،احتياجاته تكثر مسناً يصبحو الفرد يكبر فعندما

 هنا ومن ،خاصة رعاية إلى بحاجة يصبح وبالتالي ،لألمراض عرضة يجعله الذي التكويني بنيانه

دور  في واالجتماعيين النفسيين المختصين ستساعد الدراسة هذه أن كما .الدراسة هذه أهمية تنبع

 من التقليل وبالتالي تلبيتها، على وتعمل المسنين حاجات تالئم التي البرامج وضع فيالرعاية 

  .يواجهونها التي المشكالت

  

  الدراسة حدود 7.1

  :يةاآلت بالمحددات الدراسة هذه إطار يتحدد

  .لحم بيت محافظة في المسنين رعاية دور: المكاني المحدد

  .2014-2013 الدراسي العام من ثانيال الفصل: الزماني المحدد

  . لحم بيت محافظة في الرعاية دور في نالمتواجدو المسنّون: البشري المحدد

 فـي  المسـتخدمة  اإلحصـائية  والمعالجـات  واألدوات بالمنهج الدراسة تحددت:اإلجرائي المحدد

  . الدراسة

  .بالدراسة الخاصة ةاإلجرائي والمفاهيم بالمصطلحات الدراسة وتحددت كما :المفاهيمي المحدد

  

  الدراسة مصطلحات 8.1

 االضطرابو واالفتقار النقص من حالة أنها الحاجة تعرف: واالجتماعية النفسية الحاجات

 يزول أن يلبث ال والضيق التوتر من نوعاً الفرد لدى أثارت إشباعاً تلق لم إن النفسي أو جسميال

  ).81: 1982راجح،( الحاجة أشبعت متى
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 أو الفسيولوجية كالحاجة نفسها الحياة الستقرار إما ضروري شيء فالحاجة ،األساس هذا وعلى

  ).23: 1987زهران،( نفسية كحاجة أفضل بأسلوب للحياة

 للطعام كالحاجة ،حياته على للحفاظ الحي الكائن إليه يفتقر عما لإلعراب يستخدم لفظ والحاجة

 جنسه على والحفاظ اللذة لتحقيق أو الخطر، وتجنب األلم تجنب إلى كالحاجة لحمايته أو ،والشراب

 الملزم حساساال توفر من بد ال بل االفتقار مجرد ليست الحاجة أن على الجنسية، كالحاجة

  ).223: 1975 مدكور،( الحاجة هذه تحقيق بضرورة

 توافقه على تؤثر التي التغيرات من لمجموعة وتعرض الستين، عمر تجاوز من هو: المسن

 مواجهة في والنفسية والعقلية الجسمية إمكاناته استغالل على قدرته فتقل واالجتماعي، النفسي

 ). 2000 فهمي، حسن؛( حوله من الحياة ضغوط

 الرعاية برامج فيها وتقدم المسنين، لرعاية تخصص التي المؤسسات هي: المسنين رعاية دور

 المفتوحة، القدس جامعة( يجابيةاإل باألنشطة فراغهم أوقات وشغل والنفسية، واالجتماعية اإليوائية

2009 :241.(  

 على ة/المستجيب يهاعل يحصل التي الدرجة: واالجتماعية النفسية للحاجات اإلجرائي التعريف

  .الدراسة هذه في المستخدمة واالجتماعية النفسية الحاجات استبانة
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  السابقة والدراسات النظري اإلطار: الثاني الفصل

  

  النظري االطار1.2

  السابقة الدراسات 2.2

  المسنين تناولت التي الدراسات

  العربية الدراسات 1.2.2

  االجنبية الدراسات 2.2.2

  السابقة الدراسات لىع التعقيب 3.2
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  :الثاني الفصل

  :السابقة والدراسات النظري اإلطار

  النظري اإلطار 1.2

 وما المسنين مفهوم وكذلك ونظرياتها، اإلنسانية الحاجات مواضيع دراسة النظري اإلطار يشمل

  .خاص بشكل الفلسطيني المجتمع وفي عام بشكل المجتمع في نظريات من بهم يتعلق

  ت النفسيةتعريف الحاجا

  :لغة الحاجة

 ابن( إليه تحتاج ما هي فالحاجة ،"محتاجا وجعله إليه، افتقر بمعنى حاج" لغوياً الحاجة تعرف

  ).16: 1988 منظور،

  : اصطالحاً الحاجة

 الجسمي االضطراب أو واالفتقار النقص من حالة كل على الواسع بمعناها الحاجة اصطالح يطلق

 متى يزول أن يلبث ال والضيق التوتر من نوعاً الفرد لدى أثارت شباعاًإ تلق لم ان النفسي، أو

  ).        70: 1982راجح،( توازنه الفرد واستعاد االضطراب أو النقص زال متى أي ،الحاجة قضيت

 جميع بأنها) 1993( المفدي عرفها وقد للدافع، مرادفة باعتبارها النفس علم في الحاجة إلى ينظر

 الحاجات يرى وهو. والرضا األمن يحقق يقهاتحق أن الفرد يرى التي ةالمادي غير األشياء

 تحقيق وإشباعها تحقيقها على يترتب وقيمية، واجتماعية ونفسية بيولوجية ضرورات باعتبارها

 يدفع مما والقلق التوتر إشباعها عدم ويثير للفرد، واالجتماعي النفسي والتكيف الداخلي التوازن

  .الحاجات هذه لتحقيق معيناً سلوكاً كيسل ألن الحي الكائن

 والكيميائي الفسيولوجي أساسها يعرف ال قوة إلى يستند فرضي تكوين الحاجة ان موراي واعتقد

 معينة أهداف نحو وتوجهه وتقويه السلوك وتنظم والتخيل، والتفكير االدراك تنظم قوة المخ، في

  ).1998الرحمن، عبد(
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 والرضا االشباع حقق وجد ذاإ ما شيء إلى االفتقار هي اجةالح أن فيرى) 1999( زهران أما 

 أو) فسيولوجية حاجة( نفسها الحياة الستقرار إما ضروري شئ والحاجة الحي، للكائن واالرتياح

  ). نفسية حاجة( أفضل بأسلوب للحياة

 تعريفهم في الباحثين اختالف ورغم ،للحاجة تعريفات من سبق ما خالل من أنه الباحثة وترى

 فهي للسلوك، والدافعة المحركة القوى من تعد الحاجات أن على بينهم اتفاقاً هناك أن إال للحاجة،

 التوتر، حالة خفض بهدف شباعهاإ الفرد ولاويح توتر، إلى تؤدي الحي الكائن داخل ملحة رغبة

  .  هذه االتزان عدم حالة من تخلقه ما بسبب السلوك توجيه على تعمل وهي

 الحاجات أولو الذين العلماء أهم من موراي ويعد. طويالً النفس علماء الحاجات اسةدر شغلت وقد

 يسعى االنسان أن ورأى موجه، إنساني سلوك أي في البداية نقطة الحاجة وعد ،كبيراً اهتماماً

 إلى الحاجات هذه موراي وصنف. اليومية الحياة في األساسية حاجاته تحقيق إلى ويطمح دائماً

 تصنيف إلى توصل فقد ماسلو أما). 1998الرحمن، عبد( واجتماعية ،ونفسية سيولوجية،ف حاجات

 هذه قوة وتقل الفوري، شباعاإل تتطلب التي وهي الحاجات، أقوى قاعدته في تقع للحاجات هرمي

 بالحاجات القاعدة في الهرم ويبدأ. العليا مستوياته إلى الهرم في صعوداً تدرجنا كلما الحاجات

 ماسلو أضاف ثم. الذات وتحقيق الذات، تقدير فحاجات واالنتماء، األمن، حاجات تليها لوجيةالفسيو

 إلى الحاجة أن ماسلو ويرى. الجمالية والحاجات ،المعرفة حاجات وهما الحاجات لهذه مستويين

  .اإلنساني للنمو األسمى الهدف هي الذات تحقيق

 تلك يشبع أن يجب مجتمع وكل األساسية، حاجات،ال نفس البشر لجميع أن اعتبر فقد اريكسون أما

 ،مناسب بشكل الطفولة حاجات إشباع يتم لم اذا أنه ويرى). 2005أسعد، أبو( ما بطريقة الحاجات

 هذه من مرحلة كل ففي الحقة، مراحل في أولية معارك خوضه في الشخص يستمر فسوف

  ).2005،ميللر( يحلها أن الفرد على اجتماعية نفسية أزمة المراحل

 االستقالل في المتمثلة النفسية الحاجات إشباع أن الذات، محددات نظرية خالل من ريان ويرى

 عدم يؤدي بينما االجتماعي، النمو إلىو الشخصية في التكامل إحداث إلى يؤدي واالنتماء والكفاءة

 هميةأ على وريان ديسي أكد كما. )Decian&Rayan,2000(واالغتراب التشتت إلى إشباعها

 السلبية والشخصية البيئة أن واعتقدا الحاجات، هذه إشباع في االيجابية والشخصية البيئية العوامل

  .واالضطراب بالصراع وإصابته النفسية الفرد بصحة الضرر إلحاق على تعمالن
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  :تصنيف الحاجات

 تنظيم وغيرهم وماسلو، وفروم، وميرفى، وموراي، ماكدوجال،: أمثال العلماء من كثير حاول

 االختالف أن الإ ،المحاوالت هذه من الرغم وعلى. فئات إلى وتصنيفها وتقسيمها النفسية الحاجات

 هو االختالف هذا مرد أن ويبدو ،تصنيفها وكيفية هاوعدد الحاجات بأنواع يتعلق فيما بينهم جاء

 هذه فقوو ،السلوك هذا من محدد بجانب واهتمامه الفرد سلوك إلى عالم كل نظرة اختالف

  ).99: 1994عويضة، ؛علي( وتختلف التصنيفات تنشأ دراستها يتم التي الجوانب

 االجتماعية والعوامل الفردية النفسية العوامل بعض بسبب آخر إلى مجتمع من الحاجات وتختلف

 المجتمعات في النفسية الحاجات بأن نعمم أن نستطيع ال ولذلك ،والفكرية والسياسية والثقافية

 إلى فرد من الحاجات تختلف الواحد المجتمع في وحتى الغربية، المجتمعات في نفسها هي الشرقية

 أهمية درجة هما ،جانبين في االختالف هذا ويظهر .اليها ينتمي التي الفرعية للثقافة تبعاً آخر

  ).540: 2000شوكت،( الحاجة وإشباع تلبية وطرق ،الحاجة

 الحصر ال المثال سبيل على بعضها نعرض سوف ،النفسية للحاجات عدة تصنيفات ظهرت وقد

  :اآلتي النحو على

 البحوث من عدد خالل من وأيضاً المعرفي االجتماعي التعلم في نظريته خالل من" روترز" قدم

  ):390: 1991انجلز،(وهي ،النفسية الحاجات من فئات ست التطبيقية

 نشطةاأل ببعض والقيام الناس أمام البروز إلى الفرد حاجة وتعني: والمكانة االعتراف  .1

 .نشطةاأل بتلك القيام على وقادراً مؤهالً اآلخرين نظر في يبدو تجعله التي االجتماعية

 .اآلخرين سلوكيات على للسيطرة الحاجة وتعني: السيطرة  .2

 .فقط الذات على معتمداً الشخصية القرارات التخاذ الحاجة وتعني: االستقاللية .3

 .األهداف تحقيق في المساعدة أو االحباط ضد لآلخرين الحاجة عنيوت: والحماية االتكالية .4

 .اآلخرين من والحب القبول إلى الحاجة وتعني: والحنان الحب .5

  .الجسماني لالسترخاء الحاجة وتعني: الجسمانية الراحة .6

  ):Prescott,1998: 39(لىإ الفرد لنمو ةاألساسي الحاجات قسم فقد ،"Prescott" برسكوت أما

 .الجنسية والحاجات والمأوى للمأكل الحاجة مثل: الفسيولوجية تالحاجا .1

 .والراحة العمل حاجات .2
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 .الحب إلى الحاجة مثل: اجتماعية حاجات .3

 النجاح بين والتوازن الخبرة وتنظيم بالواقع الصلة تقوية في وتتمثل: تكافلية حاجات .4

  .والفشل

 السلوك في عنها التعبير لطريقة طبقا الفرد لدى األساسية الحاجات" موراي" وصنف

  :مجموعتينإلى

 لها يسمح أو نفسها عن تعبر التي الحاجات وهي ،Overt Needs: الظاهرة الحاجات .1

 . الفرد سلوك في وفورية مباشرة بطريقة نفسها عن بالتعبير

 وال مثبطة أو مكبوتة، تكون التي الحاجات وهي ،Covert Needs:الكامنة الحاجات .2

  .مغلقاً أمامها الطريق تجد بل مباشرة أو صريحة، صورة في فسهان عن تعبر أن تستطيع

  ):480: 1998الرحمن، عبد(إلى منبعها أو ألساسها طبقاً الحاجات موراي صنف كما

 للطعام الحاجة مثل العضوية بالنواحي تختص التي الحاجات وهي: فسيولوجية حاجات .1

 ذلك أن حيث طويلة لفترة باعهاإش تأجيل يمكن وال المباشر الفوري اإلشباع تتطلب وهي

 .اإلنسان حياة على يؤثر

 .للفرد النفسي االتزان بعملية تتصل التي الحاجات وهي: نفسية حاجات .2

 إلى الحاجة مثل والرفاق بالمجتمع الفرد بعالقة تتصل التي وهي: اجتماعية حاجات .3

  .االجتماعي المركز

 تميز التي الوجودية الثنائيات أن أوضح فقد ،اإلنساني االجتماعي التحليل نظرية صاحب فروم أما

  :)156: 1991انجلز،(هي ،أساسية حاجات خمس لظهور المجال تتيح اإلنساني الوضع

 والود الحب وإظهار اآلخرين الناس من االقتراب أو االرتباط إلى الحاجة وهو: االرتباط .1

 .ومعهم لهم

 والوصول البشرية غير الكائنات ىمستو فوق االرتفاع إلى الحاجة وتمثل: والتعالي السمو .2

 .والنشطة المنتجة الحيوية المخلوقات لدرجة

 .والتبعية لالنتماء الحاجة وتمثل: واألصول بالجذور االرتباط إلى الحاجة .3

 عن ومنفصلين متميزين كأفراد ألنفسنا نواعي نصبح ألن الحاجة وتمثل: ويةباله اإلحساس .4

 .اآلخرين
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 حس وتكوين إدراكنا تنظيم خالله من نستطيع: ومستقر ثابت مرجعي إطار إلى الحاجة .5

  .بنا المحيطة بيئتنا عن معين

 بطريقة نساناإل يتطور أن أجل من تحقيقها ويجب ،نسانياإل وجودنا من تنبع الحاجات هذه

  .يجابيةإ

 عن عبارة وهي ،العصابية الحاجات أسمتها الحاجات من مجموعة إلى هورني كارين وتشير

 الطفولة، منذ معه يتكون الذي بالقلق أساسي شعور نتيجة العصابي بالشخص تبطتر فعل ردود

 سلوكية أنماطاً وتصبح تثبت فقد منطقية، غير أو صحيحة، غير بطريقة له يستجيب أن فيتعلم

 إليها تدفع التي الحاجات ألن وذلك ،العصابية مراضاأل بمثابة وتكون الشخصية، سمات نم وسمة

 إلى والحاجة القوة، إلى الحاجة: العصابية الحاجات هذه من هورني تذكرو.مرضية حاجات هي

 حاجات وجميعها اآلخرين، عن االستقالل إلى والحاجة المحبة، إلى والحاجة االجتماعية، المكانة

 العالمات من كانت الطبيعي ومستواها معدلها عن زادت ذاإ ولكنها العادية، الظروف في سوية

  ). 380: 2003 الحفني،( بالعصاب إلصابةل والواضحة األكيدة

 أو عصبية مثيراتها ألن الفسيولوجية الحاجات أو الفطرية الدوافع تعددإلى) 1982( راجح ويشير

 هذه نوعه، بقاء أو الفرد ببقاء مباشرة غير أو مباشرة بصورة تتصل وهي كيماوية، أو غدية

 في تقدم كلما كبير حد إلى وتتعدل تتحور رضائهاإ طرق لكن حياته، طول له مالزمة لتظ الدوافع

  :اآلتي النحو على الدوافع هذه تصنيف ويمكن. العمر

 والحاجة كسجين،واأل والماء، الطعام، إلى الحاجة: الفرد بقاء على المحافظة تكفل حاجات •

 الراحة إلى الحاجة ثابتة، جسمية حرارة بدرجة االحتفاظ إلى والحاجة والتبرز، التبول إلى

 واأللم البرودة، أو كالحرارة المادية البيئة أخطار من الجسم وقاية إلى الحاجة وم،والن

 .عام بوجه الجسمي

 ودوافع الجنسي، الدافع أو الجنسية الحاجة وهي ،النوع بقاء على المحافظة تكفل حاجات •

 .االمومة

 .الخارجي الحسي التنبيه إلى الحاجة •

 .ومعالجتها البيئة استطالع إلى الحاجة •
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 نوعه أو الفرد بقاء على فظةبالمحا ارتباطاً أقل لكنهما ،فطريتان خيرتاناأل الحاجتان وهاتان

  ).74: 1982 راجح،(

 عديدة، حاجات وهي الحيوان عن نساناإل تميز التي الحاجات من العديد هناك أن راجح ويضيف

 أساليب تعدد لىإ يؤدي وهذا المظاهر، ومختلف الجوانب متعدد نسانياإل كالسلو يعتبر حيث

  .واختالفها الحاجات شباعإ

 اليومية خبراته نتيجة الفرد يكتسبها التي أي الثانوية أو) االجتماعية الدوافع( الدوافع هذه وتسمى

 االجتماعية الدوافع هذه. االجتماعية خاصة بيئته مع تفاعله أثناء المقصود وغير المقصود وتعلمه

 الحاجات: مختلفة بأسماء تسمى كما السلوك، من لها عد ال أنواع عن وتتمخض لها حصر ال

 الوالء كعاطفة والعواطف االتجاهاتو االجتماعي، التقدير إلى والحاجة مناأل إلى كالحاجة النفسية

 والمثل هدافواأل التدخين، كعادة المختلفة والعادات القراءة، إلى كالميل المكتسبة الميول للوطن،

  ).90: 1982 راجح،( الفرد طموح ومستوى

 والتي الفسيولوجية، الحاجات وهي العموم وجه على الحية الكائنات بها تشترك حاجات هناك إذاً

 المخلوق بأنه نساناإل يتميز المقابل في الكائنات، كتل حياة على للحفاظ وهامة ضرورية بأنها تتسم

 االنتماء، مثل خرى،األ الكائنات عن تميزه والتي سية،النف حاجاته لتحقيق يسعى الذي الوحيد

  .باستمرار إرضائها إلى بالفرد تدفع التي المهمة الحاجات من وغيرها لتقدير،وا والحب،

  

  الحاجات النفسية األساسية

 النفسية لحاجاتا فإن ،ونوعه الفرد بقاء على للمحافظة ضرورية الفسيولوجية الحاجات كانت اذا

 وهي. الشخصية اضطرابات من كثير إلى دييؤ فإحباطها وطمأنينته، الفرد لسعادة ضرورية

 بين تشيع أن يغلب لكنها آخر، إلى فرد من الشدة في وتختلف سرة،األ أحضان في تنشأ حاجات

  :يأتي ما) 1982( راجح حسب أهمها ومن ،حضاراتهم اختالف على جميعاً الناس

 اكتساب على يعمل أن ناحية من الفرد على يتعين الحاجة هذه وإلرضاء:النفسي األمن إلى الحاجة

 أن أخرى ناحية من المجتمع على يتعين كما العاطفية، ومساندتهم واهتمامهم وحبهم الناس رضا

 والعجز ،والشيخوخة المهنة مراضوأ ،العمل حوادث ضد االجتماعي مينبالتأ أفراده يحيط

  . االجتماعي مركزه كان مهما كاملة حقوقه على الفرد وتأمين ،والبطالة
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 وأن ،اجتماعية قيمة له بأن الفرد شعور يرضيها حاجة وهي:االجتماعي التقدير إلى الحاجة

  .للظهور وشوقه للثناء االنسان حب في يضاًأ تبدو أنها كما لآلخرين، الزمان وجهوده وجوده

 بنفسه اعتداده يزداد كما االجتماعي والتقدير باألمن الفرد شعور يزداد :االنتماء إلى الحاجة

 أو ،النادي أو ،القوية كاألسرة بها ويتحد ،صهايتقم قوية جماعة إلى ينتمي حين بها واعتزازه

 بأمه الطفل عالقة من األسرة أحضان في الحاجة هذه وتنبت ز،المرك ذات الشركة أو ،النقابة

  . سرتهأ وأفراد

 ذاته عن التعبير إلى الفرد تدفع التي الحاجة هي:وتوكيدها الذات عن التعبير إلى الحاجة

 أو آراء، من لديه ما يبدي وأن مكانات،إ من لديه ما يحقق بأن وتوكيدها شخصيته عن واإلفصاح

 إلى بالفرد تنزع التي هي الحاجةف ،منتجاً يكون أن أو ،لآلخرين قيمة وذات نافعة بأعمال يقوم أن

 قدتع وكلما ،خرآل مجتمع ومن ألخرى حضارة من تختلف الحاجات هذه .ويتحسن موين أن

  .لحاحاًإو وعدداً نوعاً الحاجات هذه ازدادت المجتمع

  

  :النظريات المفسرة للحاجة

  :موراي نظرية

 نظريته موراي قدم فقد اإلنساني، للسلوك المحركة القوة عن عبارة هي الحاجة أن موراي يرى

 تيال الحاجات من كبير عدد دراسة وراء وسعى. الحاجة جوهرها بالدافعية نظرية تعتبر التي

 موراي ويتصور. قليل لعدد الحاجات هذه اختزلوا الذين اآلخرين العلماء عكس على اإلنسان تحكم

 الحاجة وجود على نستدل أن ويمكن ،)خارجي تنبيه نتيجة( خارجيا أو داخليا تستثار الحاجات أن

  ):190: 1998 موراي،( يأتي ما خالل من

 .النهائية النتيجة أو السلوك أثر •

 .المتعلم للسلوك للوصول تبعالم سلوباأل •

 .التنبيه موضوعات من خاص لنوع االستجابة •

 .خاص وجدان أو عالفان عن التعبير •

  .اإلشباع عدم في الضيق أو شباعاإل في السرور •

  ):190: 1998 موراي،( وهي الحاجات من قائمة موراي حدد وقد
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  .نفسه ويلوم لقضائه، ويستكين يستسلم وأن بالدونية، المرء يعترف أن: االتضاع

 ممارسة في وينجح ،اآلخرين وينافس نفسه على المرء يتفوق وأن ،صعباً شيئاً يحقق نأ: نجازاإل

  .المواهب بعض

  .معه بالتعاون يستمتع وأن ،آخر شخص إلى المرء ينجذب أن: االنتماء

  .يعاقبه أن أو بعنف آخر شخصاً يقاوم أن أو يهاجم أن: العدوان

 وغير مرتبط غير حراً يكون وأن الحبس، أو األسر من يتخلص نوأ لمرء،ا يتحرر أن: االستقالل

  .مسؤول

 صعوبات عن والبحث الخوف، وكبت الضعف على التغلب المرء يحاول أن: المضاد العمل

  .عليها التغلب أجل من وعقبات

  .واللوم والنقد التهجم ضد الذات عن الدفاع: الدفاع

  .به مرتبط أنت شخص لتأثير تستسلم أو تكرم أو متدحت وأن التقاليد تساير أن: االحترام

 االيحاء طريق عن اآلخرين سلوك في تؤثر أنو نسانية،اإل بيئتك في وتتحكم تسيطر أن: السيطرة

  .األوامر إصدار أو اإلقناع أو

  .ويسمعوك اآلخرون يراك أنو ،انطباعاً تترك نأ: العرض

  .االحتياطية االجراءات تتخذ بأن وتالم أو المرض أو األلم تتجنب أن: األذى تجنب

  .واالستهزاء والسخرية التحقير إلى تؤدي التي والظروف هانةاإل يتجنب أن: الدونية تجنب

 في كان لمن المساعدة تقدم أنو ضعيف،و عاجز شخص حاجات وتشبع التعاطف دمتق أن: الحنو

  .خطر

  .والدقة والترتيب نواالتزا والنظام النظافة وتحقق شياء،األ ترتب أن: التنظيم

  .الرقص أو الرياضة أو األلعاب في تشترك أن: اللعب

  .تهجره أو شيء على الىتتع أن أو وضيع، بشيء تكترث ال أن: النبذ أو الرفض

  .بها وتستمتع الحسية االنطباعات إلى تسعى نأ: الحسية

  .بها وتمضي عشق عالقة تنشئ أن: الجنس

 أو يحميك من تجد نوأ إشباعها، على يعينك متفهماً اًشخص لحاجاتك تجد أن: المساعدة طلب

  .يوجهك أو يحبك
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  .تحلل أن أو تتأمل أنو عنها، تجيب أو العامة األسئلة توجه أن: الفهم

 ذاإ ولكن ،البعض بعضها عن بمعزل تعمل ال فالحاجات تتغير، قد الحاجة أن إلى موراي ويشير

 يشير حيث األساسية، للحاجات شباعاإل يف فاألهمية الوقت نفس في حاجة من أكثر ظهرت

 تبعية -الحاجات التحام - الحاجات بين الصراع( الحاجات عالقة تنظم مصطلحات لثالثة موراي

  ).192: 1998 موراي،) (الحاجات

  

  :ماسلو نظرية

 وزع الذي الشهير هرمه خالل من الحاجات، عن تحدثوا الذين العلماء أهم من ماسلو يعتبر

. الذات بتحقيق وينتهي الفسيولوجية، الحاجات من الهرم هذا في تدرج حيث الله،خ من الحاجات

  ):389: 2007أحمد،( قسمين إلى الحاجات ماسلو قسم وقد

 حاجات وهي ،وليةاأل الحاجات أو الفسيولوجية حاجاتال مثل: البقاء على المحافظة حاجات• 

  .الهرم قاعدة في موجودة

 باألمن كالشعور ،النمو حاجات عليها يطلق كذلك: االساسية الحاجات بعد ما أو النفسية الحاجات• 

 والحاجات المعرفية الحاجات إلى نصل نأ ،إلىالذات وتحقيق ،والتقدير ،والحب ،واالنتماء

  .الجمالية

 يسلك ما وكثيراً شباعهاإ ينبغي حاجات لتحقيق ينشط ككل حيال الكائن أن البداية من ماسلو ويؤكد

 عن أو سلوك من بأكثر تتحقق الواحدة الحاجة أن كما. حاجة من أكثر لتحقيق واحداً سلوكاً الفرد

 بأساليب تشبع والدوافع والحاجات دافعيته، في يتعدد فالسلوك السلوك، من متعاقبة مراحل طريق

  .متعددة سلوكية

  ):389: 2007أحمد،(يلي ما لماسلو الحاجات هرم ويشمل

 حيوياً عضوياً كياناً باعتباره الجسم على بالحفاظ الحاجات هذه قتتعل: الفسيولوجية الحاجات• 

 إلى يؤدي الحاجات هذه شباعإ وعدم واألكسجين، والماء الطعام إلى الحاجة الحاجات هذه ومثل

  .الموت

 واالبتعاد األمن إلى حاجاته شباعإ في الفرد يبدأ الفسيولوجية اجاتالح تشبع حين: مناأل حاجات• 

  .وطمأنينة هدوء في الفرد يعيش أن إلى الحاجةو الخطر، عن
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 انتمائه طريق عن محبوباً يكون نأ في يرغب بطبعه اجتماعي فاإلنسان: االجتماعية الحاجات• 

 ود عالقات تكوين طريق عن الحاجة هذه لتحقيق فرصة فيه والعمل لهم، ومشاركته لآلخرين

  . العمل نفس في العاملين مع وصداقة

 والحاجة اآلخرين مع التعاطف إلى والحاجة الحب تلقي إلى كالحاجة: والحب اءاالنتم حاجات• 

 إلى الحاجة تشبع لم ما أنه ماسلو ويرى. والعطاء األخذ على تقوم الحاجة وهذه ،االنتماء إلى

  .والعزلة والغربة بالوحدة يشعر الشخص فإن ،والحب االنتماء

 واستحسان الشخصية بالكفاية وروالشع الذات باحترام الحاجات هذه تتعلق: التقدير حاجات• 

 في الفعالة والمساهمة لمشاركةا في الشخص رغبة قمعإلى االحترام هذا غياب ويؤدي خرين،اآل

  .االجتماعية نشطةاأل

 باعتبار ومواهبه وقدراته الفرد إلمكانيات المستمر التحقيق بها ويقصد: الذات تحقيق حاجات• 

 والتكامل الوحدة نحو وكاتجاه مهنة، أو قدر أو لدعوة تلبية أو لها داءوأ لرسالة تحقيقاً ذلك

  .الشخص داخل والتعاون

 بالضرورة ليس المعرفة تحصيل في نساناإل برغبة المرتبطة الحاجات هي: المعرفية الحاجات• 

  .واالكتشاف المعرفة من الفرد عليهما يحصل نذيلال شباعواإل للمتعة ولكن ،نفعية غايات لتحقيق

 جميع أشبع قد الفرد يكون المستوى هذا وعند نسانيةاإل الحاجات قمة وهي: الجمالية الحاجات• 

  .الكون في الجمالية القيم في المتمثلين واالنسجام بالتناسق يستمتع أن حينئذ ويمكنه ،حاجاته

 عتشب لم وإن عضوية، اضطرابات إلى يؤدي الفسيولوجية الحاجات إشباع عدم أن ماسلو ويرى

 إلى ذلك أدى تتحقق لم فإن العليا القيم أما نفسية، اضطرابات إلى تؤدي النفسية الحاجات

 ،الجماعات وسلوك بل فقط األفراد سلوك يحكم ال أنه يبدو  الهرمي والتنظيم ،روحية اضطرابات

 فعدوا الغنية الجماعات في نجد بينما ،الطعام عن البحث األساسي دافعها يكون الفقيرة فالشعوب

  . الهرمي التنظيم في أعلى أخرى

  :يلي بما الدنيا والحاجات العليا الحاجات بين الفروق لخص ماسلو أن) 2003( أحمد وتضيف

 .التطور عملية في متأخراً ظهورها كان الحاجة ارتفعت كلما •

 .الفرد نمو في نسبياً متأخرة تحدث العليا الحاجة •

 .الدنيا للحاجات تلك من أقل بالبقاء عالقة العليا للحاجات •
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 مرغوب إشباعها أن إال بالبقاء مباشراً اتصاالً تتصل ال العليا الحاجات أن من الرغم على •

 .الدنيا الحاجات من أكبر بدرجة به

 حقيقة في أنها إال كقسمين صنفت أنها رغم النفسية والحاجات الفسيولوجية الحاجات من وكل

 والعكس النفسية على تؤثر للجسم الفسيولوجية فالحاجات البعض، بعضها عن تنفصل ال االمر

  .صحيح

  

  :)SDT( الذات محددات نظرية

الوظيفية، والفاعلية الصحي النمو على للحصول ضرورية النفسية الحاجات النظرية هذه تعد 

 فاعل بشكل ويعمل ينمو سوف الشخص فإن دائم بشكل الحاجات هذه إشباع تم ذاإ بأنه وترى

 فعاليته ومدى الفرد صحة على ذلك يؤثر فسوف احبطت إذا أما والرفاهية، بالصحة ينعم وسوف

 إلى الحاجة وهي ، وشاملة أساسية نفسية حاجات ثالثة هناك أن SDT نظرية وتفترض. الوظيفية

. األساسية النفسية الحاجات تسمى والتي الكفاءة، إلى والحاجة االنتماء إلى والحاجة االستقاللية

  :يلي ما النفسية الحاجات لنظرية ألساسيةا المبادئ وتشمل

 واألداء الصحة أجل من الضرورية والثقافية التنموية المتطلبات النفسية الحاجات تحدد •

 .األفضل

 إحباط أو تلبية على قدرتها خالل من المختلفة واألهداف والتطلعات الدوافع تقييم يمكن •

 .فسيةالن الصحة على تأثيرها وبالتالي األساسية، الحاجات

 الحاجة، إشباع إلى تهدف وظيفة يعتبر الفرد، له يتعرض الذي التوازن فقدان أو التوتر •

 .والكفاءة واالنتماء، االستقاللية، إلى الحاجة :وهي الثالثة الحاجات إشباع خالل من

 إشباع عدم وان النفسية، الصحة من متقدم مستوى إلى للوصول بالفرد يؤدي الحاجات هذه شباعوإ

  ).Decian& Ryan,2000: 227( الداخلية الدافعية إضعاف إلى يؤدي جاتالحا

للحاجات دقة أكثر مفهوم على المبنية والشخصية للدافعية نموذجاً الذات محددات نظرية وتعد 

 وأساسية فطرية نفسية مطالب نهاأ على) Decian& Ryan,2000( يعرفها والتي النفسية،

 أشكال إلى الفرد إيصال على الحاجات هذه وتعمل النفسي، لنمووا والتكامل السعادة إلى للوصول
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 من هامة، تكيفية فوائد لها الحاجات وهذه والحيوية، والكفاءة االجتماعي بالتكامل تتسم سلوكية

  ).  والكفاءة االستقاللية، االنتماء،( الحاجات تلك إشباع على القدرة خالل

  

  :الضبط نظرية

 خمس بها أورد حيث الضبط، نظرية وهي نسانياإل السلوك تفسر نظرية جالسر وليم وضع

  :وهي ،االنساني للسلوك والدافعة األصلية، أو ساسيةاأل الفطرية الحاجات اعتبرها اجاتح

 :وهي حيوية وظائف مجموعة الحاجة هذه وتتضمن والتكاثر، للبقاء الحاجة .1

 .التنفس 

 .الطعام هضم 

 .العرق إفراز 

 .الدم ضغط تنظيم 

 . الطعام لتناول حاجةال إشباع 

 .العطش حاجة إشباع 

 .للجنس الحاجة إشباع 

 إشباع يتم وعموما والتعاون، والمشاركة، الحب، الحاجة هذه وتتضمن: لالنتماء الحاجة .2

 الزهور واستنبات األليفة، الحيوانات ورعاية واألصدقاء، سرة،األ خالل من الحاجة هذه

 .سيارة ثلم محببة أشياء تملك خالل ومن والنباتات،

 تتصارع للقوة الحاجة أن جالسر ويرى بالمكانة، لنا واالعتراف التقدير وتتضمن: القوة .3

 هو ليكون منهما كل وسعى عالقة في اثنان اندمج لو كما لالنتماء الحاجة مع أحيانا

 .عليها المسيطر

 وكيف حياتهم يعيشون وكيف خياراتهم، ليمارسوا الحرية يريدون فالناس: الحرية .4

 .أنفسهم عن برونيع

 أن لدرجة الحياة من حيوي جزء هو جالسر منظور من فالترفيه: البهجة أو الترفيه .5

 .بدونه الحياة شكل يكون كيف يتصور يكاد ال البعض
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 كما المذكورة، الخمسة الحاجات إلى إضافة أخرى حاجات هناك تكون قد أنه جالسر أضاف وقد

 القدس جامعة( االحتياجات هذه من كل كثافة بمدى يتعلق فيما فراداأل بين فروقاً هناك أن الحظ

  ).401: 2009المفتوحة،

 ورغم النظريات جميع بأن الباحثة تالحظ ،للحاجة المفسرة النظريات استعراض خالل من

 ومدى الفرد، حياة في الحاجات أهمية عن تحدثت جميعها أنها الّأ للحاجات، تفسيرها في اختالفها

 والتي ،منها النفسية الحاجات وبخاصة لها، شباعهإ خالل من النفسية بالصحة تمتعه ىعل تأثيرها

 وتحدث الحاجات، من نوع) 20( عن موراي تحدث وقد. الفسيولوجية الحاجات عن أهمية تقل ال

 يحقق أن الفرد يستطيع تحقيقها خالل من وسيكولوجية، فسيولوجية هرمية حاجات) 5( عن ماسلو

 واالستقاللية، الكفاءة،( وهي أساسية حاجات) 3( ذكرت فقد الذات داتمحد نظرية أما ذاته،

 تحقيقها خالل ومن أساسية الحاجات تلك واعتبرت .حاجات) 5(جالسر ذكر كما ،)واالنتماء

  .النفسية بالصحة التمتع الفرد يستطيع

  

  :السلوك في الحاجات دور

 النفسية بحاجاته يوجه الغالب في هوسلوك الفرد، سلوك في مهماً دورا النفسية الحاجات تلعب

 أن أي للفرد، بالنسبة أهمية كثراأل للحاجات يكون سوف األكبر لدوروا اختالفها، علىواالجتماعية

 األفراد نجد فمثالً لديه، المهمة النفسية الحاجة على كبير لوبشك يعتمد سوف الفرد سلوك نمط

 ميلهم خالل من الحاجة تلك إشباع على ملونيع والزعامة السيطرة حاجة سلوكهم على تغلب الذين

 قيادة في دور لهم ليس نبأ يشعرون عندما بالضيق ويشعرون ،لآلخرين تزعم فيها التي لألدوار

. بسهولة اآلخرين آراء يتقبلون ال فهم ذلك ورغم ،للمناقشة يميلون ونراهم فيه، هم الذي الوسط

  يحققون يجعلهم ما سلوكهم على فسيغلب لإلنجاز جةالحا عليهم تغلب الذين األفراد أن نجد حين في

 مما وتفوق بإتقان لهم الموكلة األعمال إنجاز على واجتهاد جد بكل يعملون حيث الحاجة، تلك

 لديهم الذين األفراد على الغالب السلوك أن نجد المقابل في. والشهرة والنجاح بالتفوق يشعرهم

 في كبير بشكل الحاجة هذه وتكون اآلخرين، على دهماعتما عدم هو الذاتي لالستقالل الحاجة

 يعاملهم بان ويرغبون استقاللهم يثبت ما لكل بحاجة المراهقون يكون حيث المراهقة، مرحلة

 حاجات وهناك. استقاللهم يمس أو يؤثر شيء أي تجاه حساسون وهم ذلك، يؤكد بشكل اآلخرون
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 عالم اعتاب على وأنهم خاصة والتنويع للتغيير كالحاجة عام بشكل الشباب مرحلة في تزداد نفسية

 ةالرئيس المحددات من النفسية اجاتالح وتعتبر. والتغيير التجريب نحو يسعون يجعلهم عليهم جديد

 لفهم الحقيقي المفتاح بأنها القول يمكن بل السلوك، فهم نستطيع كي عليها التعرف يجب التي

 الكائن لدى تظهر طراباالض مظاهر أن حيث ،خاص بشكل نساناإل وسلوك عام، بوجه السلوك

 هنا ومن حاجاته، إشباع على قدرته دون تحول صعوبات يواجه عندما خصوصاً نساناأل أو الحي

 تزال وال كانت طويل زمن ومنذ النفسية فالحاجات ، النفسية الحاجات وأهمية طبيعة إدراك يمكن

  ).44: 1994 لمفدي،ا( العلمية والدراسات للبحوث الخصبة المجاالت من

  

  المسنين  تعريف

 كبر،: الرجل أسن: فتقول الكبير، الرجل على للداللة المسن كلمة العرب استعمل: لغة المسن

  .)10منظور، ابن( مسن فهو إنساناً يسن سنه، وكبرت

 تراجع بازدياد غيره على اعتماده ويزداد عمره من الستين تجاوز الذي الشخص هو: المسن

 االجتماعية والمعايير المسن لشخصية تبعاً هذا ويختلف واالجتماعية، والنفسية ديةالجس وظائفه

  ).1997خليفة،( المجتمع في السائدة والثقافية

 والنفسية الصحية الرعاية تقديم إلى تهدف نسانيةإ اجتماعية مؤسسة هي: المسنين ايةرع دار

 لظروف فيها إيواءهم من اسرهم تمكنت ال والذين واالناث، منهم الذكور للمسنين واالجتماعية

  ).1997خليفة،( أهلية أو حكومية المؤسسة هذه تكون وقد عديدة،

  

  :الشيخوخة مفهوم

 الكائن لدى الوظيفي األداء مستوى في التدريجي االنخفاض إلى عام بشكل الشيخوخة تشير

 ببياجيه حدا مما نساني،إلا للكائن النهاية بداية الستين سن الباحثين من عدد يعتبره بحيث ،العضوي

  ).2004 ،ملحم( السن هذا على والراحة التقاعد مرحلة إطالق إلى

 الشيخوخة مفهوم أحياناً المسنين دراسة مجال في الباحثون استخدام إلى) 1997( خليفة ويشير

 دق وكالهما المعنى نفس إلى ويشيران مترادفان أنهما على العمر في التقدم مفهوم أخرى وأحياناً

 هذه وشملت الشيخوخة، مرحلة تحديد في المستخدمة المقاييس تعددت كما. مختلفة بأشكال استخدم
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 الرغم وعلى. االجتماعي والعمر السيكولوجي والعمر البيولوجي والعمر الزمني العمر المقاييس

 اتفاقاً هناك فإن ،العمر في والتقدم الشيخوخة مفهوم حول الباحثين بين االختالفات بعض وجود من

  :منها ،التعريفات هذه جوانب بعض في

  .النضج من فترة بلوغ بعد الكائن وظائف في يحدث تغيراً هناك نأ •

 التي واالجتماعية والسيكولوجية البيولوجية التراكمات من عدد حصيلة هو التغير هذا أن •

  .حياته في الفرد بها يمر

 مرحلة في الفرد على تطرأ التي التغيرات لتفسير وحده كاف غير الزمني العمر أن •

  .الشيخوخة

 والسيكولوجية البيولوجية مظاهرها لها النمو مراحل من عمرية كمرحلة الشيخوخة أن •

 في واضطراب الجسم، وانهيار ضعف خاللها يحدث حيث لها، المصاحبة واالجتماعية

 ق،التواف وسيء اجتماعيا ومنسحب محدد، دور له ليس الفرد ويصبح العقلية، الوظائف

 من كل في تدريجي انخفاض بأنها الشيخوخة) بيرن( يعرف كما. وغيرها الدافعية ومنخفض

 على الفرد قدرة في التدريجي التدهور بأنه العمر في التقدم) شاى( ويعرف. والوظيفة األداء

 .الحياة ظروف وتفرضها يواجهها التي التغيرات مع التكيف

  :الشيخوخة مراحل

  :مرحلتينإلى الشيخوخة لةمرح" الباحثين بعض قسم

 .سنة) 75(إلى سنة) 60: (المسنين صغار أو المبكرة الشيخوخة مرحلة .1

 .العمر نهاية إلى سنة) 75: (المسنين كبار أو الهرم مرحلة .2

  :وهي ،السن يختلف ولكن يضاأ مجموعتين إلى يقسمها من وهناك

 الحركة من اليةع بدرجة محتفظين ولكنهم سنة) 65( تعدوا من وهم: السن صغاركبار .1

 .والغذاء المسكن في االجتماعي واألمان اليومية الحياة وظائف وأداء

 أداء حيث من ضعيف مستوى في ولكنهم سنة )65( تعدوا الذين أولئك وهم: السن كبار .2

 اجتماعي أمان حالة في وليسوا اآلخرين، مساعدة إلى ويحتاجون اليومية الوظائف

 ).23: 2004الباز،(

  :وهي ،مجموعات ثالث إلى المرحلة تلك سميق من وهناك
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 .سنة) 64- 60( المسنين صغار .1

 .سنة) 74-65( المتوسطة المرحلة في المسنون .2

 ).99: 1998 السيد، عثمان؛( سنة) 74( فوق جدا الكبار المسنون .3

  

  :واحتياجاتها الشيخوخة مرحلة خصائص

 خصائص لها الشيخوخة ةمرحل أن والمالحظ خصائصها، االنسان عمر مراحل من مرحلة انلكل

 من مجموعة المسنون يعتري العمر في التقدم فمع. واالجتماعية والجسمية النفسية النواحي من

 المراكز( والوظائف األدوار في والتغير واالقتصادية والصحية واالجتماعية البيولوجية التغيرات

 جامعة( العمرية المرحلة تلك في وسلوكياتهم أنماطهم باختالف عليهم تؤثر التغيرات وهذه) المهنية

  ).2009 المفتوحة، القدس

  :النفسية الخصائص

  :في تتمثل والتي ،الشيخوخة مرحلة تميز التي النفسية الخصائص) 1998( والسيد عثمانيذكر

 وسلوكية نفسية ظواهر فثمة المسنين بين الفردية الفروق فرغم: السمة أو النمط تغير .1

 االنسحاب إلى الميل المزاجي، التقلب القرار، اتخاذ في لترددا: مثل المرحلة لهذه بارزة

 من الخوف أحاسيس بين الحيرة الحزن، في المبالغة إلى الميل المتأزمة، المواقف عند

 .والتفاؤل األمل وبين واليأس، الموت

 لزيادة تبعاً التعليم عملية تغير ظاهرة البعض ويفسر: والتغير التعليم على القدرة جمود .2

 إىل يرد من ومنكم(الىتع قال السن، زيادة نتيجة للتكيف المرونة ضعف أساس على عمرال
 ).70 اية النحل، سورة)(شيئا علم بعد يعلم ال لكي العمر أرذل

 والذاكرة عادة، العقلية الجوانب مختلف على السن تأثير يظهر حيث: العقلية القدرات تغير .3

 واألداء دراك،واإل حساساإل عمليات على القدرة تنظيم وعدم خاصة األمد قصيرة

 .العمر في األفراد تقدم مع الحركي النفسي
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 مرحلة خالل ذاته عن الفرد مفهوم في تغيراً يحدث حيث: للفرد النفسي التنظيم تغير .4

 كاالعتمادية الشيخوخة لمرحلة المصاحبة المشكالت وتظهر عام، بوجه الشيخوخة

 . بالنفس الثقة وعدم والعدوانية

  

  :الجسمية خصائصال

  ):2002دعبس،( يأتي ما في وتتمثل

 الدقة المسن يفقد ذإ والحركة، النشاط في تراخياً يسبب الذي العضلي الجهاز ضعف .1

 .السابقة التكوينية المراحل في لديه متوافرة كلها كانت أن بعد واالتزان والمهارة

 وإصابة والشرايين القلب إلى الضعف يتسرب حيث الوهن، يصيبها الداخلية األعضاء .2

 .الصدرية والذبحة التاجية الشرايين وتصلب الدم بضغط المسن

 عن رجلاأل وتضعف القامة فتتقوس فيه، يومالكالس مادة لنقص العظمي الهيكل ضعف .3

 .األسنان وتتساقط الجسم حمل

 وما حوله، من يجري بما الكامل االتصال المسن على يصعب مما عموماً الحواس ضعف .4

 .أشياء نم به يقوم

 المسن يجعل مما نشاطه على راديةاإل السيطرة وضعف العصبي الجهاز يف ضعف .5

 .المشي في والتعثر للوقوع عرضه

 .والكبد الهضمي الجهاز كفاءة نقص .6

 .بسيط ولو مجهود أي يصاحب الذي التنفس بضيق المسن يصاب .7

 

  :االجتماعية الخصائص

 السن، في التقدم مع االجتماعية والحياة مجتمعال من الفردي وانقطاعهم المسنين انسحاب يزداد

  ):1994وآخرون، اسماعيل،(يأتي فيما للمسنين االجتماعية الخصائص أهم وتتضح

 شريك بفقد الحالة هذه وتتزايد بعضهم، موت أو األصدقاء، لتفرق نتيجة االجتماعي الفراغ .1

 .لديهم العزلة فتزداد الحياة
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 يؤدي الذي األمر وأسرهم وأعمالهم حياتهم في األبناء لانشغا نتيجة العام بالفتور الشعور .2

 الذي المجتمع في له قيمة ال بأنه نفسه في يفكر يجعله مما والوحدة، بالملل الشعور إلى

 .فيه يعيش

 عزوفه في كبير بشكل يؤثر مما اآلخرين، مع االجتماعي التفاعل من كبير بشكل التقليل .3

 .وظواهر أحداث من به يحيط ما بكل ةالالمباال وبالتالي به، المحيطين عن

 ال حوله من المجتمع بأن الشعور حالة في خصوصاً االجتماعية الحياة من االنسحاب .4

 .الجميع اهتمام محط كان أن بعد االهتمام يعطيه

 مما ،لديه والمعنوية النفسية الحالة انخفاض إلى وبالتالي اآلخرين مساعدة إلى الحاجة .5

 .اآلخرين على عبء بأنه الشعور إلى يؤدي

  

  :المسنين لدى الناجح بالتوافق المرتبطة االيجابية العوامل

 في الناجح بالتوافق ترتبط التي االيجابية العوامل بعض) ,1987Burgress( برجرس حدد

  :منها ،األخيرة العمر سنوات

 .الحسنة الصحة •

 الركون كنيم أصدقاء ولديه ،طيبة سريةأ بعالقات ومتمتعاً متزوجاً الشخص كون •

 .ليهمإ والرجوع

 .الفراغ أوقات لشغل مختلفة نشاط أوجه في واشتراكه ،لديه هواية وجود •

 .األقل على ما هيئة إلى انتماؤه أو عضويته •

 .سابقة سيئة لخبرات تعرضه عدم •

 .عامة بصفة باألمان شعوره •

 .التقاعد قبل بها يتمتع كان التي لتلك مماثلة اجتماعية بمكانة احتفاظه •

 .المستقبل لمشاريع يطهتخط •

 .اآلخرة الحياة في واالعتقاد دينية أنشطة في مشاركته •
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  :كبار السن وحاجات مطالب

  ):2002 السيد،(اآلتي في السن كبار مطالب تتمثل .1

 الوقاية إلى إضافة ،كبيراً بدنياً جهداً تتطلب التي األعمال عن االبتعاد أي الجسمية، الراحة .2

 .المبكرة الشيخوخة من

 واضطرابات الدم ضغط مراضأ في تؤثر والتي العاطفي الستقراروا النفسية راحةال .3

 .القلب

 .ومناعته مقاومته وضعف المسن تصيب التي األمراض لكثرة وذلك الصحية الرعاية .4

 ذو بأنه المسن معها يشعر بحيث ،العمر في أنداده ومع األهل مع حافلة اجتماعية حياة .5

 .جماعته ياةح في مكانة ذا يزال وال قيمة

 على إلحالتهم بالنسبة تهيئتهم على والعمل الضرورية حاجاتهم لتوفير مالي مورد تأمين .6

 .سنهم توافق أعمال في تشغيلهم إلى إضافة التقاعد،

  .عنده الروحي البعد تنمية أي مريحة، هانئة حياة يحيا لكي للمسن مناسب جو تهيئة .7

  

  :لشيخوخةالمفسرة ل ظرياتنّال

 هذه من نرئيسي نمطين وجود عن الشيخوخة اتنظري تناولت التي والبحوث اساتالدر تحدثت

  :وهما ،النظريات

  : البيولوجية النظريات

 البلى نظرية) فنش( عرض فقد. الفرد لدى مكانتها الشيخوخة تأخذ كيف النظريات هذه وتناقش

 لها المخصص لزمنا انتهاء حتى تعمل. كاآللة الجسد أن فيها وافترض الشيخوخة في والتمزق

 في الهرمونية النظرية وتشير. آلخر فرد من متفاوتة بنسب تشيخ الجسد أعضاء وأن فتبلى،

 عمره، من تزيد قد فهي. الفرد عمل على وفاعل أساسي بشكل تؤثر الهرمونات أنإلى الشيخوخة

 انيةامك إلى يشير مما الهرمونات، هذه انتاج على القدرة نقص خالل من منه تنقص قد كما

 الشيخوخة أمراض بعض تخفيف في المساعدة الهرمونية العالجات من مختلفة أنماط استخدام

 الكوالجين بمادة التحكم تم ما اذا انه الشيخوخة في الكوالجينية النظرية واقترحت. مباشر بشكل

 في شيخوخةال لعمليات ازدياداً لتحقق المهملة االنتاجية الطاقة تفجير إلى يؤدي ذلك فان الجسم في
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 في دةزيا تجلب العمر في الزيادة أن فتفترض الشيخوخة في الذاتية المناعة نظرية أما. الجسم

 تمكن ذاإ الفرد حياة فترة ازدياد وتتوقع الخلية، انقسام في ةهممال الرئيسة والتغيرات التحوالت

  ).448: 2004ملحم،( التغيرات لهذه الذاتية المناعة استجابة حدة تخفيف من الباحثون

  

  :الشيخوخة في التكيف بمشكالت الخاصة النظريات

 بها يقومون التي والفعاليات والنشاطات المسنين لدى المالحظ السلوك عن النظريات هذه تحدثت

 لدى االجتماعي التفاعل في يحدث الذي التناقض إلى النشاط نظرية أشارت فقد. السن هذه مثل في

 لرغبات تعارضا يمثل مما منهم وتوقعاته لهم المجتمع ظرةن إلى يعود أنه وقالت المسنين،

 الهدف وان ذلك، لهم اتيح ما اذا اآلخرين مع االجتماعي للتفاعل مجاال المسنون يجد وقد المسنين،

 االنفصال نظرية وتشير. أفضل بشكل العيش األفراد هؤالء مساعدة في هو الشيخوخة لعلم العملي

. السن في أصغر كان عندما عليه كان مما العملية الحياة في اندماجاً قلأ يعتبر المسن الفرد أن إلى

 عن يبتعد بحيث الفرد، اليه ينتمي الذي االجتماعي النظام من تراجع عملية سوى الشيخوخة وما

 تمركز نحو التوجه هذا يساعد بحيث اآلخر، بعضه من قريبا ليبقى الواحد المجتمع فئات بعض

 ويحول مجتمعه وبين بينه الكامل االنفصال مرحلة نحو المسن يتجه هنا ومن. ذاته حول المسن

 نظرية أما. بها مر التي حياته مراحل خالل انجازات من حققه وما الذاتية حياته نحو قدراته

 الفترات بزيادة العمر في التقدم عن الناتجة مشكالتهم على عادة يتغلبون المسنين أن إلى االتصال

 الجامعة استاذ كقيام المبكرة حياتهم مراحل في خاصة ادوار لعب في خدمونهايست التي الزمنية

  ).449: 2004ملحم،( الدراسية الكتب تأليف في االنشغال فترة بزيادة مثالً المتقاعد

  

  :بادليةالتّ النظرية

 على النظرية هذه وتركز ،الشيخوخة مجال في فتظِّو التي ةهمملا االجتماعية النظريات من وهي

  :أهمها من ،فروض

 يحققوا أن يحاولون االخرى الجماعات أو األفراد مع تفاعلهم في الجماعات أو األفراد أن •

 .ممكنة تكلفة بأقل المنفعة من قدر أكبر
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 تفوق منفعة التفاعل ذلك من يحقق كان ذاإ اآلخرين مع تفاعله على ويحافظ دالفر يستمر •

 .فهيتكلّ ما

 .بالقوة المتمتع هو خيراأل الفرد يكون آخر على معتمدا ردالف يكون عندما •

 يكون أن يجب شيئاً الفرد يأخذ أن أجل ومن التبادل، مبدأ على النظرية هذه أصحاب يرتكز كما

 تعطي لكي أو والمنافع المصالح تبادل نظرية نهاإ. يأخذه لما القيمة في مماثل شيء بتقديم ملزماً

 فرد كل على ينطبق المبدأ هذا ولعل بالموت، سكنف على حكمت الإو أعطيت، قد تكون أن يجب

 المنافع تبادل أي النظرية لهذه وفقاً نهمإ المسنين؟ حال هو ما ولكن. اآلخرين مع تفاعله في

 به يساومون ما يملكون ال أنهم كما ،جداً القليل لديهم أو لآلخرين يمنحونه ما لديهم ليس والمصالح

 بلغوا أنإلى الوالدة منذ ألبنائهم طويلة رعاية من قدموا ما داع ما واحترامهم بهم العناية مقابل

 على يسددوه لكي الوقت حان قد األبناء عنق في الذي الدين هذا. واالنتاج والعمل الرشد سن

  ).Bell,2000( اآلباء إلى أقساط

  

  :رعاية المسنين في فلسطين

 -االجتماعية التغيرات عن فصلها كنيم ال فلسطين في للمسنين االجتماعية الرعاية واقع دراسة إن

 أعداد لتزايد ونتيجة.  عاماً سبعين على يزيد ما منذ الفلسطيني المجتمع في حصلت التي الثقافية

 بد ال كان خرىأ جهة من والثقافية واالقتصادية االجتماعية التغيرات ولحصول جهة، من المسنين

 واالجتماعية المادية احتياجاتهم وتحقيق ،كرامتهم على والحفاظ لرعايتهم ببدائل التفكير من

 القرن منتصف قبل ما منذ ظهرت وهكذا وهادفة، واضحة سياسات ضمن والصحية والنفسية

 خرىأ أجنبية مؤسسات ظهرت كما لحكومي،وا األهلي المستوى على ترعاهم مؤسسات العشرين

 في للمسنين االجتماعية يةالرعا تقدم ةرئيس جهات ثالث وهناك. المهمة بهذه للقيام بعد فيما

  :هي الجهات وهذه ،احتياجاتهم سد في أحياناً خدماتها وتتكامل ،الفلسطيني العربي المجتمع

  .الفلسطينية سرةاأل: أوالً

  .االجتماعية الشؤون وزارة: ثانيا

  ).267: 2004المفتوحة، القدس جامعة( والدولية األهلية والمؤسسات الجمعيات: ثالثا
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 المأوى بتوفير للمسنين الرعاية لتقديم والقدس وغزة الغربية الضفة في للمسنين وتبي نشئتأ وقد

 بيتاً )18( البيوت هذه عدد ويبلغ. النفسية والصحة الصحية والرعاية والملبس، والمشرب والمأكل

 بيوت) 5(و محلية، خيرية جمعيات أقامتها بيتاً )12( منها اآلن، وحتى1940 سنة بين ما أقيمت

 .أريحا في حكومي بإشراف أقيم واحد وبيت دولية، جمعيات تهاأقام

  

  :واالجتماعية النفسية المسنين احتياجات

 لديهم ما واستثمار السن كبار من المواطنين تكريم الحديث المجتمع به يعنى أن يجب ما مقدمة في

 بركات،( يلي فيما المسنين حاجات نستعرض أن ويمكن خبراتهم، من واالستفادة قدرات من

2009:(  

 بعملية يتصل ما كل المسنون يدرك أن وينبغي أنفسهم، يفهموا أن إلى المسنين حاجات )1

 العقلية قدرتهم في تؤثر التي التغيرات معنى يدركوا أن يمكنهم حتى العمر في النضج

 االجتماعية، ومكانتهم النفسية حالتهم على تنعكس وبالتالي شخصيتهم، وبناء والجسمية

 يتحقق وبذلك بها، ويعترفوا واآلثار التغيرات هذه يتقبلوا حتى ضرورياً يعتبر ذيال األمر

 .ممكن اجتماعي تكيف أقصى لهم

 كما التقاعد، بعد والتطوع العمل فرص إلى التعرف التقاعد سن على المقبلون يحتاج )2

 معيشية أساليب واتباع الجيدة الصحة على المحافظة طرق على التعرف إلى يحتاجون

 إلى يحتاجون كما منها، والوقاية المزمنة األمراض تجنب وطرق السن في التقدم ئمتال

 الحكومية والمساعدات المعاشات صرف تنظيم طريق عن الالزمة المالية الموارد تأمين

 .الطبية والرعاية

 خارجها، أم األسرة داخل في أكانت سواء اجتماعية عالقات توفير إلى المسنون يحتاج )3

 الفكرة وتصحيح المسنين، ومشكالت الشيخوخة بأمراض المجتمع توعية ذلك ويستدعي

 تنميتها، يمكن قدرات أي تملك وال منتجة غير فئة السن كبار أن البعض عند السائدة

 من ذلك عن ينجم وما والقلق، واالحباط بالنقص اإلحساس إلى بهم تؤدي والتي

 . وجسمانية نفسية وأمراض اضطرابات
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 المؤهلين االجتماعيين األخصائيين إعداد خالل من المسنين مع المهني التدخل يستدعي وهذا

 السن، في للتقدم المصاحبة والفسيولوجية النفسية الظواهر معرفة طريق عن معهم للعمل

 االحتياجات إشباع عدم حالة في المسنين منها يعاني التي المشكالت وتحليل دراسة وضرورة

  .ذكرها السبق

  

  :عاية النفسية واالجتماعية للمسنمفهوم الر

 والنفسية البيولوجية مظاهرها لها النمو مراحل من عمرية مرحلة في المسنون يمر

 في واضطرابات الجسم، في وانهيار ضعف للمسن يحدث حيث لها، المصاحبة واالجتماعية

 انسحاب من نفسياً ويعاني محدد، دور له وليس كفاءة أقل فيها الفرد ويصبح العقلية الوظائف

 الصبر لها تتوجب الحالة هذه مثل معاملة فإن لذا. التوافق على قدرة وعدم اجتماعي

 واالجتماعية النفسية والرعاية اإلنساني والتعاطف المعاملة بحسن وذلك والتأني، واالحتمال

 في ادوارهم تقلص بعد الجديدة للحياة للتكيف السن وكبار الشيوخ تهيئة إلى تهدف والتي

. فيه يعيشون الذي المجتمع في مكانة لهم كأفراد أنفسهم تقبل على مساعدتهم وكذلك حياة،ال

 والميول االتجاهات في منهم يقتربون الذين بغيرهم االلتقاء فرصة لهم نهيئ ان يجب لذلك

 أفراد فيها يجدون حيث السن، لكبار المخصصة الضيافة بيوت فكرة جاءت هنا ومن واألفكار،

 البيوت وهذه واالجتماعية، والنفسية الصحية الرعاية يجدون وحيث وتفكيرهم، مسنه مثل في

 في الراحة يجدون ال المسنين من الكثير أن إذ. عزلتهم من الخروج على تساعدهم ما كثيراً

 والتفكير القيم في جيلهم عن يختلف جيال يمثلون الذين وأحفادهم أبنائهم مع العيش

 يشترك وحيث عمره مثل في أفراد مع المسن يعيش عندما ختلفي األمر ولكن واالتجاهات،

  ).1993 المحسن، عبد( واحدة مشكالت من ويعانون واحد وضع في الجميع

 أجهزة جميع أن وخاصة األسرة دور بأهمية التوعية تستلزم المسنين برعاية االهتمام إن

 لهم توفره ما للمسنين رتوف أن يمكن ال وكفاءتها أدائها مستوى كان مهما المسنين رعاية

 للمسنين خدمات تقدم رعاية ووسائل برامج وجود الضروري من لذا وأمان، حب من األسرة

  ):1992 فتوح،( للمسنين الرعاية أوجه بين ومن األصلية، بيئتهم في وهم

 :المسن وأسرة بيئة في الرعاية )1
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 وظلت القبيلة، أو والعشيرة األسرة على للمسنين الرعاية تقديم في الفلسطيني المجتمع اعتمد

 التقاليد تلك وكانت الشديدين، واالحترام بالتوقير بالمسن تحيط االجتماعية والمعايير التقاليد

 العالقات ضعفت باألسرة لحق الذي التغير ومع الفئة، هذه احتياجات لتوفير وظيفي بدور تقوم

 ما وهذا للمسنين مناسب كانم توفير الصعوبة من جعل الحضري السكن نمط أن كما العائلية

 المسنين إيواء إلى  منهم البعض اضطر مما األسرة في الفئة هذه احتياجات توفير إمكانية قلل

  .تجاههم بمسؤولياتها القيام على قادرة خاصة دور في

 :المسنين أندية )2

رادأف كبقية اجتماعية عالقات في الشيوخ هؤالء إلدماج كبيراً مجاالً المسنين أندية تعد 

 فالمسنون لذلك ، باليأس سيشعرون فإنهم نشاط لديهم أن يشعروا لم إذا المسنين ألن المجتمع،

 النشاط، من بنوع والجسمية النفسية احتياجاتهم عن ليعبروا األندية في إلىاالشتراك بحاجة

 صغيرة أماكن هي بل المتسعة، للمالعب تحتاج ال أنها األندية هذه توفر في يسهل ومما

 البرامج بعض في ولالشتراك المحبب نشاطهم لمزاولة المسنين من عدد أكبر فيها ركيشت

  .االندية تلك في المهنيين قبل من تنظيمها يتم التي والترفيهية والثقافية االجتماعية

 :السن كبار لرعاية االجتماعية المؤسسة )3

 أو حكومية نتكو وقد الجنسين، من السن كبار رعاية في تخصصت اجتماعية مؤسسة وهي

 المسنين بحاجات إلىاالهتمام تهدف وهي اختيارية، بها القبول وشروط حكومية، شبه أو أهلية

 أوضاعهم تقابل التي والبرامج األنشطة توفير على والعمل والمجتمعية والجماعية الفردية

 على يننشط يظلوا لكي الدعم تقديم مع ألنفسهم التخطيط على ومساعدتهم والعقلية، الجسمانية

  .األسرية والعالقات المجتمعية الموارد ضوء في اإلمكان قدر

  ):1993 المحسن، عبد( يأتي ما السن كبار مؤسسات في مراعاته يجب ما أهم ومن

 حجم صغر فكلما الحجم، كبيرة المؤسسات وتجنب صغيراً، المؤسسة حجم يكون أن .1

 .الخدمة مستوى ارتفع كلما المؤسسة

 منه مساحة أكبر وتزرع ومظالت للجلوس وأماكن مناسب ءفنا للمؤسسة يوجد أن .2

 .الخضراء بالمسطحات



35 

 المواصالت، سهل الضوضاء، عن وبعيداً وهادئ، صحي، مكان في الموقع يكون أن .3

 .المعمورة األحياء من قريباً

 النزالء، من قليلة لمجموعة أو نزيل لكل حجرة تخصيص المبنى تصميم في يراعى أن .4

 مياه دورة له مستقل جناح في حجرات أربع أو ثالثة كل تجمع أو مياه، دورة بها ويلحق

 .مستقلة

 الرعاية أوجه باقي إلى باإلضافة المؤسسات هذه في خاصاً اهتماماً الطبية الرعاية تعطى .5

 .النفسية وخاصة االخرى

 .المناسب االهتمام يلقى أن ويلزم السن كبار مؤسسات يالئم الهوايات نشاط .6

 القدرة مثل معينة وخصائص صفات فيهم تتوفر ممن بالمؤسسة العاملين راختيا ضرورة .7

 .الخدمات بهذه القيام في والرغبة واالحتمال النفس على السيطرة على

 .ليلي برنامج وكذلك اليوم، طوال المؤسسة نزالء يالئم يومي برنامج وضع ضرورة .8

 بزيارة لألسرة يسمح كما دالمواعي احترام وبشرط االسرة لزيارة بالخروج للنزالء يسمح .9

 . بالمؤسسة النزيل

  

  :دور اإلرشاد النفسي في تأمين الصحة النفسية للمسنين

 لم المحيطة بالبيئة عالقته أن يدرك عندما ذاته في التفكير من يكثر قد الكبر مرحلة في الفرد إن

 الذي واالجتماعي المادي العالم وبين بينه التكافؤ بتخلخل يشعر وعندما ، وأمن ود عالقة تعد

 الفرصة تصبح كهذه حاالت في اآلخرين، وبين بينه والفرقة بالعزلة يشعر عندما كذلك فيه، يعيش

 فهماً ذواتهم فهم على األفراد ليساعد اإلرشاد دور يأتي وهنا. الذات على واالنكفاء لالرتداد مهيأة

 التكيف على ويساعدهم الفشلو اإلحباط مواقف تجنبهم في يسهم مما واستبصار وعي عن واقعياً

  )..http://www.acofps.com/vb/showthread( وثقة بهدوء مرحلتهم مطالب وتحقيق

  :فعاليتها من وتقلل للمسنين النفسية الرعاية تقديم تواجه التي المصاعب

 .الطفولة شأن ذلك في شأنها رعايتها يصعب عمرية مجموعة إطار في ينخرط المسن إن •

 لتغيير قابلين تجعلهم التي النفسية المرونة إلى ويفتقرون النفسي لجمودبا المسنين يتسم •

 .فيه انخرطوا الذي السلوك
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 .المرضية السرقة حاالت مثل األخالقية باألعراض النفسية األعراض اختالط •

 طرق إتباع معها يجدي التي الخفيفة النفسية الحاالت بين فاصل خط وضع على القدرة عدم •

 .والنفسي العقلي للعالج تخضع أن يجب التي الحاالت وبين النفسي التوجيه

 .المادية والمشكالت الصحية بالمشكالت المسنين لدى النفسية المشكالت من كثير ارتباط •

 من غيرهم لرعاية أنفسهم يخضعوا أن المسنون يرفض حيث المستمر األجيال صراع •

 .)(http://www.acofps.com/vb/showthread الشباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



37 

  

  :السابقة الدراسات 2.2

  :العربية الدراسات 1.2.2

  )2013(والشاعر هريش دراسة

 في واالجتماعية النفسية أفعالهم وردود المسنين ضد الممارس العنف إلى التعرف الدراسة هدفت

 فقرة،) 37( من مكونة استبانة صممت الغرض ولهذا. ةالفلسطيني االجتماعية الشؤون مديريات

 من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت مسناً،)930( من مكونة بسيطة عشوائية عينة اختيرت وقد

 المعنوية، اإلساءات باقي ومدى المالية اإلساءة مدى بين فروقاُ هناك أن: أهمها النتائج،

 والمالية، واالجتماعية، المعنوية( اإلساءة ضخامة بين عالقة ووجود واإلهمال، واالجتماعية،

 المسنات على بالتركيز الباحثان أوصى وقد النفسية، الفعل ردة حدة وبين) واإلهمال والمجتمعية،

 أيضا وأوصيا للعنف، تعرضهن مع التعامل كيفية على لمساعدتهن عالجية مجموعات بعمل

  .جميعها االجتماعية سساتالمؤ في االجتماعيين األخصائيين من عمل ورش بتنظيم

  )2012( مغازي دراسة

 المصاحبة والنفسية االجتماعية المتغيرات بعض على مقترح ترويحي برنامج تأثير" بعنوان

) 10( العينة بلغت وقد للدراسة، لمالئمته التجريبي المنهج واستخدم". اإليواء بدور للمسنات

 إعداد من( للمسنات والنفسي االجتماعي وافقالت مقياس الدراسة لهذه الباحثة واستخدمت مسنات،

 وقد. ممارستها في المسنات ترغب التي الترويحية األنشطة على للتعرف واستمارة) الباحثة

 القياس لصالح والبعدي القبلي القياسين بين إحصائياً دالة فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت

 الدرجة تحسن الى بدوره أدى والذي جتماعيواال النفسي التوافق زيادة الى تشير قد مما البعدي

 الشعور للمسنات أعاد حيث المسنات على الترويحي البرنامج أثر الى ذلك ويرجع للمقياس الكلية

 زادت المسنات أن كما). واألحفاد األبناء خالل من تمت التي الزيارات في( األسري بالمناخ

 واألصدقاء األهل بافتقادها عنها غابت التيو ومشبعة مرضية إيجابية عالقات تكوين على قدرتهن

 معايشة على ساعدهم الذي األمر باآلخرين االهتمام لدائرة الذات دائرة من المسنة وخرجت

 استثمار على ساعدت  الترويحي البرنامج أنشطة أن كما. واالجتماعية النفسية بالناحية الشعور
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 االستمتاع خالل من وذلك للمسنة النفسي ءاإلثرا زيادة وفي وفعال، مثمر عمل في الفراغ وقت

 .   واالسترخاء والراحة بالطبيعة

  

  )2012( الشوارب دراسة

 عبر دراسة المتغيرات ببعض وعالقته المسنين لدى واالنفعالي االجتماعي التوافق مستوى" بعنوان

 في لمسنينا لدى واالنفعالي االجتماعي التوافق مستوى على التعرف إلى هدفت والتي". ثقافية

 مسنا)153( من الدراسة عينة وتكونت المتغيرات، ببعض وعالقته وفلسطين والكويت األردن

 للتوافق مقياس استخدام تم. فلسطين من)47(و الكويت، من) 39( األردن، من)67( منهم ومسنة،

 سنينالم لدى واالنفعالي االجتماعي التوافق مستوى أن النتائج وأظهرت واالنفعالي، االجتماعي

 أن الدراسة نتائج وبينت األول، الترتيب في االجتماعي التوافق مستوى جاء حيث مرتفعاً، كان

 الكويتية الجنسية من المسنين لدى يزداد عام بشكل واالنفعالي االجتماعي التوافق مستوى

 وجود النتائج أظهرت كما. األردنية الجنسية ذوي المسنين من أكبر بدرجة) 1948( وفلسطيني

 لنوع تبعاً المسنين لدى واالنفعالي االجتماعي التوافق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق

 وكذلك الممتدة، أسرهم في يعيشون ممن المسنين تقديرات لصالح وكانت فيها يعيشون التي األسرة

 العزاب مع مقارنة المتزوجين لدى المسنين لدى واالنفعالي االجتماعي التوافق مستوى يزداد

 االجتماعية الحياة في السن كبار مشاركة تشجيع على الدراسة وتوصي. والمطلقين األراملو

  .المجتمع في المختلفة العمرية الفئات وبين بينهم االندماج من قدر وتحقيق

  

  )2012( الزراد دراسة

 دراسة" والمسنين المزمنة الحاالت لمرضى واالجتماعية والنفسية الصحية الحاجات" بعنوان

 في النفسي الطب مستشفى في المزمنين العقلية األمراض مرضى من عينة على وصفية دانيةمي

 المرضى لهؤالء المعاش الواقع عن الكشف الدراسة استهدفت وقد ."المتحدة العربية االمارات دولة

 أسر اتجاه ومعرفة لهم، الالزمة الحاجات وتحديد واالجتماعية، والنفسية الصحية أبعاده جميع في

 مريضاً)41( الدراسة عينة بلغت وقد. النفسي المرض ونحو مرضاهم نحو المرضى هؤالء
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 المرضى أن الدراسة نتائج من وتبين السريري، والمنهج الوصفي المنهج استخدام وتم. ومريضة

 الفريق من كبير عدد الى والحاجة واالجتماعية، والنفسية الصحية الحاجات من العديد تنقصهم

 بعض على والتدريب الترفيهية، األنشطة وتوفير أسرهم، مع االجتماعي الدمج ىوال الطبي،

 اتجاه أن تبين وقد الحاجات، من وغيرها التدخين عملية من واإلقالل اليومية، الهامة المهارات

 واإلهمال النفور عملية يفسر وهذا تماماً، سالب المرضى ونحو النفسي المرض نحو المرضى أسر

 التوصيات من مجموعة بوضع الباحث قام وقد المرضى، هؤالء أسر قبل من التعاون وعدم

 بعض وتشبع المرضى، من الفئة هذه دور تفعل والتي المفيدة والعملية النظرية المقترحة

  ).المرضى هؤالء لبعض( االجتماعي الدمج عملية تسهل كما الضرورية احتياجاتهم

  )2012( الزيود دراسة

 الحكومية االجتماعية الرعاية دور في المسنين اوضاع على الضوء ليطتس الى الدراسة هدفت

 من عشوائية عينة على ووزعت صممت استبانة الباحث واستخدم. ردناأل في عمان في والخاصة

 دور في المقيمين المسنين آراء اتفاق لىإ الدراسة نتائج وأشارت. اًمسن)104( حجمها بلغ المسنين

 واالقتصادية، والصحية، والنفسية، االجتماعية، الرعاية يتلقون ال بأنهم صةوالخا الحكومية الرعاية

 عدم النتائج أظهرت كما. والخاصة الحكومية الرعاية دور إدارة قبل من لهم الالزمة والترفيهية

  .المسنين مشكالت معالجة على) وخاصة حكومية( الرعاية دور في الدار ادارة قدرة

  )2011( الجواد عبد دراسة

 وقد حياتهم، نوعية وتحسين االجتماعية الرعاية بدور المسنين حقوق إلى التعرف الدراسة هدفت

 على للحصول المسنين دار على المترددين للمسنين بالعينة االجتماعي المسح منهج تحديد تم

 دور على المترددين للمسنين استبيان استمارة على البيانات جمع في الباحثة واعتمدت الخدمات،

 على المسنين حصول بين العالقة لمعرفة وذلك الخدمات على للحصول االجتماعية الرعاية

 دار من االقتصادية الحقوق على حصولهم أن النتائج وأظهرت. حياتهم نوعية وتحسين حقوقهم

 المستوى وتحسين االقتصادية، حياتهم نوعية تحسين في يساهم أن يمكن االجتماعية الرعاية

 في تساهم أن يمكن الدار من الحقوق على المسنين حصول أن كما. دخولهم وزيادة لهم، المعيشي

 الدار من الصحية الحقوق على حصولهم أن كما. المسنين لهؤالء االجتماعية الحياة نوعية تحسين



40 

 يساهم أن يمكن الثقافية الحقوق على وحصولهم الصحية، حياتهم نوعية تحسين في يساهم أن يمكن

 نوعية تحسين في يفيد النفسية الحقوق على حصولهم أن كما لهم، الثقافية الحياة وعيةن تحسين في

  .النفسية الحياة

  )2010( صيام دراسة

". غزة محافظات في للمسنين النفسي بالتوافق وعالقتها الشخصية سمات" بعنوان الدراسة جاءت

 وتحديد غزة، قطاع محافظات في للمسنين النفسي التوافق مستوى عن الكشف إلى الدراسة وهدفت

 المستوى الجنس، العمر،( متغيرات إلى تعزى والتي النفسي التوافق في الجوهرية الفروق

 طبيعة التعليمي، المستوى اإلقامة، مكان العمل، عدم أو العمل االجتماعية، الحالة االقتصادي،

 واستخدمت الجنسين، من مسن) 200( العينة أفراد عدد وبلغ). األحياء األبناء وعدد المعيشة

 وتوصلت. إعدادها من للمسنين النفسي التوافق ومقياس الشخصية، لسمات ايزنك مقياس الباحثة

 تقدير سمة من كل ومرتفعي منخفضي بين احصائياً دالة فروق وجود: اآلتية النتائج إلى الباحثة

 واالقتصادي الشخصي افقالتو في والسيطرة والمسؤولية والسعادة واالستقالل والتوكيدية الذات

 من سمة كل مرتفعي لصالح الفروق وكانت ككل، النفسي والتوافق الجسمية والصحة واالنفعالي

 والسعادة واالستقالل الذات تقدير سمة من كل في احصائياً دالة فروق ووجود. السمات هذه

 مطلق االجتماعية الحالة ذوي مجموعة بين الفروق وكانت للمسنين، االجتماعية الحالة باختالف

 دالة فروق ووجود متزوج، االجتماعية الحالة ذوي لصالح متزوج االجتماعية الحالة وذوي

 ذوي ومجموعة أعزب االجتماعية الحالة ذوي مجموعة بين للمسنين االنفعالي التوافق في احصائياً

 دالة روقف ووجود. أرمل االجتماعية الحالة ذوي مجموعة لصالح أرمل االجتماعية الحالة

 عدد ذوي مجموعة بين الفروق وكانت للمسنين األبناء عدد باختالف التوكيدية سمة في إحصائياً

. فأكثر) 8( األبناء عدد ذوي مجموعة لصالح فأكثر) 8( األبناء عدد ومجموعة) 7-5( األبناء

 األبناء عدد باختالف ككل والنفسي واألسري االجتماعي التوافق في إحصائياً دالة فروق ووجود

 فأكثر) 8( األبناء عدد ومجموعة فأقل 4 األبناء عدد ذوي مجموعة بين الفروق وكانت للمسنين

 من كل في إحصائياً دالة فروق وجود النتائج أظهرت كذلك. فأقل) 4( عدد ذوي مجموعة لصالح

 ميةالجس الصحة إلى باإلضافة والسعادة والسيطرة والمسؤولية واالستقالل الذات تقدير سمة

 وجاءت) جامعي_ ثانوي_ ودون إعدادي_ أمي( التعليمية المستويات بين الشخصي والتوافق
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 الزواجي التوافق في الفروق جاءت حين في. والجامعي الثانوي التعليم مجموعتي لصالح الفروق

  . أمي مجموعة لصالح ودون وإعدادي أمي مجموعتي بين

  

  )2009( العيد دراسة

 رعاية بمراكز المسنين من عينة على دراسة" الجزائر في للمسنين لنفسيةا الصحة واقع" بعنوان

 وأنماطها الشخصية وسمات النفسية الصحة مظاهر تحديد إلى الدراسة هدفت وقد"". الشيخوخة

 لدى النفسية بالصحة والترمل واالقتصادي التعليمي المستوى ارتباط مدى وتعرف تميزهم، التي

 الوصفي المنهج واستخدم. النفسية الصحة في المسنين من الجنسين بين الفروق ومعرفة المسنين،

 لرعاية رسمية مؤسسات أربع من مسناً) 150( قوامها عينة واختيرت الدراسة، هذه في

 سمات ومقياس للمسن والجسدية النفسية الوضعية تقييم قائمة على الباحث واعتمد. الشيخوخة

 المشكالت تحتل: اآلتية النتائج إلى الدراسة وخلصت سة،للدرا أساسية أدوات للمسنين الشخصية

 رعاية مؤسسات داخل السن كبار يعانيها التي المشكالت مختلف قائمة في الصدارة النفسية

 متغير بين ارتباطية عالقة وتوجد كما. منخفضاً لديهم النفسية الصحة مستوى ويعد الشيخوخة،

 وأظهرت. لديهم النفسية الصحة ومستوى الشخصية أنماط ومتغير للمسن، االقتصادي المستوى

 لصالح النفسية الصحة مظاهر حيث من والمسنات المسنين بين فروق وجود أيضاً الدراسة نتائج

  .المسنين

  )2008( ابراهيم دراسة

 مشكالت: بعنوان الغربية الضفة في للمسنين االجتماعية الرعاية مؤسسات في ميدانية دراسة وهي

 في المسنون منها يعاني التي المشكالت إلى التعرف وهدفت. الفلسطيني المجتمع في المسنين

 المشكالت تنوع عن والكشف الفلسطيني، المجتمع في للمسنين االجتماعية الرعاية مؤسسات

 وكذلك التعليمية، والحالة الزواجية، والحالة والعمر، كالجنس، المسنين خصائص باختالف القائمة

 في للمسنين االجتماعية الرعاية مؤسسات عن المسؤولون يواجهها التي تالمشكال عن الكشف

 واألصدقاء واألقارب األهل عالقة استمرار: يأتي ما الدراسة نتائج وأظهرت. الفلسطيني المجتمع

 من عزز مما األقارب، بها يقوم كان التي المتكررة الزيارات تبادل خالل من وذلك المسنين مع
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 األسرية المشكالت من نسبة أعلى أن الدراسة نتائج أظهرت كما. االجتماعي بالمحيط عالقتهم

 كثرة ،%)30( بنسبة يرعاني من هناك يعد لم ،%)44.9( بنسبة بالوحدة الشعور كانت الموجودة

 والقلق التوتر ،%)19.1( بنسبة باالكتئاب الشعور ،%)22.1( بنسبة والذكريات بالماضي التفكير

 النتائج أظهرت كما%).12.5( بنسبة والطمأنينة باألمان الشعور وعدم ،%)13.2( بنسبة المستمر

 لديهم تتوفر ال للمسنين االجتماعية الرعاية مؤسسات في النزالء المسنين من%) 68.4( أن أيضاً

 المسنون منها يعاني التي النفسية المشكالت من نسبة أعلى ان النتائج وبينت. للدخل مصادر أي

 النسيان وكثرة ،%)31.6( بنسبة اآلخرين مع وجودي من بالرغم والعزلة بالوحدة الشعور: كانت

 والغضب ،%)23.5( بنسبة والضيق باالنقباض والشعور ،%)24.3( بنسبة التذكر وصعوبة

 االستيعاب على القدرة وضعف ،%)21.3( بنسبة واالنطواء العزلة إلى والميل األسباب ألتفه

 اإلصابة وفكرة النوم وقلة ،%)16.9( بنسبة توهان حالة في أننيب والشعور ،%)20.6( بنسبة

  %).14.7( بنسبة بالمرض

  )2005( عرقسوسي دراسة

 على الدراسة وطبقت. "بتوافقهم وعالقتها المسنين لدى والنفسية االجتماعية المشكالت" بعنوان

 بطريقة ختيرواا بجدة االمل مستشفى على يترددون ممن اًمسن) 30( بلغت المسنين من عينة

 صلاأل في هم جسمية أمراض من يشتكون الذين المسنين أكثر أن إلى الباحث وتوصل. عشوائية

 لمللوا الفراغ هي العينة أفراد يعانيها التي االجتماعية المشكالت كثروأ. نفسية أمراضاً يعانون

 سميةج مراضأ من يشكون العينة أفراد من والعديد. والتوتر باالكتئاب شعورهم لىإ يؤدي الذي

  .نفسية باضطرابات لشعورهم نتيجة كانت وبالتالي ،لها صلأ ال أنه الطبي بالكشف يتبين

  )2003( عبيدودراسة

 الوصفي جالمنه على الدراسة واعتمدت والحضر، الريف بين المسنين احتياجات: بعنوان 

 في الميدانية الدراسة طبقت وقد المطلوبة، المعلومات على للحصول االستبيان المسحيباستخدام

  :أهمها من ،النتائج من عدد إلى لصتخو. الجيزة محافظة
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 الحضري المسن عن الريفي المسن يختلف الدخل كفاية عدم حالة في أنه الدراسة أشارت .1

 في قاربواأل األبناء من التعويض الى الريفيون أشار فقد الدخل، تعويض مصادر في

 .واألهلية حكوميةال الجهات الى الحضريون أشار حين

 في المسنين غالبية أشار دفق المسن، رعاية على القائمين اختالف لىإ الدراسة أشارت .2

 مساعدة إلى الريفيين نالمسني غالبية أشار حين في أنفسهم، على االعتماد لىإ الحضر

 .لهم خريناآل

 على هذاو ،والعزلة الوحدة من الحضر في المسنين غالبية أن لىإ الدراسة أشارت كذلك .3

 المجتمع في سريةاأل العالقات قوة إلى ذلك ويرجع ،تماماً الريف مسنو ليهإ أشار ما عكس

 .الحضري المجتمع في عنها الريفي

 باألمان شعوره في الحضر في مثيله عن بالريف المسن تفوق لىإ الدراسة أشارت كما .4

 .النفسي

 مثيله عن والقلق توتربال الحضر في المسن حساسإ زيادة إلى الدراسة أشارت كما .5

 على قدرته وعدم لآلخرين باحتياجه الدائم شعوره لىإ ذلك الحضري أرجع وقد ،الريفي

 .اآلخرين مع التكيف

 

  )2003( درويش دراسة

 لىإ التعرف وكذلك الرعاية، دور إلى المسنين تحويل إلى تؤدي التي األسباب ىال التعرف هدفت

 في المقيمين المسنين على الدراسة جريتأ وقد نظرهم، وجهة من منها يعانون التي المشكالت

 مقابلتهم، باإلمكان يكن لم لتيا الحاالت بعض باستثناء العربية االمارات دولة في الرعاية دور

 من هو اآلخرين عن عزلتهمو نفسهم،أ خدمة عن المسنين عجز أن إلى الدراسة نتائج وأشارت

 وبخاصة واالجتماعية النفسية المشكالت نوأ الرعاية، دور إلى تحويلهم إلى المؤدية األسباب أقوى

 لمكانتهم فقدانهم وعن اليهم واالشتياق بأحفادهم تفكيرهم عن الناجم والكآبة بالحزن المسنين شعور

 وتليها ،الرعاية دور في والمعاناة األلم على تبعث التي المشكالت أشد من والمجتمع سرةاأل في

  .الشيخوخة مرحلة تصحب التي مراضاأل وخاصة ،الصحية تالمشكال هميةاأل حيث من
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  )2002( غانم دراسة

 بالوحدة الشعور من بكل المدركة االجتماعية المساندة عالقة على الوقوف إلى الدراسة هذه هدفت

 وتكونت. طبيعية وأسر إيواء مؤسسات في المقيمين والمسنات المسنين لدى واالكتئاب النفسية

 ما األعمار تراوحت طبيعية، وأسر إيواء دور في يعيشون ومسنة مسناً) 100( من الدراسة عينة

 بالوحدة الشعور ومقياس المدركة، االجتماعية المساندة: مقاييس تطبيق وتم. عاماً) 74-60( بين

 في يعيشون الذين والمسنات المسنين إدراك أن النتائج من تبين وقد. لالكتئاب بيك وقائمة النفسية،

 دور في يقيمون الذين والمسنات المسنين من وأفضل أكبر االجتماعية للمساندة بيعيةط بيئة

 في المقيمين والمسنات المسنين لدى يتزايد واالكتئاب النفسية بالوحدة الشعور إدراك وأن اإليواء،

  . اإليواء دور

  

  )2000( محمد دراسة

 هدفت". مستقبلية رؤية الثالثة فيةاألل تحديات ضوء في ومتطلباتهم المسنين احتياجات" بعنوان

 على الدراسة هذه وطبقت الحتياجاتهم، المسنين رعاية مؤسسات تلبية مدى على التعرف الدراسة

 واستمارة المسنين، على طبق استبيان الباحثة واستخدمت اإلسكندرية بمحافظة المسنين دور بعض

 نتائج وأسفرت المسؤولين من) 27(و مسناً) 90( بلغت عينة على التطبيق وتم للمسؤولين، موجهة

%) 67( وأن الصحية، الحالة في ضعف من يعانون المسنين من%) 19,7( أن عن الدراسة

 المسن احتياج يوضح ما وهو. جيدة الصحية حالتهم%) 13,3( وأن متوسطة، الصحية حالتهم

 لهم المقدمة لترويحيةا األنشطة نقص على المسنين استجابات أكدت كما المناسبة، الصحية للرعاية

  .الدور داخل
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  :الدراسات االجنبية 2.2.2

  

  )Krop, et, al, 2oo7( وأخرون كروف دراسة

 الرعاية توفير عبء من الجنوبيين الكوريين على تؤثر التي العوامل معرفة لىإ الدراسة هدفت

 االولية لرعايةا لهم تقدم مسن) 100( من الدراسة عينة وتألفت المسنين، من سرةاأل ألفراد

 الرعاية مستوى في تدني هناك نأ إلى الدراسة نتائج وتوصلت الجنوبية، كوريا في والمقيمين

 جوانب بعض نأ الدراسة نتائج وبينت ،المالية الموارد كفاية وعدم االجتماعي، والدعم الصحية

  .كافية غير ولكن للمسنين تقدم نوعها من فريدة كانت الرعاية

  )(Scogin, et, al, 2007"آخرينو" سكوجن دراسة

 من والحد الحياة نوعية تحسين في السلوكي المعرفي العالج تأثير في البحث إلى هدفت والتي 

 أصل من األمريكيين من مسناً) 134( من الدراسة عينة وتألفت المسنين، لدى النفسية األعراض

 نتائج وأشارت البدني، فالضعو الموارد، تدني من ويعانون الريفية المناطق سكان من أفريقي

 في وانخفاض الحياة نوعية تحسينات في استفادوا قد البرنامج في المشاركين أن لىإ الدراسة

  .السابق في منها يعانون كانوا والتي النفسية األعراض

  )(Elizabeth M. Rash,2007راش دراسة

 وصف الى والتأثيرات ظاهرالم: الرعاية دور في للمسنين االجتماعي الدعم: بعنوان الدراسة 

 حيث فيه، المؤثرة االجتماعية والعوامل فلوريدا في الرعاية دور في للمسنين االجتماعي الدعم

 ختصاصييناأل على يعتمد فلوريدا في الرعاية دور في االجتماعي الدعم أن الدراسة نتائج ظهرتأ

 المسنين مشكالت وحل العائلي والج روتوفي للمسن، المالئمة االجتماعية البيئة توفير فيو النفسيين

  .والصحية االقتصادية كالمشكالت خرىاأل

 )Paenye& Fletcher, 2005(وفلتشر باينيه دراسة

 ضد العنف مجال في األمريكية المتحدة الواليات في متخصصة دراسة وفلتشر باين من كل أجرى

 داخل المسنين ضد العنف تناولت التي الدراسات من لمجموعة تحليلية دراسة وهي المسنين،
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 أسئلة أربعة الدراسة استخدمت وقد النقاهة، ودور اإليوائية، الرعاية دور أو الصحية، المؤسسات

 ظاهرة من للحد االستراتيجيات لتحديد عليها اإلجابة المؤسسات تلك مديري من وطلب مفتوحة،

 استخدام: االستراتيجيات كتل أبرز من وكان مواجهتها، المتوقع والمعوقات المسنين ضد العنف

 واستغالل التوعية، دورات من العديد عقد خالل من الكفاءة ورفع وتطبيقها، صارمة سياسات

 التوعية، برامج في للمشاركة السن لكبار الفرصة وإعطاء المتوافرة، والخدمات المجتمع إمكانات

 القريبة، األحياء في المتوافرة الشرطة ومراكز المجاني، كالهاتف: العامة الخدمات من واالستفادة

 على حراسات ووضع مراقبة كاميرات ووضع المسنين، ضد العنف بقضية المجتمع لتوعية

  .كافة الزائرين بيانات وتسجيل الزوار، تفتيش أجل من ومراقبتها األبواب

  (Creanza&Mcwhirter,2003)ومكيرتر كرينزادراسة

 اإليواء دار في المسنين لدى النفسي التوافق توىمس رفع في وفاعليته الجماعي العمل بعنوان

 وضع في منها واالستفادة الجماعية الخبرات فعالية على التعرف الدراسة هدفت. فرجينيا بوالية

 عاماً 70( مسناً )40( من مكونة عينة على الدراسة وطبقت. مستقبلية جماعية ألعمال قواعد

 المودعون المسنون يعاني: اآلتية النتائج عن الدراسة أسفرتو. المسنين إيواء دار مودعين) فأكثر

 يحتاج. الجسمية االضطرابات من معاناتهم من أكثر النفسية االضطرابات من اإليواء دور

 المسنون ويحتاج. المسنين مع التعامل مجال في متخصصين الى اإليواء دور المودعون المسنون

 يزورهم الذين المسنين على ويالحظ. للمتخصصين احتياجهم من أكثر وذويهم أهليهم مساندة الى

 مشاركة هناك كان وكلما. المسنين من غيرهم من أكثر وتفاؤل نشاط لديهم أسرهم أفراد أو أبنائهم

  .أعلى النفسي توافقهم كان المسنين لدى جماعية

  )Bruno, Booth & Marin, 1996( ومارين وبوث برونو دراسة

 واآلثار األفعال، ردود إلى التعرف وهدفت األمريكية، المتحدة اتالوالي في الدراسة هذه أجريت

 ما دائماً المعاملة سوء أن إلى الدراسة وتوصلت. السن كبار معاملة لسوء واالجتماعية النفسية

 والخوف االجتماعية والعزلة الحياة، مواصلة على القدرة عدم من بمشاعر المسنين هؤالء يصيب

 إلى بهم تؤدي مشكالت وجميعها والقلق، الحياة، في واليأس واأللم اآلخرين، مع التعامل من

  .مزمنة بأمراض اإلصابة
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  التعقيب على الدراسات السابقة 2.3

  :اآلتية المالحظات الباحثة ستخلصتا للدراسات، السابق العرض خالل من

 اإليواء، مؤسسات أو مراكز في المسنين على عديدة دراسات ركزت ،العينة حيث من )1

) 2003درويش،( و) 2002غانم،( كدراسة الحالية الدراسة مع يتفق ما هذاو

) 2012الزيود،(و) 2011الجواد، عبد(و) 2009العيد،(و) 2008 ابراهيم،(و

) Paenye& Fletcher,2005(و) Rash,2007(و) 2012مغازي،(و

 ).Creanza&Mcwhirter,2003(و

 يتعلق فيما البعض ضهابع عن الدراسات بعض نتائج اختلفت ،النتائج حيث من )2

 إلىاختالف ذلك رجاعإويمكن بالمسنين، وكذلك واالجتماعية، النفسية بالحاجات

 .الدراسة عليها طبقت التي وكذلكطبيعةالعينةالدراسات هذه في المستخدمة األدوات

 والنفسي افيوالثق والسياسي واالقتصادي االجتماعي السياق وتباين اختالف حيث من )3

 فبعض ،دراسة كل تناولتها التي المتغيرات حيث من وكذلك ألخرى،ا عن دراسة لكل

 دراسة مثل المسنين منها يعاني التي المشكالت موضوع تناولت الدراسات

 المسنين احتياجات موضوع تناول من ومنها). 2008ابراهيم،(و) 2005عرقسوسي،(

 حين في ،)2000محمد،(و) 2003عبيدو،(و) 2012الزراد،( دراسة مثل ومتطلباتهم،

) 2010 صيام،(و) 2012الشوارب،( كدراسة للمسنين النفسي التوافق البعض درس

 الزراد،( دراسة مع الحالية الدراسة وتتفق). Creanza&Mcwhirter,2003(و

  ).2000محمد،(و) 2003عبيدو،(و) 2012

  

  

  

  

  

  

  



48 

  

  

  

  

  وإجراءاتها الدراسة منهجية: الثالث لفصلا

  

  الدراسة منهج 1.3

  الدراسة عمجتم 2.3

  الدراسة عينة 3.3

  الدراسة أدوات 4.3

  األداة صدق 5.3

  األداة ثبات 6.3

  الدراسة إجراءات 7.3

  الدراسة متغيرات 8.3

  اإلحصائية المعالجة 9.3



49 

  : الثالث الفصل

  :وإجراءاتها الدراسة منهجية

  

  :الدراسة منهج 1.3

 تطلّبته لما وذلك الميدانية الدراسة أسلوب على باالعتماد المسحي، الوصفي المنهج الدراسة اتبعت

  .العينة بأفراد خاصة ومعلومات بيانات من الدراسة

  

  :الدراسة مجتمع 2.3

 لحم بيت محافظة في المسنين إيواء مراكز في المقيمين المسنين جميع من الدراسة مجتمع تكون

 جمعية الخيرية، لحم بيت نجمة جمعية الخيرية، االنطوائية الجمعية نيقوالس، القديس دار: وهي

  .مسناً) 354( وعددهم الشيوخ، دار للمسنين، ساحور بيت جمعية أهداف،

  

  :الدراسة عينة 3.3

 جميع من الدراسة عينة تكونت حيث الدراسة، مجتمع من القصدية بالطريقة الدراسة عينة اختيرت

 والبالغ لحم، بيت ظةمحاف في الرعاية دور كافة في الباحثة مع التّجاوب على القادرين المسنين

  :الديمغرافية العينة خصائص يبين) 1.3( والجدول. واإلناث الذكور من مسناً)124( عددهم
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  الديمغرافية العينة خصائص): 1.3( رقم جدول

  المئوية النسبة  العدد الخيارات  المتغيرات

  %35.5 44 ذكر  الجنس

  %64.5 80 أنثى

  %8.1 10 أمي التعليمي المستوى

  %54 67 )عاشر-أول(أساسي

  %23.4 29 ثانوي

  %14.5 18 جامعي

  %12.9  16 عزباء/أعزب االجتماعية الحالة

  %34.7 43 ة/متزوج

  %5.6 7 ة/مطلق

  %46.8 58 ة/أرمل

  %45.9 57 يوجدال  الشهري الدخل

  %32.3 40 شيكل1000منأقل

  %13.7 17 شيكل3000-1000من

  %8.1 10 شيكل3000منأكثر

  %18.5 23 يوجدال  األبناء عدد

  %14.5  18 أبناء3منأقل

  %48.4 60 أبناء5-3من

  %18.5 23 أبناء5منأكثر

  %100  124 الكليالمجموع

  

  :الدراسة أداة 4.3

 سيةالنف الحاجات استبانة إعدادب الباحثة قامت السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع بعد

 كمفتاح الخماسي ليكرت تدرج واستخدم فقرة،) 46( من االستبانة وتكونت للمسنين، تماعيةواالج

 أوافق متوسطة، بدرجة أوافق كبيرة، بدرجة أوافق جداً، كبيرة بدرجة أوافق: وهي لإلجابة،

 عينة على األداة ببناء البدء قبل استطالعية دراسة عمل وتم. جداً قليلة بدرجة أوافق قليلة، بدرجة

 الستطالع وذلك األصلية، الدراسة عينة ضمن من ليسوا مسناً) 50( عددهم بلغ المسنين من

 ،)2010( وصيام ،)2000( محمد من كل دراسات من االستفادة تم كما. منها واالستفادة آرائهم
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 بعد الدراسة أداة يوضح) 1( رقم والملحق). 2012( مغازي دراسة وكذلك) 2012( والزيود

  .النهائية صورتها في التحكيم

  

  :األداة صدق 5.3

 الخبرة ذوي من محكمينال من مجموعة على هاضعر خالل من األداة صدق من التأكد تم

 أو الفقرات بعض حذف أو إضافة في بنصائحهم األخذ وتم ،الجامعات ساتذةأ من واالختصاص

  .وتوجيهاتهم مالحظاتهم على بناء تعديلها

 فقرات من فقرة كل بين) بيرسون( االرتباط معامل حسب ألداةا صدق من التحقق أجل من كذلك

  . فقرة لكل االرتباط معامالت قيم يوضح) 2.3( والجدول. له الكلية والدرجة األداة

    

  .للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات مقياس لفقرات االرتباط معامل قيم): 2.3( رقم جدول

 رقم

الفقرة

معامل

  االرتباط

مستوى

 لةالدال

  

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 مستوى

  الداللة
1 0.45 0.00 24 0.32 0.00 

2 0.46 0.00 25 0.39 0.00 

3 0.48 0.00 26 0.37 0.00 

4 0.34 0.00 27 0.51 0.00 

5 0.53 0.00 28 0.43 0.00 

6 0.37 0.00 29 0.36 0.00 

7 0.46 0.00 30 0.46 0.00 

8 0.57 0.00 31 0.48 0.02 

9 0.55 0.00 32 0.34 0.00 

10 0.32 0.00 33 0.23 0.01 

11 0.47 0.00 34 0.30 0.00 

12 0.03 0.00 35 0.22 0.00 

13 0.12 0.00 36 0.19 0.00 

14 0.21 0.00 37 0.21 0.00 

15 0.06 0.00 38 0.49 0.00 

16 0.19 0.00 39 0.19 0.01 

17 0.27 0.00 40 0.11 0.01 

18 0.01 0.00 41 0.20 0.01 

19 0.10 0.00 42 0.56 0.00 

20 0.02 0.00 43 0.42 0.00 

21 0.03 0.00 44 0.09 0.05 

22 0.17 0.00 45 0.06 0.04 

23 0.42 0.00 46 0.03 0.05 
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  :األداة ثبات 6.3

 الثبات لمعام طريق عن داةاأل لفقرات الداخلي االتساق ثبات معامل باستخراج الباحثة قامت 

  .الدراسة ألغراض وتفي مناسبة درجة وهي) 0.72( األداة ثبات درجة بلغت حيث ألفا، كرونباخ

  

  الدراسة إجراءات 7.3

  :اآلتية الخطوات وفق الدراسة إجراءات تمت وثباتها، المستخدمة األداة صدق من التأكد بعد

 إلى موجهاً القدس جامعة في العليا الدراسات قسم من مهمة تسهيل كتاب على الحصول تم .1

  .لحم بيت محافظة في المسنين إيواء زمراك مديري

 .الدراسة تطبيق في استخدمت التي الالزمة األدوات بإعداد الباحثة قامت .2

 .لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في المسنين على الدراسة أداة وزعت .3

 .إحصائياً لمعالجتها أدخلتإلىالحاسوب البيانات، جمع بعد .4

 عمل ثم ومن بتفسيرها الباحثة قامت النتائج واستخراج البيانات معالجة تمت أن بعد .5

 . الدراسة لهذه بتوصيات والخروج السابقة، والدراسات الحالية الدراسة نتائج بين مقارنة

 

  الدراسة متغيرات 8.3

  :اآلتية المتغيرات الدراسة تضمنت

 والدخل االجتماعية، والحالة عليمي،الت والمستوى الجنس،: وهي المستقلة المتغيرات .1

 ).األبناء وعدد الشهري،

 واالجتماعية النفسية الحاجات مقياس على االستجابات متوسطات: التابعة المتغيرات .2

 .لحم بيت محافظة في للمسنين
  

  :اإلحصائي التحليل 9.3

 للحاسوب أدخلت ثم الحاسوب، إلى إلدخالها تمهيداً جمعت تم التي البيانات بمراجعة الباحثة قامت

 1 من قيماً الدرجات أعطيت بحيث رقمية إلى اللفظية اإلجابات بتحويل أي معينة أرقاماً بإعطائها

 الحاجات، درجة زادت الدرجة زادت كلما بحيث واالجتماعية النفسية الحاجات مقياس في 5 إلى
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 واإلجابة ،4 الدرجة كبيرة بدرجة واإلجابة ،5 الدرجة جداً كبيرة بدرجة اإلجابة أعطيت فقد

 عولجت وقد. 1 الدرجة جداً قليلة وبدرجة ،2 الدرجة قليلة وبدرجة ،3 الدرجة متوسطة بدرجة

 لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب األعداد باستخراج البيانات

 ت اختبار طريق عن ،)α≥05.0(   المستوى عند الدراسة فرضيات فحصت  وقد المقياس،

 لحساب ألفا كرونباخ الثبات معادلة واستخدمت األحادي، التباين تحليل واختبار المستقلة، للعينات

 الرزم رنامجب باستخدام وذلك األداة، صدق لحساب بيرسون االرتباط ومعامل األداة، ثبات

  .SPSS االحصائية

  

  

  التصحيح مفتاح 10.3

  الخماسي للتدرج استخدم الذي التصحيح فتاحم التالي الجدول يبين

  

  الخماسي للتدرج التصحيح مفتاح) 3.3( رقم جدول

  المستوى الحسابيالوسط

  منخفض  2.33 من أقل

  متوسط  3.66 من أقل-2.33 من

  مرتفع  فأكثر 3.66 من
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  ومناقشتها الدراسة نتائج: الرابع الفصل

  

  الدراسة أسئلة نتائج 1.4

   األول لسؤالا نتائج 1.1.4

   الدراسة فرضيات بفحص المتعلقة النتائج 2.1.4
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 :الرابع الفصل

  والتوصيات ومناقشتها الدراسة نتائج

  

  ومناقشتها الدراسة أسئلة نتائج 1.4

   ومناقشته األول السؤال نتائج 1.1.4

   لحم؟ بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات هي ما

 النفسية الحاجات مقياس لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات اآلتي الجدول نيبي

  .لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية
   

 النفسية الحاجات مقياس لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 1.4( رقم جدول

  .لحم بيت محافظة فيرعاية دور ال في للمسنين واالجتماعية

 الفقرات #
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.84 4.67.ليأبنائيزيارة عند بالسعادة أشعر39
 مرتفعة 0.74 4.59.والعطفالحبإلى بحاجة بأنني أشعر30
 مرتفعة 0.84 4.35.الجماعيةوالرحالتوالمتنزهات الحدائق زيارة أحب33
 مرتفعة 1.06 4.34.واالطمئنانباألمن الشعور إلى أحتاج29
 مرتفعة 0.72 4.31.مختلفةأعمارفئاتمعوديةاجتماعية عالقات اقامة أحب32
 مرتفعة 1.01 4.31.معنوياًاآلخرينلمساندة بحاجة بأنني أحس38
 مرتفعة 0.91 4.19الخلقوحسنوالذوقباألدبالمركز في العاملين يتسم21
 مرتفعة 1.07 4.19أخرىمراكزمنالسنكباروبينبينيالزيارات تبادل إلى أحتاج27
 مرتفعة 1.10 4.08.ليأقاربي زيارة إلى أحتاج5
 مرتفعة 1.12 4.06.الصحية حالتي معتتناسبالتيالمختلفةواالجتماعيةوالفنيةالثقافيةباألنشطة القيام إلى أحتاج9
 مرتفعة 0.92 4.04.والخلوة الهدوء إلى أحتاج6
 مرتفعة 1.35 4.01.المركزداخلمفيدةأعمالفيفراغي أوقات استغالل أحب7

 مرتفعة 1.13 4.00.االجتماعية العالقات إلى أحتاج11
 مرتفعة 1.18 3.97.االجتماعيةبالعزلةالشعور من التخلص أود31
 مرتفعة 1.11 3.94.النفسي الرضى إلى أحتاج2
 مرتفعة 1.22 3.93.يفهمنيقريب شخص إلى أحتاج8
 مرتفعة 1.43 3.88.مادي دعم إلى بحاجةأنا4
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 الفقرات #
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 1.09 3.81.قدراتي إلظهار الفرص إتاحة34
 مرتفعة 1.10 3.80.أخالطهمالذين الناس مع أنسجم36
 مرتفعة 1.16 3.77.رأيياآلخرين يقدر أن أحب10
 مرتفعة 1.24 3.73.االستقرار إلى بالحاجة أشعر1

 مرتفعة 1.42 3.70باإلنتاجيةوالشعور العمل إلى أحتاج23
متوسطة  1.28 3.65المركزداخلليالعاملين تقبل بعدم أشعر13
متوسطة  1.31 3.61.الشخصيةبالحرية الشعور إلى أحتاج3

متوسطة  1.21 3.56.مضتالتيااليام على بالحسرة أشعر43
متوسطة  1.38 3.52.شكوايإلىيستمعالمركزداخل الموظفين من أحدال41
متوسطة  1.24 3.51للمركزالعامالجو من بالرضا أشعر22
متوسطة  1.51 3.51.لياآلخرين مساعدة إلى أحتاج26
سطة متو 1.19 3.48المركزفياآلخرينالمقيمينقبل من باالهتمام أشعر35
متوسطة  1.40 3.42آلخروقتمنالمركز من للخروج أحتاج28
متوسطة  1.40 3.39.حياتيفيتنقصنياالشياء من الكثير بأن أشعر42
متوسطة  1.46 3.22.المركزفيالمتواجدينالجماعةإلىباالنتماء كثيراً أشعرال12
متوسطة  1.22 3.13.نفعااقلاصبحتكلماالعمربي تقدم كلما أنه أعتقد45
متوسطة  1.54 3.01اإليواءمركز خارج بالعيش أرغب24
متوسطة  1.28 2.98 .بالسعادة أشعر44
متوسطة  1.18 2.98بسهولةالترويحية الخدمات على أحصل20
متوسطة  1.24 2.95  وجه أتم علىالترويحيةخدماتهاتقديمعلىفيهاوالعاملين المركز إدارة تعمل19
متوسطة  1.61 2.91.بي خاص بيت إلى أحتاج25
متوسطة  1.34 2.90كافية ليالمركزيقدمهاالتي الترويحية الخدمات18
متوسطة  1.32 2.81تجاهياآلخرينيبديهاالتي الشفقة نظرة تضايقني37
متوسطة  1.41 2.59.المركزداخلمقيدة حريتي بأن أشعر14
متوسطة  1.37 2.35 يساندونني يأقارب40
 منخفضة 1.25 2.28المركزفييزورونني وأقاربي أبنائي46
 منخفضة 1.17 1.98.الخاصةشؤونيفييتدخلون اآلخرين بأن أشعر16
 منخفضة 1.00 1.97.عليرأيهمالمركزعن المسؤولين يفرض17
 منخفضة 0.91 1.77 السنكبيرمعللعملعالتأهيلمستوىعلىأخصائيين المركز إدارة توفر15

 متوسطة 1.40 3.50 الكليةالدرجة
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 الدراسة أداة فقرات من فقرة لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات)1.4( جدول يوضح

 مرتبة لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات تقيس والتي

 النفسية الحاجات متوسط أن الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير. األهمية حسب لياًتناز ترتيباً

 انحراف مع) 3.5( للمقياس الكلية للدرجة الحسابي المتوسط بلغ حيث متوسطاً، كان واالجتماعية

 تقارب توسط إلى يشير مما المسنين آراء في التشتت توسط على يدل مما) 1.4( مقداره معياري

  .اءاآلر

 مقداره حسابي بمتوسط) لي ابنائي زيارة عند بالسعادة أشعر( الفقرة: الفقرات مقدمة في جاء وقد

) والعطف الحب إلى بحاجة بأنني أشعر( والفقرة ،)0.84( مقداره معياري وانحراف) 4.67(

 الحدائق زيارة أحب( والفقرة ،)0.74( قدره معياري وانحراف) 4.59( مقداره حسابي بمتوسط

 قدره معياري وانحراف ،)4.35( مقداره حسابي بمتوسط) الجماعية والرحالت المتنزهاتو

) 4.34( مقداره حسابي بمتوسط) واالطمئنان باألمن الشعور إلى أحتاج( والفقرة ،)0.84(

 بمتوسط) معنوياً اآلخرين لمساندة بحاجة بأنني أحس( والفقرة ،)1.06( قدره معياري وانحراف

  ).1.01( قدره معياري وانحراف) 4.31( مقداره حسابي

 مقداره حسابي بمتوسط) المركز في يزورونني وأقاربي أبنائي: (الفقرات أدنى كانت حين في

 شؤوني في يتدخلون اآلخرين بأن أشعر( والفقرة ،)1.25( مقداره معياري وانحراف) 2.28(

 يفرض( والفقرة ،)1.17( مقداره معياري وانحراف) 1.98( مقداره حسابي بمتوسط) الخاصة

 مقداره معياري وانحراف) 1.97( مقداره حسابي بمتوسط) علي رأيهم المركز عن المسؤولين

 بمتوسط) السن كبير مع للعمل عالي تأهيل مستوى على أخصائيين المركز إدارة توفر( والفقرة ،)1.00(

  ).0.91( مقداره معياري وانحراف) 1.77( مقداره حسابي

  

  فرضية األولىنتائج ال 2.1.4

 الحاجـات  متوسطات بين) α≥05.0( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"

  ".الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية

" ت" اختبار ائجونت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت الفرضية، هذه ولفحص 

 الفرضية فحص نتائج) 2.4( جدول ويوضح ،) Independent t-test( المستقلة للعينات

  .األولى الصفرية
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 Independent(" ت" اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):2.4( جدول

t-test( بيت محافظة فية دور الرعاي في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات لمتوسطات 

  .الجنس لمتغير تعزى لحم

 الحسابي المتوسطالعددالجنس
االنحراف

 المعياري

 درجات

 الحرية
 t قيمة

 الداللة مستوى

 المحسوبة

3.480.26 44 ذكور
122 -0.700.10 

3.520.35 80 إناث

  
               اللةالد مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه) 2.4( الجدول من يتضح

)05.0≤α (محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات متوسطات بين 
) 0.095( المحسوبة اإلحصائية الداللة مستوى قيمة بلغت حيث الجنس، لمتغير تعزى لحم بيت

  .األولى الصفرية رضيةالف تقبل وبالتالي إحصائياً، دالة غير قيمة وهي الكلية للدرجة
   

  نتائج الفرضية الثانية 3.1.4

 الحاجـات  متوسطات بين) α≥05.0( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين متوسطات بين واالجتماعية النفسية
  ".التعليمي المستوى
 الحاجات لمتوسطات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت الفرضية، ههذ ولفحص
 المستوى لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية
  ).3.4( جدول  يوضح كما التعليمي

  

 وفقاً الدراسة نةعي أفراد لتقديرات المعيارية االنحرافاتو الحسابية المتوسطات (3.4) جدول
  .التعليمي المستوى لمتغير

 الحسابي المتوسطالعدد التعليمي المستوى
 االنحراف

 المعياري

 103.630.23أمي

 673.540.27أساسي

 293.470.36ثانوي

 183.340.39فأعلىجامعي

 1243.500.32الكلي
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 إحصـائياً  دالـة ) 3.4( جدول في الواردة الحسابية المتوسطات في الفروق كانت إذا فيما وللتأكد

     جـدول  يوضـح  كمـا  وذلـك  ،)One Way ANOVA( األحادي التباين تحليل الباحثة استخدمت

)4.4 .(  

 بين للفروق) One Way ANOVA(األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )4.4( جدول

 وفقاً لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات متوسطات

  .التعليمي المستوى لمتغير

  التباين مصدر
مجموع

  المربعات

درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 040. 2.80 0.8232.74المجموعات بين

 داخل

 المجموعات
11.75 120 0.10 

 12.57123 المجموع

  

 النفسية الحاجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت بأنه) 4.4( الجدول من يتضح

 حيث التعليمي، المستوى لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية

 وبالتالي ،)α≥0.05( من أقل وهي) 0.043( المحسوبة اإلحصائية الداللة مستوى قيمة بلغت

 اختبار الباحثة استخدمت المتوسطات بين الفروق رمصد ولمعرفة .الصفرية الفرضية نرفض

LSD 5.4( الجدول يبين كما ، البعدية للمقارنات.( 

  

  التعليمي المستوى متغير حسب البعدية الثنائية للمقارنات) (LSD اختبار نتائج): 5.4( جدول

 المستوى

 التعليمي
 جامعي ثانوي أساسي

 0.29 * 0.16 085. أمي

  *0.21   0.08 أساسي

 0.13  ثانوي
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 آراء متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى) 5.4(  الجدول في الواردة النتائج تشير

 لصـالح  واألساسـي  األمـي  من وكل الجامعي بين التعليمي المستوى متغير حسب الدراسة عينة

  .األمي

  

  نتائج الفرضية الثالثة 4.1.4  

 الحاجـات  متوسطات بين)α≥05.0( الداللة مستوى ندع إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 الحالـة  لمتغيـر  تعـزى  لحـم  بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية

  ".االجتماعية
 الحاجات لمتوسطات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت الفرضية، هذه ولفحص
 االجتماعية الحالة لمتغير وفقاً لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في مسنينلل واالجتماعية النفسية
  ).6.4( جدول  يوضح كما

  

 لمتغير وفقاً العينة أفراد لتقديرات المعيارية االنحرافاتو الحسابية المتوسطات: (6.4) جدول
  االجتماعية الحالة

 المعياري االنحرافالحسابي المتوسطالعدد االجتماعية الحالة

 0.23 3.55 16 أعزب

 0.27 3.48 43 متزوج

 0.36 3.45 7 مطلق

 0.39 3.52 58 أرمل

 0.32 1243.50 الكلي

  

 إحصـائياً  دالـة ) 6.4( جدول في الواردة الحسابية المتوسطات في الفروق كانت إذا فيما وللتأكد

 One Way(األحادي التباين تحليل الباحثة استخدمت ANOVA(،  ـ  يوضـح  كمـا  وذلـك      دولج

)7.4  .(  
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 الحاجات لمتوسطات) One Way ANOVA(األحادي التباين تحليل اختبار نتائج (7.4): جدول

 لمتغير وفقاً لمتغير وفقاً لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية

  .االجتماعية الحالة

  التباين مصدر
مجموع

  المربعات

درجات

 الحرية

 متوسط

 بعاتالمر

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 0.45 2.80 0.2732.74المجموعات بين

 12.291200.10المجموعات داخل

 12.57123 المجموع

  
               الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه) 7.4( الجدول من يتضح

)05.0≤α (محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية اجاتالح متوسطات بين 
 المحسوبة اإلحصائية الداللة مستوى قيمة بلغت حيث االجتماعية، الحالة لمتغير تعزى لحم بيت

  .الصفرية الفرضية تقبل وبالتالي ،)α≥0.05( من أكبر وهي الكلية للدرجة) 0.45(
  
  

  نتائج الفرضية الرابعة 5.1.4

 الحاجـات  متوسطات بين) α≥05.0( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 الـدخل  لمتغيـر  تعـزى  لحـم  بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية
  ".الشهري
 الحاجات لمتوسطات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت الفرضية، هذه ولفحص
 التعليمي المستوى لمتغير وفقاً لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية
  ).8.4( جدول  يوضح كما

  

 وفقاً الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية االنحرافاتو الحسابية المتوسطات: )8.4( جدول
  .الشهري الدخل لمتغير

العددالشهري الدخل
المتوسط
الحسابي

 المعياري افاالنحر

0 57 3.52 0.23 

منأقل
1000

40 3.61 0.31 
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العددالشهري الدخل
المتوسط
الحسابي

 المعياري افاالنحر

-1000من
3000

17 3.29 0.39 

منأكثر
3000

10 3.29 0.45 

 0.32 1243.50 الكلي

  

 إحصـائياً  دالـة ) 8.4( جدول في الواردة الحسابية المتوسطات في الفروق كانت إذا فيما وللتأكد

 One Way(األحادي التباين تحليل الباحثة استخدمت ANOVA(،  جـدول  يوضـح  كمـا  وذلـك     

)9.4  .(  
   

 الحاجات لمتوسطات) One Way ANOVA(األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )9.4( جدول

  .الشهري الدخل لمتغير تعزى لحم بيت محافظة في للمسنين واالجتماعية النفسية

  التباين مصدر
مجموع

  المربعات

درجات

 الحرية

 متوسط

 اتالمربع

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 01.00 6.219 0.57 3 1.703المجموعات بين

 0.09 119 10.86المجموعات داخل

  122 12.563 المجموع

    

 النفسية الحاجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد بأنه) 9.4( الجدول من يتضح

 حيث الشهري، الدخل لمتغير تعزى لحم بيت فظةمحا فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية

) α≥0.05( الداللة مستوى من أقل وهي) 0.001( المحسوبة اإلحصائية الداللة مستوى قيمة بلغت

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد" البديلة الفرضية ونقبل الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي

 لمتغير تعزى للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات سطاتمتو بين) α≥05.0( الداللة مستوى

 للمقارنات LSD اختبار الباحثة استخدمت المتوسطات بين الفروق مصدر ولمعرفة الشهري، الدخل

 ).10.4( الجدول يبين كما ، البعدية
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  .الشهري الدخل متغير حسب البعدية الثنائية للمقارنات) (LSD اختبار نتائج): 10.4( جدول

 1000 من أقل الشهري الدخل
-1000من

3000 

 من أكثر

3000 

0 _____ 0.23* 0.23* 

 * 0.32  *0.33 1000من أقل
 _____  3000-1000 من

   

 متوسـطات  بـين  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى) 10.4( الجدول في الواردة النتائج تشير

  . دخل مصدر أي لديه ليس الذي سنالم لصالح الشهري الدخل متغير حسب الدراسة عينة آراء

    

  نتائج الفرضية الخامسة 6.1.4

 
 الحاجـات  لمتوسـطات ) α≥05.0( الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"

  ".األبناء عدد لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحثة تقام الفرضية، هذه ولفحص

  ).11.4( جدول  يوضح كما األبناء عدد لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد استجابات لمتوسطات
  
  

 عينة أفراد استجابات لمتوسطات المعيارية االنحرافاتو الحسابية المتوسطات: )11.4( جدول
  .ناءاألب عدد لمتغير وفقاً الدراسة

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسطالعدد األبناء عدد

 0.38 3.49 23 يوجد ال

 0.29 3.45 18 3 من أقل

 0.31 3.47 60 5-3من

 0.29 3.64 23 5 من أكثر

 0.32 1243.50 الكلي
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 إحصـائياً  دالـة ) 11.4( جدول في الواردة الحسابية المتوسطات في الفروق كانت إذا فيما وللتأكد

 One Way(األحادي التباين تحليل الباحثة استخدمت ANOVA(،  جـدول  يوضـح  كمـا  وذلـك     

)12.4 .(  

  

 لمتوسطات) One Way ANOVA(األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: (12.4) جدول

 عدد لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

  .األبناء

  التباين درمص
مجموع

  المربعات

درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 0.13 1.94 0.5830.19المجموعات بين

 11.981200.10المجموعات داخل

 12.56123 المجموع
  
 

             الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه) 12.4( الجدول من يتضح
)05.0≤α (محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات متوسطات بين 

) 0.13( المحسوبة اإلحصائية الداللة مستوى قيمة بلغت حيث األبناء، عدد لمتغير تعزى لحم بيت
 .الصفرية الفرضية تقبل تاليوبال ،) α≥05.0( من أكبر قيمة وهي الكلية للدرجة
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  والتوصيات النتائج مناقشة: الخامس الفصل
  

 األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 2.5

  

  الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 3.5

  

  األولى الفرضية نتائج مناقشة 1.3.5

  

  الثانية الفرضية نتائج مناقشة 2.3.5

  

  الثالثة الفرضية نتائج مناقشة 3.3.5

  

  الرابعة الفرضية نتائج مناقشة  4.3.5

  

  الخامسة الفرضية نتائج مناقشة 5.3.5

  

 التوصيات 4.5
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  الخامس الفصل

  والتوصيات النتائج مناقشة

  

  المقدمة 1.5

 النفسية الحاجات إلى التّعرف هدفت التي أسئلتها ضوء في الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

، ومقارنـة هـذه   من وجهة نظـرهم  لحم بيت افظةمح فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية

النتائج، ومدى اختالفها أو توافقها مع الدارسات السابقة، ثم تقديم بعض التوصيات والمقترحات في 

  .ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، وقد تم تصنيف مناقشة النتائج تبعاً ألسئلة الدراسة

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 2.5

  

 لحم؟ بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات هي ما

 فيدور الرعاية  في واالجتماعية النفسية للحاجات الكلية الدرجة أن الدراسة نتائج أوضحت

 الباحثة وتعزو). 3.5( الكلية للدرجة الحسابي المتوسط بلغ حيث متوسطة، كانت لحم بيت محافظة

 توفرها الواجب والمعايير بالمواصفات تلتزم ال المسنين رعاية دور من كثير أن إلى يجةالنت هذه

 الجهات قبل من المسنين لدور الفعالة الحقيقية المتابعة غياب أن كما الرسمية، التشريعات حسب

 ةبزيار المسنين دور تحظى ال األحيان من كثير في حتى الشكلية المتابعة على واقتصارها المعنية

 مسؤولية أي من حلٍّ في أنهم يعتبرون المسنين أهالي من كثير أن كما. لها رسمية جهة من واحدة

 متابعة في الفاعل الحقوقية المؤسسات دور غياب أن كما. للرعاية داراً مسناً أودعوا ما إذا

 خصوصهم،ب الدولية والمعاهدات بالمواثيق ذلك التزام ومدى النزالء للمسنين تقدم التي الخدمات

 المقدمة الخدمات وطبيعة المسنين مراكز دور حول واالعالمية التوعوية البرامج قلة إلى باإلضافة

 وخصوصاً احتياجاتهم من ويزيد الدور هذه في المسنين أوضاع تردي إلى يؤدي ذلك كل لهم،

  . منها النفسية

 رقم الفقرة أن تبين الدراسة أداة لفقرات الحسابية للمتوسطات الباحثة مالحظة خالل ومن

 أحتاج) "33( رقم الفقرة بالترتيب يليها ثم. األعلى هي" لي ابنائي زيارة عند بالسعادة أشعر)"39(

 أخصائيين المركز إدارة توفر) "15( رقم الفقرة جاءت بينما". والعطف الحب على الحصول إلى
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 الترتيب في) 17( رقم قرةالف جاءت حين في األدنى، هي" السن كبير مع للعمل عال مستوى على

 أن إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو". علي رأيهم المركز عن المسؤولين يفرض" وهي األخير قبل

  واألخ، كاالبن، األولى الدرجة من واالهل األقارب من وخاصة عنهم يسأل من إلى بحاجة المسنين

 ذوي أخصائيين إلى لرعايةا دور تفتقد كما والعطف، بالحب الشعور إلى المسنين يفتقد كما

 الرعاية دور في المسؤولين قيام قلة تبين كما. السن كبار مع للعمل عملية وخبرة علمية مؤهالت

 اإليواء دور في المودعين المسنين بأن الباحثة تستنتج سبق ما خالل من. وواجباتهم بمهامهم

 أهلهم مساندة إلى سنونالم يحتاج كما المسنين، مع التعامل مجال في متخصصين إلى بحاجة

 الجماعية كالرحالت الجماعية األنشطة في المشاركة إلى بحاجة أنهم كما. لهم وزيارتهم وذويهم

 باألمن وللشعور اآلخرين، قبل من والعطف الحب إلى بحاجة أيضاً وهم الترفيهية، واألنشطة

 أشياء بعمل فراغهم أوقات واستغالل باإلنتاجية، والشعور العمل وإلى واالستقرار، واالطمئنان،

 المسنين آراء اتفاق إلى تشير النتائج وهذه. مادي دعم وإلى معنوياً، اآلخرين مساندة وإلى مفيدة،

 واالقتصادية، والصحية، والنفسية، االجتماعية، الرعاية يتلقون ال بأنهم الرعاية دور في المقيمين

 في المسنين رعاية وسائل أن يوضح أنه كما الرعاية، دور إدارة قبل من لهم الالزمة والترفيهية

  .احتياجاتهم تلبي ال الرعاية دور من كثير

  

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 3.5

 بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات في فروق توجد هل "

 الدخل االجتماعية، الحالة التعليمي، المستوى الجنس،( الديمغرافية للمتغيرات تبعاً لحم

  " ؟)األبناء عدد الشهري،
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  :مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.3.5

 بين) α≥05.0(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه) 2.4( الجدول أشار
 تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات متوسطات
  . الجنس لمتغير
 أكانوا سواء للجنسين مرتفعة للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات أن إلى ذلك الباحثة وتعزو
 متقاربة اإليواء دور في المسنين هؤالء يعيشها التي المعيشية الظروف ألن وذلك إناثاً، أم ذكوراً
 أن إلى اإلشارة تم وقد متشابهة، حاجات لديهم تخلق امم ذاتها هي يتلقونها التي الخدمات أن كما

 المسنين آراء اتفاق يؤكد وهذا متوسطة كانتدور الرعاية  في المسنين لحاجات الكلية الدرجة
 إدارة قبل من لهم الالزمة والنفسية، االجتماعية، الرعاية يتلقون ال بأنهم الرعاية دور في المقيمين

 ،)2005( عرقسوسي ودراسة ،)2012( الزراد دراسة مع تيجةالن هذه وتتفق. اإليواء دور
 هذه تختلف بينما. الجنس حيث من فروق وجود عدم جميعها أظهرت والتي) 2002( غانم ودراسة
  ).2009( العايد دراسة مع النتيجة

  

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.3.5

 النفسـية  الحاجـات  توسـطات م بين إحصائية داللة ذات فروق وجود) 4.4( الجدول من يتضح

 التعليمـي،  المسـتوى  لمتغيـر  تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية

  .والجامعي األساسي حساب على األمي لصالح

 إيجابية بطريقة فراغه أوقات ملء يستطيع ال قد األمي المسن أن إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو

 تصفح أو كالحاسوب التكنولوجيا وسائل استخدام يستطيع ال أنه كما عة،المطال أو الكتب كقراءة

 مستوى زيادة بينما. والنقص والعزلة والوحدة بالفراغ اإلحساس لديه يزيد قد مما  االنترنت،

 في دور له يكون قد والجامعي والثانوي األساسي التعليمي المستوى ذوي من المسنين لدى المعرفة

  ).2012( صيام دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. بيئتهم مع تكيفاً أكثر جعلهم

  

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.3.5  

 بين) α≥05.0( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 7.4( الجدول يبين
 تعزى لحم يتب محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات متوسطات
  . االجتماعية الحالة لمتغير
 أرمالً أم مطلقاً أم متزوجاً أم أعزباً أكان سواء اإليواء دار في المسن أن إلى ذلك الباحثة وتعزو
 إلى بحاجة أنهم خاصة واجتماعية، نفسية رعاية من له بحاجة هو ما على تأثيراً له ليس ذلك فإن
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 كما مشتركة، حياتية ظروفاً يعيشون ألنهم منها يعانون لتيا والعزلة بالوحدة الشعور من التخلص
 في المطلق أو األرمل أو األعزب المسن يعيشها التي الظروف نفس يعيش المتزوج المسن أن
 على الملقاة المسؤولية من يتملصون األهل من كثير أن كما. له الزوجة أو الزوج زيارة عدم حال

 الشوارب دراسة نتائج مع النتيجة هذه اختلفت وقد. اعيةاالجتم حالته عن النظر بغض عاتقهم
  ).2010( صيام دراسة وأيضا. )2012(
  

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة  4.3.5

 النفسية الحاجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود) 9.4( الجدول أوضح

 لصالح الشهري الدخل تغيرلم تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية

  .دخل مصدر أي لديه ليس الذي المسن

 الدخل قل كلما مشكالته تزداد وبالتالي حاجاته تزداد المسن أن إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو

 ذاتياً احتياجاته تلبية في يساعده ذلك فإن بسيطاً كان ولو دخل مصدر توفر حال في فالمسن لديه،

 ماالً بدفع أهله يمكن أو المسن يقوم الحاالت بعض وفي. أحد أي من ليهع للتصدق الحاجة ودون

  . أعلى جودة ذات خدمات على للحصول للعاملين

 ودراسـة ) 2009( العيـد  ودراسة ،)2013(والشاعر هريش دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق 

  ). 2008( ابراهيم ودراسة ،)2007( وآخرون كروف ودراسة ،(Rash,2007) راش

    

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.3.5
 

 بين) α≥05.0( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 12.4( الجدول بين
 تعزى لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات متوسطات
 .األبناء عدد لمتغير
 أصبح قد أبنائه قبل من لإليواء دار في أودع الذي المسن أن إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو
 أو وبينهم، بينه تواصالً هنالك يعد لم أكثر أم واحداً ابناً أكان سواء أنه ويرى عنهم كلياً منفصالً

 ما بسبب أبنائهم على باللوم ألقوا المسنين من مقابلتهم تم من فغالبية رأيه، حسب أحفاده بين
 كان التي والعزلة للوحدة نتيجة أو أسرية، لمشكالت نتيجة ذلك حصل وقد معاناة، من شونهيعي

 بهم يعود الزمن أن لو بعضهم فضل وقد. به يعتني أحد يوجد ال ألنه أو يزال وال المسن يعيشها
 بدالً بها للقيام اإليواء لدور مهمتهم وأوكلوا تركوهم، الذين وأهلهم أبنائهم بجانب يبقوا كي للوراء
  ).2010( صيام دراسة نتائج مع النتيجة هذه اختلفت وقد. عنهم
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 التوصيات 4.5

 االجتماعية القيم إلى واستناداً سنه كبر بعد بحياته يسعد أن في مسن كل بحق اإليمان من انطالقاً

 بكل اضحو الذين وهم أيديهم على ونشأنا تعلمنا لمن الجميل نرد أن علينا تفرض التي واألخالقية

 بعدة الباحثة توصي لذا المجتمع وتقدم الحياة استمرار اجل من وعطاء ومال صحة من يملكون ما

  :نتائج من إليه التوصل تم ما على بناء توصيات

 المسنين رعاية لدور توصيات

 عجزهم يناسب بما الحرف بعض على المهني التدريب امكانية المسنين رعاية دور تهيئة •

  .العيش لكسب منهم البعض وتأهيل الفراغ تأوقا لشغل كوسيلة

 حلقة يكونوا أن على والعمل واجتماعيين، نفسيين بأخصائيين للمسنين الرعاية دور تزويد •

 فراغ أوقات لشغل االجتماعية البرامج يدخلوا وأن وأهله، وأسرته، المسن بين اتصال

 .المسنين

 وزيادة بذلك، الصحية المسن حالة سمحت اذا الخارجية بالبيئة المسنين اتصال من االكثار •

 .بها واالحتفاظ الصداقات تكوين في المسن فرص

 دخلهم، لزيادة العمل على القادرين المسنين وتشغيل العمل، نحو المسن لدى الدافعية تقوية •

 . حاجاتهم لسد لهم المالية المخصصات وزيادة

 للباحثين توصيات

 الشريحة هذه على والتركيز بالغة، أهمية من له لما الشيخوخة، موضوع بدراسة االهتمام •

  .لهم الرعاية وتوفير وخبراتها، جهدها من الكثير للمجتمع وأعطت قدمت التي المهمة

 واالجتماعية النفسية الحاجات موضوع حول العلمية والبحوث الدراسات من المزيد إجراء •

 وجود الحالية اسةالدر نتائج خالل من ثبت أن بعد خاصة أخرى، بمتغيرات وعالقتها

 .لوجودها يفتقرون للمسنين حاجات
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  للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات مقياس)1(

  المحكمين لجنة)2(

  لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  لمديري المهمة تسهيل كتاب)3(
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  العليا الدراسات كلية القدس جامعة

  والتربوي النفسي االرشاد

  

 وجهة من لحم بيت محافظةدور الرعاية  في لمسنينل واالجتماعية النفسية لحاجاتا(

  )نظرهم

  

  استبانة

  :الكرام المسنين األعزاء

 في المسنين نظر وجهة على التعرف إلى تهدف بدراسة نعمة أبو ريما الطالبة تقوم

 يف الماجستير شهادة لنيل وذلك بهم، المتعلقة الحاجات بعض حولدور الرعاية 

 في إشارة بوضع االستبانة تعبئة منكم ويرجى. والتربوي النفسي االرشاد تخصص

 لذكر داعي وال بموضوعية االسئلة عن االجابة أرجو. حالتك مع يتوافق الذي المكان

  .بحتة علمية ألغراض اال تستخدم ولن بالسرية تحظى سوف اإلجابة الن االسم

  

  لتعاونكم وشكرا

  

  ةنعم أبو ريما: الباحثة

  الريماوي عمر. د: إشراف
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  )1( رقم ملحق

  استبانة

 من لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

  نظرهم وجهة

  شخصية معلومات

  (         ) :العمر

  :الجنس

 أنثى  ذكر

  : التعليمي المستوى

 فأعلى جامعي  ثانوي  أساسي  أمي

  االجتماعية الحالة

  ة/ارملة/مطلق  ة/متزوجعزباء/زبأع

  الشهري الدخل

 شيكل 3000 من أكثر  شيكل3000-1000 من  شيكل1000 من أقل يوجد ال 

  االبناء عدد

  ابناء5 من أكثر  ابناء5-3 من  ابناء3 من أقل يوجد ال 

  

  

  

  

  

  

  

 

  :مناسبة تراها التي اإلجابة أمام) √( إشارة ووضع فقرة كل قراءة يرجى
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 الفقرة
 بدرجة

 كبيرة

  جدا

 بدرجة

  كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

  قليلة

 بدرجة

 قليلة

  جدا

 .االستقرار إلى بالحاجة أشعر .1

           .النفسي الرضى إلى أحتاج .2

           .الشخصية بالحرية الشعور إلى حتاجأ .3

           .مادي دعم إلى بحاجة ناأ .4

           .لي أقاربي زيارة إلى حتاجأ .5

           .لخلوةوا الهدوء إلى حتاجأ .6

           .المركز داخل مفيدة أعمال في فراغي أوقات استغالل حبأ .7

           .يفهمني قريب شخص إلى حتاجأ .8

 التي المختلفة واالجتماعية والفنية الثقافية باألنشطة القيام إلى حتاجأ .9

 .الصحية حالتي مع تتناسب

          

           .رأيي اآلخرين يقدر ان أحب .10

           .جتماعيةاال العالقات إلى حتاجأ .11

           .المركز في المتواجدين الجماعة إلى باالنتماء كثيرا أشعر ال .12

           المركز داخل لي وفهمهم العاملين تقبل بعدم أشعر .13

            .المركز داخل مقيدة حريتي بأن أشعر .14

 مع للعمل عالي تأهيل مستوى على أخصائيين المركز إدارة توفر .15

  السن كبير

          

           .الخاصة شؤوني في يتدخلون آلخرينا بأن أشعر .16

           .علي رأيهم المركز عن المسؤولين يفرض .17

            كافية  لي المركز يقدمها التي الترويحية الخدمات .18

 الترويحية خدماتها تقديم على فيها والعاملين المركز إدارة تعمل .19

   وجه أتم على

          

            بسهولة الترويحية الخدمات على أحصل .20

            الخلق وحسن والذوق باألدب المركز في العاملين ميتس .21

            للمركز العام الجو من بالرضا أشعر .22

           باإلنتاجية والشعور العمل إلى حتاجأ .23
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 الفقرة
 بدرجة

 كبيرة

  جدا

 بدرجة

  كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

  قليلة

 بدرجة

 قليلة

  جدا

           اإليواء مركز خارج بالعيش رغبأ .24

           .بي خاص مستقل بيت إلى حتاجأ .25

           .لي اآلخرين مساعدة إلى حتاجأ .26

 مراكز من السن كبار وبين بيني ياراتالز تبادل إلى حتاجأ .27

 أخرى

          

           آلخر وقت من المركز من للخروج حتاجأ .28

           . واالطمئنان باألمن الشعور إلى حتاجأ .29

           الجماعية والرحالت والمتنزهات الحدائق زيارة حبأ .30

           .االجتماعية بالعزلة الشعور من التخلص ودأ .31

           .مختلفة أعمار فئات مع ديةو اجتماعية عالقات قامةإحبأ .32

           والعطف الحبإلى بحاجة بأنني شعرأ .33

           .قدراتي إلظهار الفرص إتاحة .34

           المركز في اآلخرين المقيمين قبل من باالهتمام شعرأ .35

           .أخالطهم الذين الناس مع نسجمأ .36

           تجاهي اآلخرين يبديها التي الشفقة نظرة تضايقني .37

           .المعنوية للمساندة بحاجة بأنني أحس .38

           .لي ابنائي زيارة عند بالسعادة أشعر .39

           يساندونني أقاربي .40

           .شكواي إلى يستمع المركز داخل الموظفين من أحد ال .41

           .حياتي في تنقصني شياءاأل من الكثير بأن شعرأ .42

           .مضت التي االيام على بالحسرة أشعر .43

           .بالسعادة أشعر .44

           .المستقبل من بالقلق شعرأ .45

            المركز في يزورونني وأقاربي أبنائي .46
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  )2( رقم ملحق

  مينكمحال لجنة

   .القدس جامعة/ الحالق إياد. د .1

 .القدس جامعة/ حلبية فدوى. د .2

 .القدس جامعة/ عابدين محمد. د .3

 .القدس جامعة/ شعيبات محمد. د .4

 .لحم بيت جامعة/ العرجا ناهدة. د .5

 .لحم بيت جامعة/ الدقاق يهابإ. د .6

 .لحم بيت جامعة/ جرايسة مينرفا. أ .7

 .المفتوحة القدس جامعة/ فرحات محمد. د .8

 .المفتوحة القدس جامعة/ نباهين اهللا ضيف مجدي. أ .9
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  :الجداول فهرس
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  52  .للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات مقياس لفقرات االرتباط معامل قيم )2.3(

  54  .الخماسي للتدرج التصحيح مفتاح )3.3(

 النفسية الحاجات مقياس لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )1.4(

  .لحم تبي محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية

56  

-Independent t(" ت" اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  ) 2.4(

test (فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات لمتوسطات 

  .الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة

59  

 وفقاً الدراسة عينة فرادأ لتقديرات المعيارية االنحرافاتو الحسابية المتوسطات (3.4)

  .التعليمي المستوى لمتغير

60  

 متوسطات بين للفروق) One Way ANOVA(األحادي التباين تحليل اختبار نتائج )4.4(

 وفقاً لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين واالجتماعية النفسية الحاجات

  .التعليمي المستوى لمتغير

60  

  61  .التعليمي المستوى متغير حسب البعدية الثنائية للمقارنات )(LSD اختبار نتائج  )5.4(

 الحالة لمتغير وفقاً العينة أفراد لتقديرات المعيارية االنحرافاتو الحسابية المتوسطات  (6.4)

  .االجتماعية

62  

 الحاجات لمتوسطات) One Way ANOVA(األحادي التباين تحليل اختبار نتائج  (7.4)

 وفقاً لمتغير وفقاً لحم بيت محافظة فيدور الرعاية  في للمسنين ةواالجتماعي النفسية

  .االجتماعية الحالة لمتغير

62  

 وفقاً الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية االنحرافاتو الحسابية المتوسطات )8.4(

  .الشهري الدخل لمتغير

64  
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66  
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