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 اإلىداء

ًطببا فؤادي إلى من كاه تإلى هوز عُني ومهج
 
في وجودي وفسحا ألجلي   ا

ن حفظهما هللا ٍص إلى طىدي  ،وجكبد املشاق لساحتي وإلى والدي العٍص

وقوحي بعد هللا إخوحي ألاعصاء وأخواحي الجمُالث إلى فلرة كبدي أوالدي 

ًالغالين.

متي وجروقت معهم أجمل لحظابإلى من كاهو بجاه  ،ث حُاحي عائلتي الكٍس

إلى كل من  ألاعصاء فخقدهم شمُالحي وشمالئي  إلى أطاجرحيأإلى من ط

 ًوطاهم على 
 
 أو أطدى لي حشجُعي إلى كل من علمني حسفا

 
قَدم لي عوها

هدي هرا العمل املخواضع طائلت املولى عصوجل القبول 
ُ
 أ

 
معسوفا

ًواملغفسة.



 د

 

 إقرار?



بأنيا قدمت لجامعة الخميؿ، لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحػاي  الخاةػة،  ،الرسالة ةأقر أنا معد

أي جػزء منيػا، لػـ ي ػدـ لنيػؿ درجػة يميػا  ي باستيناء ما تـ اإلشارة لو حييما ورد، وأف ىذه الدراسة، أو 

 جامعة أو معيد آخر.

 

 التوقيع: ...............................

 ديما شتات
 

 ـ2019التاريخ:   /   /



 ه

 

وعرفانشكر   

 

دهكم  الحمد هللا ً القائل في مككم كخاب  للنن ككسجم ألٍش

ًض ال ٌشكس هللا والصالة والظالم على السطول هللا القائل لمن ال ٌشكس الىا

وجل الري طاعدوي على إجمام دزاطتي وجكمل املصاعب في  بداًت اككس هللا عص

ًطبُل ذلك وجفضل علَي بئجمام هرا العمل املخواضع.

كخلو والري جخلمرث على أجقدم بالشكس والخقدًس والعسفان للدكخوز كامل حظن 

إلاكساف على  وكان وعم املعلم ألامين والري أًضا جفضل بقبوًل ًدً  فكان

ًغىاء هره السطالت .إوهصح  وجوجيه  ما أثس في زطالتي ومىكني من وقخ  

ظسوي أن أجقدم بخال فاضل الرًن قدموا ص الشكس والخقدًس إلى أطاجرحي ألًاَو

بخككُم أدواث الدزاطت على ما قدموا لي من جوجيهاث قُمت طاهمت بئجمام 

في دزاطتي كسام الرًن لهم الفضل هره السطالت وكل الشكس والخقدًس ألطاجرحي ال

وكل الشكس ألطاجرة لجىت املىاقشت بقبول مىاقشت زطالتي ال كك أن مالحظاتهم 

طخكون ألثساء هرا العمل وكل الشكس لكل ًد خفُ  طاهمت في إجمام هجاحي 

 فلهم كل املكبت والخقدًس و الاحترام.
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 ملخص الدراسة

ف   الم ي ميف في  االضطرابات الجسمية والنفسية لدى يينة مف المسنالتعرؼ إلى  الحالية ىدفت الدراسة
 الجسمية درجة االضطرابات، ومعرفة الفروؽ ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ

النفسية لدى المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، وف ًا لمتغيرات و 
 .، والعمر، والحالة االجتمايية، والمستوى التعميم (ومكاف السكف الدراسة: )الجنس، 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ لم يميف ف  المخيمات الفمسطينية مف المسنيف ا مجتمع الدراسة تكوف 
، ولتح يؽ أىداؼ ( مسف ومسنة1428)الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة(، والبالغ يددىـ )

ضطرابات ، وطبؽ يمييـ م ياس االمسف ومسنة( 300)الدراسة اختيرت يينة يشوائية، بمغ قواميا 
 .الوةف المنيج  واستخدـ النفسية، وذلؾ بعد التح ؽ مف ةدقيما ويباتيما.و الجسمية 

لدى المسنيف الم يميف ف  المخيمات الجسمية والنفسية درجة االضطرابات أف أظيرت النتائج 
وجود فروؽ ف  متوسطات وتبيف ، كانت متوسطة الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ

والعمر والحالة  السكف مكافو المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية، تعزى لمتغير الجنس استجابات 
 العزةو ف  مخيـ الفوار  المسناتفروؽ لةالح يمى م ياس االضطرابات الجسمية، وكانت الاالجتمايية 

يدـ وجود فروؽ ف  متوسطات نتائج الأظيرت سنة وا رامؿ، بينما  90وذوي العمر أكير مف 
المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ، تعزى لمتغير المستوى التعميم  يمى م ياس  استجابات

 . االضطرابات الجسمية
 مكاف، ف  متوسطات استجابات المسنيف تعزى لمتغير الجنس فروؽ وجود نتائجالوأظيرت 

، والمسنيف ف  مخيـ الفوار االضطرابات النفسية، وكانت الفروؽ لةالح اإلناث يمى م ياسالسكف 
، الحالة يدـ وجود فروؽ ف  متوسطات استجابات المسنيف تعزى لمتغير العمرأظيرت النتائج بينما 

 . يمى م ياس االضطرابات النفسية االجتمايية، المستوى التعميم 
بزيادة وي  المسنيف حوؿ االضطرابات الجسمية  ومف خالؿ النتائج الساب ة توة  الباحية

وا بيا بسبب ت دـ العمر مف خالؿ ورشات تي يفية تع د بشكؿ دور ف  والنفسية الت  يمكف أف يةاب
مراكز المخيمات، وضرورة االنتباه إلى نظاـ التغذية الذي يسايد المسنيف ف  التغمب يمى المشكالت 

 الةحية الت  تظير مع ت دـ العمر.
 ت الفمسطينية.: االضطرابات الجسمية، االضطرابات النفسية، المسنيف، المخيماكممات مفتاحية



 م

 

Abstract 

The present study aimed to identify the physical and psychological disorders of a sample of 

elderly residents in the Palestinian camps in the Hebron and Bethlehem governorates, and 

to know the differences in the degree of physical and psychological disorders in the elderly 

in the Palestinian camps in the Hebron and Bethlehem governorates, according to the study 

variables: Age, marital status and educational level). 

The study population consisted of elderly people living in the Palestinian camps in Hebron 

and Bethlehem governorates (Al-Fawwar, Al-Oroub, Dheisheh, Al-Izzah and Aida). The 

total number of the study was (1428) elderly and elderly women. They have to measure 

physical and psychological disorders, after verifying their honesty and stability. Use the 

descriptive method. 

The results showed that the degree of physical and psychological disorders among the 

elderly residents in the Palestinian camps (Al-Fawar, Al-Oroub, Al-Dheisheh, Al-Izzah and 

Aida) in the Hebron and Bethlehem governorates was moderate. On the scale of physical 

disorders, the differences in favor of elderly women in Al-Fawwar and Al-Izzah camp and 

those with more than 90 years of age and widows, while the results showed no differences 

in the average responses of the elderly in the Palestinian camps, due to the educational 

level variable on the compulsory scale Physical pat. 

The results showed that there were differences in the averages of the elderly responses due 

to the sex variable, the place of residence on the scale of mental disorders, and the 

differences were favored for females and the elderly in Al-Fawwar camp, while the results 

showed no differences in the averages of the elderly responses due to the age, social status 

and educational level on the scale of the disorders. Mental. 

Based on the above results, the researcher recommends raising the awareness of the elderly 

about the physical and psychological disorders that they can suffer due to age through 

educational workshops held in the role of camps, and the need to pay attention to the diet 

that helps the elderly to overcome the health problems that appear with age. 

Keywords: physical disorders, mental disorders, elderly, Palestinian camps. 
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االضطرابات الجسمية والنفسية لدى عينة من المسنين المقيمين في المخيمات 
 الفمسطينية في محافظة الخميل و بيت لحم

 المقدمة ?الً أو  

يعان  سكاف المخيمات مف بعض المشكالت بسبب الوضع البيئ  والحياة العامة، حيث يسكف 
المخيمات الالجئيف الفمسطينييف الذيف ىجروا بالدىـ ليعيشوا ف  ب عة ةغيرة مف ا رض ال يتوفر 

ب لذا ىناؾ فييا أدنى م ومات الحياة فالبيوت مالة ة وغير ةحية والخدمات غير متوفرة كما يج
 وخاةة المسنيف.ةعوبة ف  الحياة مما ينعكس يمى الجانب النفس  والجانب الةح  لسكاف المخيـ 

وتنتي  بالضعؼ ف  مرحمة الطفولة اآلخريف  تميؿ حياة اإلنساف رحمة نمائية تبدأ بااليتماد التاـ يمىو 
مبات الحياتية. يولد اإلنساف بسط المتطألتمبية ف  مرحمة الشيخوخة  والعجز وااليتماد يمى اآلخريف

ب ائية قميمة تمكنو مف الب اء  غير قادر يمى الحياة لوحده وال يمتمؾ سوى استعدادات ،اً ياجز  ضعيفاً 
نمائية  حؿ نمائية وينت ؿ مف مرحمة يمرية إلى أخرى ف  يمميةامر  لفترة قميمة جدًا، وينمو اإلنساف ف 

يةؿ إلى مرحمة الشيخوخة والت  تميؿ نياية  ييا، إلى أفمتتابعة تكمؿ كال منيما ا خرى ويعتمد يم
الجسمية والفسيولوجية و  البيولوجية تاالتغير  بشكؿ واضحوف  ىذه المرحمة تظير ، النمو اإلنسان 

ميؿ  يمى المرء؛ كما تشكؿ الةعوبات الجسمية والنفسية والحياتية،أ والعةبية والنفسية الت  تطر 
، تحديًا يمييـ مواجيتو وا ةدقاء، وف داف الشريؾ عؼ العاـ وف داف ا حبةغ والضاالتأقمـ مع وقت الفر 

العمرية بدرجة مناسبة مف الةحة  مف الةالبة والتحدي حتى يتمكنوا مف العيش ف  ىذه الفترة بمزيد
 .(2016)كتمو والعرجا،  النفسية

، وةواًل لمرحمة اى ة والشبابفولة مرورًا بالمر وأف االنساف يمر ف  حياتو بمراحؿ متتالية تبدأ بالط
حيث تنضج الشيخوخة ولكؿ مرحمة احتياجاتيا ومشكالتيا الت  تزداد تع يدًا وحساسية بت دـ العمر، 

فعاالت اإلنساف مع نموه العمري، وأف أىـ خةائص مرحمة الشيخوخة التغيرات البيولوجية والع مية إن
جسم ، وي م  إضطراب ويترتب يمى ىذه التغيرات ، واالقتةادية، والةحيةواالنفعالية واالجتمايية، 

 (.2016يترافؽ مع اضطرابات نفسية منيا ال مؽ والتفكير بالمست بؿ والتفكير بالموت )ال يؽ، 
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النفس  ومف  ابات النفسية وتؤير تمؾ يمى تواف وكما يعان  المسف مف كيير مف المشكالت واالضطر 
مستوى الةحة النفسية، وذلؾ نظرًا لمتغيرات االجتمايية يـ تتأير درجة االقباؿ يمى الحياة وتدن  

السريعة المتوالية ويدـ االلتفات إلى متطمبات المسنيف وحاجاتيـ ف  ىذه المرحمة ومف يـ تظير يميو 
 (.2010فاـ، ىذه االضطرابات بةورة أيراض نفسية أحيانًا )

أشػػارت إليػػو الدراسػػات والبحػػوث و ، يػػاً امػػًا دولاىتم    تم ػػى ريايػػة المسػػنيف أةػػبحت مػػف المشػػكالت التػػو 
 1991)ميػؿ دراسػة الجمعيػة العامػة يػاـ  الت  قامت بيا بعض الييئات المتخةةة ف  ا مـ المتحػدة

لةػػياغة  1992التػػ  تناولػػت الح ػػوؽ االقتةػػادية واالجتماييػػة والي افيػػة، ودراسػػة الجمعيػػة العامػػة يػػاـ 
ى أف المسػػنيف ال يجػػدوف الريايػػة المناسػػبة وبالتػػال  ىػػـ ، والتػػ  أشػػارت إلػػويي ػػة فينػػا الدوليػػة لمشػػيخوخة(

يتعرضوف لكيير مف المشكالت التػ  ال يسػتطيعوف حميػا وقػد يكونػوف يرضػة لمكييػر مػف االضػطرابات 
 . (2016)مةطفى،  والمخاطر نتيجة ذلؾ

 ةيمف المشكالت االجتماي ديالعد سببيقد  وىذه المخاطر واالضطرابات الت  يعان  منيا المسنيف
الت  ت ود إلى ال مؽ واإلحباط، مما  ف،ياآلخر  ةيىار وك مف أىميا الشعور باإلىماؿ والنبذ ة،يوالنفس

 ةيمف الناح فيالمسن اةيوانعاس ذلؾ سمبًا يمى ح يـ،يض لداا مر  لظيور خةبة ةيا رض جعؿي
 .(2015)الريماوي وآخروف،  ةيواالجتماي ةيالنفس

( أف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المشػػػكالت التػػػ  يعػػػان  منيػػػا 2010  )دراسػػػة حجػػػازي وأبػػػو غػػػالوأكػػػدت نتػػػائج 
المسنيف ف  قطاع غزة، كاف أكيرىا حدة المشكالت االجتمايية واالقتةادية، ويمييا المشػكالت النفسػية 

كتمػو ، كما أكدت دراسة ال مؽ أف المسف يعان  مف سمة فأكدت (2009دراسة بالف ) وأمايـ الةحية، 
، وأكػػد متوسػػطة تظيػػر أيراضػػيا بدرجػػةطرابات السػػيكوماتية لػػدى المسػػنيف ( أف االضػػ2016والعرجػػا )
ؿ جميع مناح  الحياة مما م( أف المجتمع الفمسطين  يمر بمجموية مف الضغوطات تش2009النجار )

أير يمػى شػريحة المسػنيف مػف خػالؿ قمػة االمكانيػات الػالـز توفيرىػا ليػـ واسػتمرار ا وضػاع السػيئة فػ  
الجانب النفس  لممسنيف، وىػذا يعتبػر  وانعكس ذلؾوا منية واالقتةادية واالجتمايية،  الناحية السياسية

، أي أف الضػغوطات النفسػية وحالػة الحرمػاف ةالنفسػي ةالجسػدي ضا مراأرضية خةبة لظيور أيراض 
 .الت  يتعرض ليا المسنيف أظير لدييـ ا مراض الجسدية ذات المنبع النفس 
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لمسنيف مف أكير الفئات العمرية يرضة لالضطرابات بػسبب التغيػرات ومف المتعارؼ يميو أف ا
الجػسمية والع ميػة والنفػسية واالجتمايية الت  يتعرض ليا المسف ف  ىذه المرحمة، وتعػد نظريػة 

 وتأييراً  ف  الشخةية والتطور النفس  واالجتماي  مف أكير النظريات تماسكاً  (Erikson) أريكسوف
ف ينظر إلى الوراء واف أيمة الفرد ف  ىذه المرحمة تكوف بالشيخوخة حيث يةؼ م فػ  فيػـ مرحمة

ذا تمكف الفرد مف انجاز ىذه الميمة و يحاوؿ برضا وي ة أف يدمج ىذه الحياة بسمبياتيا وايجابياتيا،  ا 
يطور تكامؿ وحكمة نو يستطيع أف يسوي ويتةالح مع الخبرات السمبية الباقية ف  الماض ، وأفإف
نا الت  تمكنو مف التوافؽ الناجح مػع نفػسو ومػع اآلخػريف، والرضػا بالخسارات الت  يمتم  بيا ا 

 .(2008)جعفر،  حاضره، الت  تعكس الحالة الت  أطمؽ يمييا أريكسوف يأس ا نػا

، كمػا اضطرابات نفسية وجسمية لػدى المسػنيف فػ  المخيمػات الفمسػطينيةوقد الحظت الباحية أف ىناؾ 
حيث ظير ذلؾ مف خالؿ مراجعػة الباحيػة  يعانوف مف اضطرابات الجسمية المسنيفت أف بعض الحظ

وقػػد تػػـ مالحظػػة ذلػػؾ مػػف  اضػػطرابات النفسػػيةاآلخػػر يعػػان  مػػف عض الػػب، فػػ  حػػيف العيػػادات الةػػحية
 وبعض المسنيف يعان  منيما معاً  ،خالؿ زيارة العيادات النفسية التابعة لوكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف

االضطرابات النفسية والجسمية لدى مما دفع الباحية لم ياـ بيذه الدراسة الت  تناولت  النفسية والجسمية،
 .المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ

 مشكمة الدراسة ?ثانياً 

مسنيف يعانوف أف بعض ال الحظت المخيمات الفمسطينيةنتيجة الطالع الباحية يمى واقع الحياة ف  
ناة الت  الكوف الباحية تسكف بال رب مف إحدى المخيمات الفمسطينية وتالحظ المع، و مف االضطرابات

 أف الباحية أحد المراجعيف لمعيادات الةحية ف  وكالة الغوث وكما، يعان  منيا سكاف المخيمات
العيادات الةحية  لالجئيف تالحظ كيرة المشكالت الةحية الت  يتـ متابعتيا مف قبؿ لتشغيؿ

فأبدت الباحية بعض االىتماـ ف  ، ىـ مف كبار السف ارتيادًا ليذه العيادات وخةوةًا أف الفئة ا كير
ىذه الفئة فأخذت تتحدث معيـ وت ابميـ بشكؿ يشوائ  لمتعرؼ يمى المشكالت الت  يعانوف منيا 

، الجسميةنب المشكالت أف ىناؾ مجموية مف كبار السف يعانوف مف مشكالت نفسية بجا تفوجد
ومف ىنا تمحورت مشكمة الدراسة الت  تتناوؿ االضطرابات النفسية والجسمية لدى المسنيف ف  

 المخيمات الفمسطينية.
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 أسئمة الدراسة ?ثالثاً 

درجة االضطرابات النفسية والجسمية لدى ما اآلت : تحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة يف السؤاؿ الرئيس 
ا سئمة  يتفرع ينو؟ و ي المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحمف المقيمين المسنين

 الفريية اآلتية: 

فػ  المخيمػات الفمسػطينية فػ   الم يمػيف لدى المسنيفوالجسمية   النفسيةما درجة االضطرابات  -1
 محافظت  الخميؿ وبيت لحـ؟

محػػافظت  ية فػػ  اسػػتجابات المسػػنيف فػػ  المخيمػػات الفمسػػطينىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ فػػ  متوسػػطات  -2
، الجػػػػنس: )يمػػػػى م يػػػاس االضػػػػطرابات الجسػػػمية ، وف ػػػًا لمتغيػػػػرات الدراسػػػةالخميػػػؿ وبيػػػت لحػػػػـ

 (؟والعمر، والحالة االجتمايية، والمستوى التعميم ، المكاف
محػػافظت  اسػػتجابات المسػػنيف فػػ  المخيمػػات الفمسػػطينية فػػ  ىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ فػػ  متوسػػطات  -3

، المكػاف: )الجنس، يمى م ياس االضطرابات النفسية لدراسةالخميؿ وبيت لحـ، وف ًا لمتغيرات ا
 والعمر، والحالة االجتمايية، والمستوى التعميم (؟

 فرضيات الدراسة ?رابعاً 

( ف  متوسطات  ≥ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ) -1
 ات، تعزى لمتغير ت لحـالمسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبياستجابات 
يمى م ياس الدراسة  ، والعمر، والحالة االجتمايية، والمستوى التعميم (المكاف)الجنس، 

 .المستخدـ ل ياس االضطرابات الجسمية

( ف  متوسطات  ≥ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ) -2
 ات، تعزى لمتغير ت  الخميؿ وبيت لحـالمسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظاستجابات 
يمى م ياس الدراسة  ، والعمر، والحالة االجتمايية، والمستوى التعميم (المكاف)الجنس، 

 .المستخدـ ل ياس االضطرابات النفسية
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 أىمية الدراسة ?خامساً 

 األىمية النظرية

 تكمن أىمية ىذه الدراسة بأىمية موضوعيا وحداثتو، حيث?

جسمية ف  النفسية و ف مف أكير الفئات العمرية الت  تتعرض إلى اضطرابات فئة المسنيتعتبر  .1
حياة اإلنساف لذا تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ االطالع يمى ىذه االضطرابات ودراستيا 

  .بشكؿ متعمؽ
االضطرابات النفسية والجسمية لدى المسنيف إيراء المكتبة العربية الفمسطينية مف خالؿ معرفة  .2

 مخيمات الفمسطينيةف  ال
 األىمية التطبيقية

فأف النفسية وجسمية بما أف فئة المسنيف مف أكير الفئات العمرية الت  تتعرض لالضطرابات  .1
االضطرابات النفسية بالمعمومات الكافية حوؿ و ة يمؤسسات الةحنتائج ىذه الدراسة تزود ال

 .النفسية والجسمية لدى المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية
فيمكف مف خالؿ  كوف ىذه الدراسة تبحث ف  االضطرابات الجسمية والنفسية لدى المسنيفول .2

نتائجيا ارشاد ال ائميف يمى البرامج الةحية والنفسية ف  وكالة الغوث يمى أكير االضطرابات 
الحد مف االضطرابات تنفيذ برامج تسايد يمى الةحية والنفسية الت  يعان  منيا المسنيف ل

 لجسمية لدى المسنيف ف  المخيمات الفمسطينيةالنفسية وا
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 أىداف الدراسة ?سادساً 

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة: 
العػروب،  )الفوار،درجة االضطرابات النفسية والجسمية لدى المسػنيف فػ  المخيمػات الفمسػطينية -1

 ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ الدىيشة، العزة، يايدة(
 )الفػوار،ابات النفسػية لػدى المسػنيف فػ  المخيمػات الفمسػطينية درجة االضطر معرفة الفروؽ ف   -2

، وف ػػًا لمتغيػػرات الدراسػػػة: فػػ  محػػػافظت  الخميػػؿ وبيػػت لحػػػـ العػػروب، الدىيشػػة، العػػػزة، يايػػدة(
 )الجنس، والمحافظة، والعمر، والحالة االجتمايية، والمستوى التعميم (.

 )الفػوار،يف ف  المخيمات الفمسطينية معرفة الفروؽ ف  درجة االضطرابات الجسمية لدى المسن -3
فػػ  محػػػافظت  الخميػػؿ وبيػػت لحػػػـ، وف ػػًا لمتغيػػرات الدراسػػػة:  العػػروب، الدىيشػػة، العػػػزة، يايػػدة(

 )الجنس، والمحافظة، والعمر، والحالة االجتمايية، والمستوى التعميم (.

 حدود الدراسة ?سابعاً 

 ليذه الدراسة مجموية مف الحدود، وى : 

العروب،  )الفوار،المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية: اقتةرت ىذه الدراسة يمى ةريالبش الحدود -
 . ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ الدىيشة، العزة، يايدة(

-2018: طب ت ىذه الدراسة خالؿ الفةؿ الدراس  اليان  مف العاـ الدراس  ةالزمني الحدود -
 ـ.2019

 . محافظت  الخميؿ وبيت لحـمى : اقتةرت ىذه الدراسة يةالمكاني الحدود -
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 الدراسةمصطمحات  ?ثامناً 

 : النفسية االضطرابات

سوء التوافؽ مع النفس أو مع البيئة طبيعية كانت أـ اجتمايية وُيعبر ينيا بدرجة يالية مف حالة ى  "
، ويظؿ ال مؽ والتوتر، واإلحساس باليأس والتعاسة وال ير، وغالبًا ما تمس البعد االنفعال  لمشخةية

 :2018)بدر،  "رًا يمى استبةار حالتو المضطربةدمعيا الفرد المضطرب متةاًل بالحياة الواقعية، قا
11). 

 المشاير وا حاسيس واالنفعاالت  مف مجموية النفسية إجرائيًا بأنيا االضطراباتوتعرف الباحثة 
وت اس ف  ىذه  ويزلة نفسية،يدـ الكفاية، واكتئاب وقمؽ وحساسية زائدة وغضب وتوتر النفسية منيا 

النفسية المستخدـ ف  ىذه االضطرابات م ياس يمى  المسفحةؿ يمييا سة بالدرجة الت  يالدرا
 الدراسة. 

  ?الجسمية االضطرابات

قةور ف  أداء الوظيفة يبارة يف خمؿ أو تمؼ يحدث ف  وظيفة أحد أيضاء الجسـ نتيجة ى  "
لجسمية دوف يالج مسببات االضطراب النفس  إلى جانب وال ُيجدي يالج االضطرابات ا العضوية

 .(14 :2018)بدر،  "االضطراب الجسم 

مف االضطرابات ف  أيضاء الجسـ فتظير جممة  إجرائيًا بأنيا االضطرابات الجسميةوتعرف الباحثة 
ميؿ آالـ المفاةؿ والعيوف وأمراض الضغط وال مب والسكري  يمى شكؿ آالـ ف  أحد أيضاء الجسـ

 االضطرابات الجسميةم ياس يمى  المسفحةؿ يمييا اس ف  ىذه الدراسة بالدرجة الت  يوت  غيرىاو 
 المستخدمة ف  الدراسة. 
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 ?المسنين

مجموية تغيرات جسمية ونفسية ىـ كبار السف الذيف تتجو قوتيـ وحيويتيـ إلى االنخفاض نتيجة "
  .(23 :2016ةطفى، )م "تحدث بعد سف الرشد وف  الحم ة ا خيرة مف الحياة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية

 الدراسات األجنبية

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 

لإلطار النظري والدراسات الساب ة، فتناوؿ اإلطار النظري مفيـو كبار يرضًا لفةؿ ىذا ا يتناوؿ
السف وخةائص مرحمة الشيخوخة، والمشكالت الت  يعان  منيا المسنيف، وأسباب االضطرابات لدى 
المسنيف، والنظريات الت  تناولت مرحمة الشيخوخة، والخدمات الت  تُ دـ لممسنيف ف  فمسطيف، أما 

 سات الساب ة ف د تـ ت سيميا إلى يربية وأخرى أجنبية.الدرا

 كبار السن

( ىو الشخص الذي يةؿ إلى مرحمة نمو تتسـ باالنحدار الواضح الدائـ 2008يعرفيا أبو يوض)

المستمر ف  ال درات الوظيفية والبدنية والع مية، والت  يمكف قياس مستوياتيا ونوييتيا وأشكاؿ تأييراتيا 

 لتواف ية.يمى العمميات ا

المسف ىو الفرد الذي يعتري قدراتو الجسدية وا حاسيس والطاقات الت  ( Medawarيرؼ ميداوار )و 

 (.2016)ال يؽ، بأسباب يرضية أو أحداث ايتباطية تمزمو ف  شيخوختو، بحيث تؤدي إلى الموت 

داد يمره إلى رياية غيره، بسبب امت ج( بأنو الشخص الضعيؼ الذي يحتا2009النجار ) وويعرف

 ومراف ة ةفات الشيخوخة لو مف مرض وضعؼ.

بأنو كؿ شخص زاد يمره يف الستيف ويعتمد يمى غيره ف  غالبية فيعرفو  ( 2010الجبوري ) أما

 شؤوف حياتو.
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  :إلى العمر ف  الت دـ مفيـو( 2015سن  ) ويعزو

 المستوى  : وى مستوياتأربع  إلى ا ساس ىذا يمى الشيخوخة ت سيـ تـ و: الزمني العمر

 فترة يسمى الثاني  المستوى . سنة 65 إلى 55 مف تمتد و الت ايد قبؿ ما فترة ويسمى األول

 .فأكير سنة 75 مف تمتد و العمر ف  الت دـ فترة الثالث المستوى .سنة 65 سف ف  الت ايد

 .سنة 110 إلى 80 مف تمتد و العجز و الشيخوخة فترة الرابع المستوى

 يمى ي دـ ةف  و م ياس وىو العضوية الشيخوخة تحديد ف  ويستخدـ البيولوجي العمر 

 الدـ، دفع قوة الةماء، الغدد نشاط معدؿ تميؿ مرحمة فكؿ .البيولوجية المعطيات أساس

 البةر و السمع ميؿ الخمس الحواس وسالمة العةبية التغيرات

 االجتماي  تواف و دىوم الفرد ويالقات االجتمايية ا دوار بأداء وي اساالجتماعي العمر 

 .اآلخريف مع تفايمو ومدى

 م ياس وىو النفسية الناحية مف الشيخوخة تحديد ف  العمر ىذا ويستخدـ النفسي العمر 

 ذكائو و ومشايره الفرد سموؾ ف  والتغيرات النفسية الخةائص يمى مف مجموية ي ـو وةف 

 .ينيا والرضا لذاتو ت ييمو ومدى

التغيرات البيولوجية والع مية واالنفعالية واالجتمايية، وتراكـ فترتبط ب ةالشيخوخخةائص مرحمة أما 

وانخفاض الدخؿ، ويترتب يمى ىذه التغيرات خموؿ جسم ، وي م   واإلةابة باالضطرابات ا مراض،

تعد ىذه المرحمة ، ويترافؽ مع اضطرابات نفسية منيا ال مؽ والتفكير بالمست بؿ، والتفكير بالموت

ف المراحؿ الت  يختتـ فييا اإلنساف حياتو بةورة يامة، وى  كغيرىا مف المراحؿ تتميز العمرية م
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ببعض التغيرات الطبيعية والنفسية واالجتمايية والع مية، وىذه التغيرات ف  ح ي ة ا مر تأخذ منحنى 

ؽ، )ال يالمرحمة يف مراحؿ العمر ا خرى  نحو التدىور والضعؼ، والشعور بالعجز، وتختمؼ ىذه

2016.) 

ف  قوى الفرد وأبنيتو  االنحدارفالشيخوخة تعرؼ بأنيا وضع نفس  وجسم  ياـ يتسـ بالضعؼ و 

المختمفة ناجـ يف تغيرات جسمية و نفسية تحدث ف  مراحؿ متأخرة مف حياة الشخص ، فمف المحتمؿ 

  مف ضعؼ ( سنة، حيث يبدأ يعان60أف يةؿ الفرد إلى مرحمة الشيخوخة ف  حياتو بعمر الستيف )

نتيجة لزيادة  ونفسياً  يضوياً  ف  ةحتو ون ص قواه الجسمية، ومف الطبيع  أف اإلنساف يتغيرا تغيراً 

يعيش يمى ماضيو  ضعيفاً  يمره، فبعد أف كاف قادرا يمى مواجية مشكالت حياتو ب وة أةبح كائناً 

ويح  وف ذواتيـ،  أكير مما يعيش ف  حاضره ، غير أف بعض المسنيف ينجحوف ف  مواجية مشاكميـ

فالشيخوخة مرحمة يمرية كسائر المراحؿ الساب ة تكوف يرضة لم وة والضعؼ ويرضة لمةحة 

والمرض، وال ن ةد ما يةيب الجسـ فحسب بؿ ما قد يةيب الجياز النفس  أيضا بما فيو مف ي ؿ 

، غير )حموأو ة ووجداف، ذلؾ أننا نسير بطري ة تفايمية ف  بنياتنا الجسمية والنفسية إلى حد كبير

2012) 

بالعوامؿ الورايية  وتأيرىا مرحمة المسنيف ف التغيرات الجسدية فتشير إلى تمؾ  الخصائص الجسديةأما 

والبيئية، حيث تؤير ىذه العوامؿ يمى سف بداية التغيرات الجسدية ومدى تطورىا وشدتيا، وسريتيا 

وي، حيث تضعؼ الخاليا وتنحؿ ف  جميع يمى المستوى الخم )تتفكؾ الخاليا( وى  تغيرات انحاللية

 (.2010أنواع أنسجة الجسـ العةبية والعضمية والعظمية )المريب، 
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( بأف المسف يةبح ياجزًا يف ال ياـ بميامو وواجباتو وذلؾ يرجع إلى الضعؼ 2016ويرى ال يؽ )

ة التغيرات الجسدية العاـ ف  بنيتو الجسدية، والع مية إضافة إلى ذلؾ فإف المسف يةاب باإلحباط نتيج

الت  تضعؼ ىمتو، وكذلؾ فإف ىناؾ يدة يالمات جسدية تظير يمى المسف أىميا س وط الشعر 

 بدرجات متفاوتة، وتغير لونو، وظيور تجاييد يمى الجسد خاةة الوجو، وتمؼ ا سناف.

عؼ التغيرات النفسية بسبب سمسمة مف الف داف الت  تؤدي إلى ضإلى  الخصائص النفسيةوتشير 

ت دير الذات، ويدـ ال درة يمى االستمتاع بالحياة، واضطراب المزاج العاـ، واضطراب الشخةية 

االنطوائية، والعزلة االجتمايية، وتتأير التغيرات النفسية لدى الفرد ف  مرحمة الشيخوخة ب درة الفرد 

مشيخوخة كف داف يمى التكيؼ مع وضعو الراىف، بمعنى قدرتو يمى التكيؼ مع ا وضاع المةاحبة ل

 (.2010، ون ص ف  الموارد المالية وغيرىا )المريب، أو أحد ا قاربشريؾ الحياة، 

 لمتيكـ والميؿ الالمباالةبالماض  وأحيانًا  واإليجابئدة اومف الخةائص النفسية لممسنيف الحساسية الز 

د ف  ىذه المرحمة وتزدا وشدة التأير االىتماماتوضيؽ  االنتباهوتتجمى بعض التغيرات ف  ضعؼ 

 ، كما يعد النسياف مف أبرز خةائص ىذه المرحمة و بخاةة الذاكرة قريبةبا ماف لإلحساسالحاجة 

 التفكير بشكؿ ياـ بط ء المدى فتبدو أحداييا واضحة، كما يةبح المسف طويمةالمدى، أما الذاكرة 

)أبو يوض،  لخوؼ مف العجزوتنتاب المسف مخاوؼ يديدة أىميا ا ،وغير متعجؿ ف  اتخاذ ال رارات

2008.) 

ف   أو المادية، ا شياءكاف ذلؾ ف  سواءٌ  ويجد المسنوف ةعوبة بالغة ف  تغيير ما ايتادوا يميو،

 نظاـ الحياة اليوم ، فالمسف يرفض تغيير ما حولو كتغيير المنزؿ أشياء غير مادية كطري ة التفكير أو

 (.2007)مفدى،  خاةية مع الت دـ ف  العمر، وتزداد ىذه الاالجتماييةبعض العادات  أو
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 ياـ بوجو الشيخوخة لمرحمة المةاحبة االجتمايية التغيراتإلى  الخصائص االجتماعيةوتشير 

 العديد وف داف االجتمايية العالقات ف داف التغيرات ىذه مظاىر ومف خاص، بوجو العمؿ يف والت ايد

 العديد المرحمة ىذه خالؿ المسف الشخص ويواجو يف،اآلخر  يمى وااليتماد واالىتمامات، ا نشطة مف

 الفراغ ووقت العزلة المشكالت ىذه ومف واالجتماي ، النفس  تواف و تعوؽ الت  المشكالت مف

ة وأف ا سري الخالفات وكيرة والنفسية الجسمية ا مراض ببعض واإلةابة الشيري الدخؿ وانخفاض

 واالجتمايية واالقتةادية  الةحية المشكالت مف لؾذ وغيريكوف مةدر تيكـ ا خريف أحيانًا، 

 (.2010)ةياـ، 

تةاحب مرحمة الشيخوخة مجموية مف التغيرات االجتمايية أىميا ف داف العالقات االجتمايية و 

مما يبعث ف   ،وا نشطة وااليتماد يمى اآلخريف، وغالبًا ت تةر يالقاتيـ يمى ا ةدقاء ال دامى

المسف يف يممو يؤدي إلى قطع ةمتو بمعظـ الزمالء، والمعاناة مف وقت نفوسيـ الممؿ، وان طاع 

 (.2010الفراغ، وينخفض لدييـ مستوى الطموح )حجازي وأبو غال ، 

المركز الي ة،  وف دافاالىتماـ لدى المسنيف ميؿ قمة  االجتماييةبعض التغيرات  مالحظةيمكف 

، ي ع االجتماييةف  أداء أدواره  االستمرارسف يف يعجز الم قات العائمية، ويندماالعال االجتماي  ف 

قات شخةية ومشاركات يامة ما تحتويو مف يال ،كامالً نيا تتضمف نظاـ حياتو  فريسة الوحدة 

 (.2014بدرة، ) وأنشطة

مجموية مف أمراض الع ؿ تشير إلى أف المسنيف ف  مرحمة الشيخوخة تةبيـ  الخصائص العقميةأما 

تشير إلى تراجع الكفاءة ، والزىايمر وغيرىا مف ا مراض الع مية والت  جميعيا منيا ف داف الذاكرة
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خاليا داخؿ الدماغ وال درة االستداللية ى  أكير ال درات الع مية ، وتمؼ بعض نتيجة كبر السف، الع مية

 (. 2016)ال يؽ،  تدىورًا يند المسنيف

 ف  الت دـ فترة تتسـ ما وغالبا اإلدراكية ل دراتوا والمفظية العددية ال درات ف  انخفاضا ىناؾ أف كما

 وتكويف واالستدالؿ، المشكالت حؿ يمميات ف  ةعوبة يجدوف فالمسنوف المعرفية، باإلياقات العمر

،  يمى لمسف تأييرا ىناؾ أف ،كما جديدة ميارات تعمـ يمى ال درة وانخفاض الع م  التةمبو  المفيـو

 االنتباه يمى ال درة ون ص االختزاف يممية يمى ال درة يدـ حيث يامة، الع مية الجوانب مختمؼ

 يمميات ف  الضعؼ أو العجز مف نوع فيناؾ واالكتساب، التعمـ يمى ال درة لضعؼ نظرا واإلدراؾ

 نتائج وتشير العمر ف  ا فراد ت دـ مع ذلؾ وغير والحرك  النفس  وا داء واإلدراؾ اإلحساس

 انخفاض وجود إلى باإلبداع العمر يالقة يف (Guilford) جيميفورد ابي قاـ الت  العرضية الدراسات

)ةياـ،  وا ةالة والمرونة الطالقة ميؿ اإلبدايية ال درات ف  وا ربعيف اليالييف سف بعد ممحوظ

2010.) 

مرحمة الشيخوخة مرحمة يةاحبيا العديد مف التغيرات البيولوجية والنفسية كتدىور الوظائؼ الع مية و

ؾ، اعؼ الذاكرة والنسياف والحديث يف الماض ، وتباطؤ ف  التفكير وضعؼ ف  يممية اإلدر ميؿ ض

وظيور يديد مف المشكالت الجسدية  جزء مف خاليا المخ إضافة إلى الضعؼ الجسدي، وذلؾ لتمؼ

 .(2013، ال ةاب )

 المشكالت التي يعاني منيا المسنين

 الظروؼ يف الناتجة بالمشكالت تتعمؽ ال رائيم ،اإلس االحتالؿ تحت الفمسطين  المسف مشكالت إف

 العالـ ف  مكاف كؿ ف كبار السف  منيا يعان  والت  ف ط والنفسية واالقتةادية والسياسية الةحية
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نما باإلضافة إلى ذلؾ بم دا  لنفسو الحماية توفير يمى المسف ويجز باالحتالؿ، تتعمؽ مشكالت ر وا 

 الت  ا رض يمى والخوؼ النفس ، والضغط ا مف، بعدـ شعورال بسبب الدائـ والتوتر ولآلخريف

 وضعؼ المدف، بيف االنت اؿ يمى ال در ويدـ والحةار، وااليت اؿ معالميا، تغير االحتالؿ يحاوؿ

 .(2008)جعفر،  الحديث العةر ظروؼ تفرضيا الت  التغيرات مع التكيؼ يمى المسف قدرة

واالجتمايية وا منية الت  يعيشيا المجتمع الفمسطين  منذ ما وقد أدت الظروؼ السياسية واالقتةادية 

يزيد يمى ستة ي ود إلى حدوث تغيرات ي افية واجتمايية انعكست يمى جميع فئات المجتمع ويمى 

المسنيف بشكؿ خاص، وزادت مف معاناتيـ ومشكالتيـ بشكؿ كبير ف  ظؿ التعرض المستمر لمخبرات 

ف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيم  كال تؿ وىدـ البيوت وانتياؾ حرمة العنيفة يمى اختالؼ أشكاليا م

الم دسات وغيرىا، وىذا يرفع مف مستوى التوتر واليأس ويدـ االطمئناف لممست بؿ، حيث اضطرت 

%( مف ا سر إلى تغيير أنماط الحياة المعيشية لدييا، وتأيرت ا وضاع النفسية بشكؿ سمب  84)

 (.2005، زىراف)

 كالت االجتماعيةالمش ?أوالً 

 مع اجتمايية مشاكؿ يعيش تجعمو يميو تطرأ الت  الفسيولوجية التغيرات مع الفرد تكيؼ يدـ إف

 راجع وذلؾ وانكماشيا االجتمايية العالقات بانحةار الشيخوخة مرحمة تميز إلى إضافة ،بو المحيطيف

 ىذه ف  أةدقاؤه المسف يف د وحينما. االجتمايية يالقاتو مف ي مص الذي يممو يف المسف ت ايد إلى

الشعور إلى بو تؤدي ا سرية العالقات تدىور أف كما. بآخريف استبداليـ ف  ةعوبة يجد المرحمة،

 (.2015)سن ،  واالنعزاؿ بالوحدة
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يزداد اىتماـ المسف بنفسو وتضعؼ العالقات ال ائمة بينو وبيف معارفو، فتضيؽ دائرة العالقات و 

ائمة يمى العالقات ا سرية ف ط، فيو يعان  ف  ىذه المرحمة بيف الشعور االجتمايية حتى تةبح ق

سحاب مف البيئة االجتمايية ونظرًا لن ص االندماج مع اآلخريف وتناقض ا دوار بالفراغ والعزلة واالن

، وقد يشعر المسف بف داف الدور بت ايده يف العمؿ، فما يميو إال أف يظؿ االجتمايية الت  ي وـ بيا

 .(2013ال ةاب ، ) مجًا مع اآلخريف، ويشارؾ ويتفايؿ مع ا جياؿ ا خرىمند

الت  أةبحت ال  ف  بعض ا سر( أف مف المشكالت االجتمايية لممسف 2009ويشير الخالدي )

وقضاء معظـ  لمعمؿ المرأة خروجوذلؾ قد يعود أحيانًا كييرة يمى  ،تتحمؿ وجود كبار السف ف  نظاميا

 بحيث ال يجد المسف مف يعتن  بو مما شكؿ لو انعزاؿ ووحدة مع وجوده بيف أسرتو.وقتيا خارج البيت 

المواقؼ يمى مواجية ( فيرى أف المشكالت االجتمايية تتميؿ ف  ن ص ال درة 2005أما زىراف )

ال درة يمى االجتمايية والخوؼ مف ارتكاب ا خطاء االجتمايية، والخوؼ مف م ابمة الناس ون ص 

خريف وقمة ا ةدقاء، ون ص ال درة يمى إقامة ةداقات جديدة، ويدـ فيـ اآلخريف، االتةاؿ باآل

والوحدة، ون ص الشعبية، ورفض الجماية لمفرد، ويدـ وجود مف يناقش مشكالتو الشخةية معو، 

 وال مؽ بخةوص التعةب االجتماي  ويدـ التسامح.

 النفسيةالمشكالت  ?ثانياً 

المجتمع أو ا قارب أو االةدقاء أو  مف قبؿ االىتماـف داف بسبب  المشكالت النفسية لممسنيف تظير

مما يؤدي إلى اضطرابات وضغوط ف  الجانب العاطف  واالنفعال  والنفس  لممسف،  ،انشغاؿ ا بناء

يمى كذلؾ ليا آيار مباشرة وفعالة و تأيرىا بالتغيرات البيولوجية والفسيولوجية تفالنواح  الع مية والنفسية 

 (.2007)فيم ،  المسف
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ويشعر بعض المسنيف باليأس وخاةة أولئؾ الذيف ين طعوف يف العمؿ نتيجة الت ايد إذا كانوا 

موظفيف، أي يتـ التخم  يف خبراتيـ وال يوجد ليـ دور ف  التسيير واالنتاج بعد ذلؾ، ولـ يب ى ليـ إال 

 (.2009الرحيؿ أو االستعداد لو )معمرية وخزار، 

( أنو مف ةور المشكالت النفسية الت  يتعرض ليا كبار السف المشكالت 2013ويرى ال ةاب  )

، واضطرابات واالنطواءويتـ تحديدىا ف  اضطرابات ال مؽ النفس ، واضطراب الشخةية  ،العاطفية

العاطفية مف اكتئاب والوسوسة والحزف الشديد والفةاـ الع م ، واالضطراب العضوي ميؿ داء 

 الزىايمر.

 الصحيةشكالت الم ?ثالثاً 

إف أغمب المشكالت الةحية الت  تةيب كبار السف قد تةيب مرحمة يمرية أخرى إال أنيا تميؿ 

أكير خطرًا يمى جسـ المسف وذلؾ لضعؼ م اومة جسمو وتأيره السريع بالمرض، وينتج يف ذلؾ 

سنيف المزمنة أكير المشكالت الةحية لدى المالضعؼ والوىف ف  جسـ المسف، كما أف ا مراض 

وتكوف يادة أكير ف  ا يمار المتأخرة لضعؼ البنية الجسمية  نيا ةعبة التشخيص، وىناؾ ةعوبة 

 (.2009 الزبيدي،)ف  التعامؿ معيا وتكوف غير قابمة لمشفاء 

ويشير مفيوـ الةحة ف  مجاؿ الرياية الةحية لدى المسنيف إلى جانبيف: ا وؿ ويتعمؽ بغياب أو 

لمفرد وتعوؽ يف استخداـ في  مؤلمة اض ليا جوانب شخةية غير محببة، وجود ا مراض، فا مر 

قدراتو  داء ا دوار االجتمايية المتوقعة منو، واليان : يتعمؽ بدرجة الةعوبات الوظيفية، فالنشاطات 

 الت  تتعمؽ بمياـ الحياة اليومية الت  ي وـ بيا الفرد أو الت  يعت د أنو يستطيع ال ياـ بيا تعد مؤشراً 

 (.2009ميمًا ف  تحديد ما سوؼ تةبح يميو حالتو الةحية ف  المست بؿ )معمرية وخزار، 
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 ضاأمر  بعدة تةاب أجساميـأف  لمشيخوخة الةحية لمشكالتا مظاىر أف( 2016وذكرت سراي )

 الخبيية ـابا ور  اإلةابة نسبة ترتفعض، اأير  ليا ليس ضابأمر  المسنيف يةاب قدت، الوق نفس ف 

 الذبذبات ذات ا ةوات سماع ف  جعاتر ، و الشيية ف دافة، و الرؤي ضعؼ، وكذلؾ نيفالمس بيف

 يمى ال درة يدـ مف يتبعو وما، الحركية المرونة ن ص، وكذلؾ مف مظاىر المشكالت الةحية العالية

ا، معي التكيؼ الفرد يستطيع ال قد والت  الةنايية التركيبات يمى االيتماد أو العادي الغذاء تناوؿ

 أو نفسية أو ةحية  سباب الشيية ف داف نتيجة الوزف ن ص أو الحركة يدـ بسبب الوزف زيادةوكذلؾ 

 اجتمايية

 االقتصاديةالمشكالت  ?رابعاً 

 قدرة يمى تؤير االقتةادية، المشاكؿ مف وغيرىا الت ايد يمى اإلحالة بسبب المالية الموارد قمة إف

 ظيور ذلؾ إلى زيادةالسف  كبر يميو يؤير مما أكير لكافية،ا بالدرجة مشبعة حياة يحيا أف ف  المسف

)سن ،  اليومية الحياة ضروريات يمى واإلنفاؽ الدواء و العالج كمةاريؼ جديدة مادية أيباء

2015.) 

 أسباب االضطرابات لدى المسنين

 ( أف أسباب االضطرابات لدى المسنيف تميمت ف :2008ذكر جعفر )

 ال مب كأمراض المختمفة ا جيزة ف  ضطراباتواال كييرة ةحية مشكالت  تميمت ف ?بيولوجية أسباب

 وىذه والكمى الكبد وأمراض التنفس أو اليضـ واضطرابات المفاةؿ وآالـ الدـ ضغط وارتفاع والسكر

 مف وتزيد ا مف بعدـ وتشعره وييو مف ا كبر المساحة وتحتؿ بالضعؼ، يشعر المسف تجعؿ المشاكؿ

 .بالعجز شعوره
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 وأ ،أحد ا قارب وف داف الةحة، وف داف ،االجتمايية والمكانة العمؿ ف داف تميمت ف  :نفسية أسباب

 داخؿ االجتمايية والمكانة الدور وف داف اليدؼ، ف داف وأخطرىا الزوجة ف داف ش ء وأىـ ا ةدقاء،

 .ا سرة

 يف وانشغاليـ ليـ مست مة رأس وتكويف ا بناء تزوج بسبب العزلة مف المسف يعان : اجتماعية أسباب

 ال كاف إذا أو الي افية ا يماؿ مف خالية حياتو كانت واذا النفع، بعدـ المسف شعور ويزداد ،أباءىـ

 مستشفى ف  أو إيوائية مؤسسة ف  المسف يتواجد يندما وخاةة ىواية، أية ممارسة أو ال راءة يستطيع

 .فيزي يا حتى أو سيكولوجيا، الفرد يموت وقد

 أىمميـ أو ذوييـ اىمميـ إذا خاةة خان ة مادية مشكالت مف يعانوف المسنيف فبعض: مادية ابأسب

 الف ر، مف ويعان أحزانو يجتر بيتو ف  يجمس وبعضيـ لمتسوؿ لمخروج يضطر وبعضيـ المجتمع

 .االقتةادية النواح  ف  الغير يمى وااليتماد

 يالـ يمى م بؿ بأنو وييو أيماؽ ف  يدرؾ حيث المجيوؿ حافة يمى ي ؼ فيو :روحية أسباب

 يمييا. ظاالحف أجؿ مف وسعى بيا تعمؽ طالما أشياء ويترؾ فيو مةيره يعرؼ ال مجيوؿ
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 نظريات الشيخوخة?

 ظرية االنسحاب أو فك االرتباطن

 ا فرادوت ـو يمى افتراض أساسو أف  (Cameng & Henry,1961) تعود ىذه النظرية إلى كمنج وىنري

الت   وا دوار واالجتماييةالنفسية  ا نشطةحيف يت دموف ف  العمر إلى ت ميص ًا ريجييتجيوف تد

أف مظاىر  (Cameng & Henry,1961)حيف كانوا ف  منتةؼ العمر، ويرى كمنج وىنري اكتسبوىا

أنو كاف سنًا فيالحظ  منو با ةغري ارف المسف نفسو  الموضويية يندما بالمالحظةتبدأ  االنسحاب

ويشعر أنو بدأ يف د ارتباطو بأوجو الحياة ويبدأ نشاطًا وحركًة، وأكير مرغوبية  يجابية وأكيرأكير إ

يممية  االنسحابويممية ، تدريجياً ، ف  الوقت الذي يعفيو المجتمع بدوره مف التزاماتوباالنسحاب

وث تغيرات الفرد ويرغب بيا، وتتميؿ مظاىر التغير المةاحب لمت دـ ف  العمر بحد طبيعية ي بميا

 االىتماـ، وتغير أولوياتو حيث ينت ؿ المسف مف اآلخريفتفايؿ الفرد مع  كمية وكيفية ف  أسموب

 (.2014)بدرة،  ومف العمؿ إلى الراحة ف  ذاتو، االستغراؽإلى  باآلخريف

أف الشيخوخة تتضمف االنسحاب التدريج  مف اإلطار االجتماي  مع ميؿ مواكب لو وترى النظرية 

خريف لمت ميؿ مف توقعاتيـ مف المسنيف وخفض درجة التعامؿ معيـ، وىذه العممية تعمؿ يمى مف اآل

 .(2014)قةير، يالية مستويات

مف الناحية االجتمايية، يمى المسف أف يترؾ مجاؿ الدور الذي لـ يعد يستطيع العمؿ فيو بكفاءة وذلؾ 

: فيو يشير إلى المحافظة يمى الموارد ومف الناحية النفسية ليفسح المجاؿ لمف ىـ أةغر منو سنًا.

بالنسبة لمفرد: فإف فؾ االرتباط وسيمة لممحافظة  العاطفية ليتمكف مف التركيز يمى استعداداتو لمموت.

)جعفر،  يمى التوازف بيف الطاقات المنحسرة لممسف مف جية ومتطمبات شركاء الدور مف جية أخرى

2008). 
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لمؤيرات والنشاطات والفعاليات الت  باؤدي لميؿ الفرد لفؾ ارتباطاتو ترى النظرية أف الت دـ ف  السف سي

لؾ يمى المجتمػع أف ييتـ بإيجاد كاف يرتبط بيا تدريجيا وزيادة ميمو نحو العزلة والتمركز نحو الذات لذ

 ,Coleman) المناسب دوار ايجابية لممػسنيف لزيػادة تفايالتػو مػع البيئػة ومػسايدة يمػى التكيػؼأ

Hanlon, 2004.) (  2015ويرى سن )المسنيف لدى بالرضا لمشعور ا ميؿ أسموب ىو االنسحاب أف. 

 نظرية النشاط أو البدائل

، (Friedman & Havighurst & Miller,1961)فريدماف وىافجرست وميمر  ترجع ىذه النظرية إلى

ويممو، والت  يمكف مف خالليا حيث تركز يمى أىمية ا نشطة البديمة ف  حالػة ف ػد المػسف لوظيفتو 

يادة تواف و وخاةة ا نشطة الت  تميؿ مةدرا جديدا لمدخؿ  ويؤكد أةحاب ىذه ، شغؿ وقت فراغو وا 

ع المجتمع توفير ضمانات لمحفاظ يمى مستوى النػشاط المناسب لمعمر لدى النظرية انو كمما استطا

يوـ االيجاب  لػذات لديو مما سيسايد المسف، كمما زادت ضمانات الدور االيجاب  لو وب اء المف

المسنيف يمى التكيؼ مع المشكالت النفسية، الت  سيواجييا خالؿ المرحمة ا خيرة ف  حياتو وسيكوف 

 (.2008)جعفر،  اقدر يمى استيعاب دوره الجديد

رد تفترض ىذه النظرية أنو لك  يحدث التوافؽ بشكؿ فعاؿ مع ف داف يمؿ أو وظيفة فإنو يجب يمى الف

أف يجد بدياًل لتمؾ ا ىداؼ الشخةية الت  كاف ذلؾ العمؿ ي وـ بتح ي يا، وأف ينم  اىتماماتو 

، وبذلؾ فإف الفرد الذي يضطر لترؾ يممو بسبب المعنوية رفع روحوويواةؿ نشاطاتو بما يسايد يمى 

باليوية  ورالت دـ بالعمر يمجأ ف  الغالب إلى تعويض ذلؾ بأىداؼ ونشاطات جديدة توفر لو الشع

والذات، وبيذا ف د ركزت ىذه النظرية يمى أىمية ا نشطة البديمة الت  يحتاجيا المسف ليمأل وقت 

 (.2014)قةير،  فراغو بعد الت ايد ولتحسف وضعو المادي
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ىـ ا شخاص الذيف ا وؿ وتن سـ اتجاىات كبار السف نحو الت ايد كما يراىا ىافيجرست إلى قسميف 

 نشطة وا يماؿ ل ضاء يف طريؽ خمؽ أنماط جديدة مف امف نمط حياتيـ بعد الت ايديمكنيـ التغيير 

)ةياـ،  ىـ ا شخاص الذيف يرغبوف االستمرار ف  نفس أيماليـ الساب ةاليان   ـغ، أما ال سوقت الفرا

2010.) 

و أف  سطا و المسنيف أف يتمسكوا بأدوار العمر  تحيوانظرية النشاط مؤسس   ( أف2015ويرى سن  )

و ممارسة اليوايات بعد  لمرحالتميؿ التخطيط  الت  تركوىا بأدوار أخرى جديدة ا دواريستبدلوا 

 .والفيزي   ف  الحياة االجتماي الت مص ف  دورىـ  اإلمكافالت ايد وي اوموف قدر 

 التوافقنظرية 

نسحاب، ا زمة( أوضح )النشاط، اال ى لعناةر ا ساسية لمنظرية أف ( Atchley, 1976أتشم  )ويرى 

أف يممية التوافؽ ت وـ يمى ينةريف أساسييف ىما التسوية الداخمية والتفاوض والتفاىـ بيف 

ا شخاص، وي ةد بالتسوية الداخمية إيادة النظر ف  معايير اتخاذ ال رار، أما التفاوض بيف 

تو مع اآلخريف ممف يتعامؿ ا شخاص فينظر إليو بوةفو يممية يتـ فييا مناقشة الفرد  ىدافو وطموحا

معيـ، ويمكف أف يترتب يمييا تغيير الفرد  ىدافو، وأوضح أتشم  أف الم ايد لدى كيير مف 

ا شخاص المت ايديف يتضمف إيادة تنظيـ لمدرج ا ىداؼ الشخةية ف  ضوء يممية التسوية 

الفرد  ىدافو وطموحاتو مع  الداخمية، حيث النظر والمراجعة الداخمية لمعايير اتخاذ ال رار ومناقشتو

 .(2014، بدرةبيف أىداؼ الفرد وأىداؼ اآلخريف ) والمواف ةاآلخريف ويممية الم ارنة أو 

يمى الحياة الماضية  أف التكيؼ خالؿ مرحمة الشيخوخة يمكنو أف يستمر بعدة اتجاىات وذلؾ ايتمػاداً و 

 (.2005)أبو المعاط ،  ة لممسفيبر مراحؿ الحياة الماضي لممسف، وتأكيد الستمرارية النمو
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يتح ؽ نتيجة لت دـ ف  العمر  واالجتماي يرض نظرية التوافؽ، أف التوافؽ النفس   خالؿل د تبيف مف 

العوامؿ الداخمية والخارجية الت  تحدث لمشخص ف  حد ذاتو  والتفايؿ بيف نوييف مف العوامؿ ى 

  والحضاري االجتماي ياؽ والعوامؿ الخارجية الت  ترتبط أساسا بالبيئة و الس

 نظرية التبادل االجتماعي

وى  النظر الى السموؾ االجتماي   (Humans, 1961) دأت ىذه النظرية بفكرة قدميا ىومانزب

والعطاء بمعنى الحةوؿ يمى  ا خذالمبدأ الرئيس  الذي تستند يميو ىذه النظرية ىو مبدأ و  كتبادؿ،

التال  كبار السف حسب ىذا المبدأ يندما ينالوف الرياية ش ء يمـز رد ممايؿ ويكوف ذا قيمة. فب

يممكوف شيئا ي دمونو بعدما أفنوا  ال، فيجب يمييـ بالم ابؿ الرد بالميؿ ف  ال يمة التبادلية وىـ واالىتماـ

أف التفايؿ بيف ا فراد أو الييئات الجمايية يمكف وةفو  وت وـ الفكرة يمى، اآلخريفحياتيـ ف  خدمة 

 غير المادية ( وت ميػؿ التكػاليؼا قةى مف المكافآت )المادية و  محاوالت لموةوؿ إلى الحد يمى أنو

  (.2014، بدرة) المادية وغير المادية

رى ىذه النظرية أف الحياة ت وـ يمى ا خذ والعطاء، أي أف كؿ شخص يسعى لتح يؽ أقةى فائدة وت

حد ممكف، ذلؾ بمعيار احتػراـ الػذات، أي أف ممكنة، وف  الوقت نفسو ي مؿ مف التكمفة إلى أدنى 

المسنيف يحاولوف إقامة العالقات الت  تح ؽ مةالحيـ وقطع العالقات الت  تسبب ليـ الجيد وةرؼ 

 ا مواؿ، والمسنوف الذيف يممكوف ال ميؿ لي دموه لآلخريف يجدوف ةعوبة ف  الحةوؿ يمى ما يريدوف

 (.2001)شاذل ، 

  ف ف  كؿ المجتمعات المسنيف مع يتناسب وال يتماشى ال المبدأ ىذا أف (2010) النوب  يرىو 

كراميـ فاحتراميـ .العطاء و ا خذ مبدأ يمى ي ـو ال معيـ التعامؿ  م ابؿ بدوف يكوف بيـ واالىتماـ وا 
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 الت  الفاضمة ا خالؽ مف و اإلسالمية  المبادئ مف السف كبار مع باحتراـ والتعامؿ الوالديف بر  ف

 .بيا التحم  فرد كؿ يمى يجب

 نظرية األزمة

بأف الفرد قادر يمى تطوير شخةيتو خالؿ مراحؿ النمو المتالح ػة  (Erikson,1959)يرى اريكسوف 

طيمػة حياتػو ويعت د بوجود فترات حرجة لمنمو وىذه الفترات تتسـ بن اط تحوؿ حاسمة. ويؤكػد اريكػسوف 

كما  بنجاح إلى المرحمة التالية . تحؿ قبؿ أف ينت ؿ الفردأف ا زمػة النفسية االجتمايية يجب أف 

أساس ىذه الدراسة حيث أف يينػة الدراسػة تمر بأىـ مراحؿ النمو وأخطرىا  اليامنةوتشكؿ المرحمة 

 (.2008الغةيف، ) خالؿ ىذه المرحمة

ساب ة ى  خالةة لممراحؿ الأزمة التكامؿ م ابؿ اليأس أف  (Erikson,1959) إريكسوف كما يرى

ذا  وتوجياتيا ويجمس الفرد ليحاسب نفسو يما مضى ويتأكػد مف مساىمتو ف  إنشاء الجيؿ الجديد وا 

كاف دوره ف  ذلؾ ايجابيا فعندىا يتولد لديو اإلحساس بالتكامؿ أمػا إذا كاف دوره فيما مضى سمبيًا 

العمر)جبر والنابمس ،  فعندىا يتولد لديو اإلحساس باليأس وفوات الفرةة لمتعويض  نو فػ  نيايػة

مف خالؿ يرض المراحؿ النمائية يالحظ أف ىناؾ جانبًا إيجابيًا وجانباً  سمبيًا ف  كؿ مرحمة ( 1995

مف مراحؿ نمو الفرد ، وتوفر ظروؼ مالئمة ف  مراحػؿ يمػره يجعػؿ اإلحػساس اإليجاب  يالزمو طيمة 

السمب  ف  كؿ مراحؿ يمره ىو الذي سوؼ  حياتو ، أما إذا توافرت ظروؼ غير مناسبة فإف اإلحساس

 (.2010، النوب ) يالزمو وبالتال  يؤير يمى شخةيتو
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ولفتػت النظرية النظر إلى ما يواجيو اإلنساف أيناء مراحؿ النمو مف مشكالت رئيسية أطم وا يمييا 

نتػائج النفػسية أزمات نفسية ونظرية ا زمة، إحدى النظريات الت  يحاوؿ الباحيوف مف خالليا تفػسير ال

 (.2001، شاذل ) واالجتمايية لتنحية الفرد يف يممة وتغيير أدواره بعد إحالتو لمت ايد

 شعوره نتيجة التوازف يدـ مف نويا لممسف يحدث الت ايد أف يروف النظرية ىذه أةحاب فإف ويميو

 ىذه معرضو يرىو  .نفسية أزمة لو يشكؿ و سمبية أيارا لديو يخمؼ مما العطاء يمى ال درة بعدـ

 ىناؾ بؿ نفسو، يف المسف شعور يدـ ف  ا وحد التعامؿ ليس الت ايد إلى الفرد إحالة أف النظرية

 تواف و يمى تؤير الت  والنفسية الةحية  والحالة واالجتماي  االقتةادي المستوى ميؿ أخرى يوامؿ

 (.2015)سن ، لذاتو وت ديره النفس 

نظرية إلى فري يف الفريؽ ا وؿ يرى مميموه أف ف داف الفرد لعممو وتغير وقد ان سـ الباحيوف إزاء ىذه ال

أدواره بعد إحالتو لمت ايد يؤير ف  نظرتو لنفسو وف  يالقاتو مع أسرتو والمجتمع الذي يعيش فيو، 

والفريؽ اليان  ينظر أةحابو إلى الت ايد يمى أنو ليس العامؿ الوحيد وا ىـ ف  يدـ رضا المسف يف 

المستوى االقتةادي واالجتماي   ياويف حياتو، فتأيير الت ايد يتوقؼ يمى يدة يوامؿ مننفسو 

 (2014وأىمية العمؿ بالنسبة لمفرد والحالة الةحية )قةير، 

 ممسنين في المجتمع الفمسطينيل ُتقدمالخدمات التي 

  :( مجموية مف المؤسسات الت  تزود المسنيف ببعض الخدمات تميمت ف2008ذكر جعفر )

دوالر لممػسف ومسايدة تموينية ( 30الوزارة مسايدة ن دية شيرية ب يمػة )ت دـ  الشؤون االجتماعية?

كمما توفر ذلؾ، والتأميف الةح  المجان  بالتنسيؽ مع وزارة الػةحة، وأحيانا ي ـو أخةائ  اجتماي  
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عض المستمزمات خاص بالمسنيف بالعمؿ كمستشار لممسنيف يسيؿ حةوليـ يمى المسايدة وتأميف ب

ولكف تب ى ىذه الخدمة محدودة وغير كافية لتغطية  ع(لمسايدة )كالنظارات، وأجيزة السمالحياتية ا

االحتياجات اليومية والحياتيػة، كمػا تعمؿ يمى مسايدة بعض المسنيف بتحويميـ إلى المؤسسات 

 .اإليوائية، وال ت دـ ليػـ أيػة خدمات ليـ داخؿ المؤسسة

خدماتيا لممػسنيف، (UNRWA)ت دـ وكالة الغوث الدولية التابعة لألمـ المتحدة : الدوليةوكالة الغوث 

مػف خػالؿ برنامج الحاالت المعسرة وى  مسايدات مالية ويينية وةحية مف خالؿ مراكزىا العامة، 

ر وف ا لشروط وسمـ المسايدات الت  تعتمدىا االونروا، حيث يستحؽ المسايدة منيا مف بمغ مف العم

 .60-18 ياـ، ويحمؿ بطاقة الج ، وليس لو دخؿ، وال يوجد فػ  بطاقتػو أبنػاء مسجميف مف سف 60

وى  مؤسسات اجتمايية ت دـ خدمات اإلقامة الدائمة أو المؤقتة لممسنيف، وىػدفيا : مؤسسات اإليواء

جتماييػة، ير الرياية الةحية والنفسية واالفت ػديـ توفير مكاف امف ومالئـ وةح  لممسف، وتو 

وتخميص المسف مف مشاير العزلة والوحدة وتزويده بمشاير ا مف والحرية واالست رار، وتنمية قدراتو 

مكانياتو وتوجييا بشكؿ فايؿ وايجاب  وا    .شغاؿ وقػت الفػراغ بطػرؽ ايجابيةوا 

ترفييية تأخػذ الخػدمات التػ  ت دميا شكؿ النشاطات االجتمايية وال: األندية والمراكز النيارية

كالمحاضرات والرحالت، كما أف جزء مف ىذه المراكز ى  جماىيرية أي تخدـ يدة فئات يمرية ومف 

ضمنيا المسنيف ف  بػرامج خاةة، وىذه المراكز تدار مف قبؿ بمدية ال دس، أما يف المراكز التابعة 

 ة ليا بسبب اإلمكانياتلألجيزة غيػر الرسمية فتب ى برامجيا غير منتظمة دوف وجود وتيرة االستمراري

المالية ون ص الكوادر العممية المدربة، ويدـ وجود خطة طويمة ا مد وقةيرة ا مػد، تضمف 

 . إستمراريتيا
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أف الت دـ بالعمر مسالة يواجييا كؿ فرد، وف  ىذه المرحمة يحدث لمفرد نوع يتضح مف العرض السابؽ 

دور والمسؤوليات الت  ي وـ بيا والمجتمع يبدأ بدوه مف االنسحاب بيف أفراد المجتمع، فالمسف ي مص ال

ومف خالؿ ذلؾ يضطر المسف إلى التخم  يف يممو بسبب الت دـ  ف  الحد مف مسؤوليات ىذا الفرد،

 وقت فراغو ولتحسيف وضعو المادي. بالعمر ويمجأ ف  الغالب إلى تعويض ذلؾ بنشاطات جديدة ليمأل

المالية  نو يف د جزء كبير مف دخمو ا مر الذي يؤدي إلى تزايد فالمسنيف بحاجة إلى زيادة الموارد 

فمرحمة الشيخوخة يةاحبيا ن ص ف  الكفاءة ا يباء المادية يميو ويعيؽ شعوره با مف النفس ، 

الوظيفية مما يولد الشعور الدائـ بالف داف وشدة التفايؿ مع الحزف وةعوبة تعويض الن ص ف  

المسف فريسة االضطرابات النفسية كال مؽ واالكتئاب والوحدة النفسية وف اف  ال درات أو المعارؼ وي ع

 ا مف وغيرىا.

مف المالحظ أنو ميما اختمفت النظريات ف  تفسيرىا لمرحمة الشيخوخة، فإنيا تتفؽ بأف الػشيخوخة و 

تحديات  تمتاز بحدوث التغيرات الجسمية والنفسية لدى اإلنساف، ومعظـ ىذه التغيرات سمبية وتشكؿ

 . كبيرة بالنسبة لممسنيف
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 الدراسات السابقة

البعض  الحالية الدراسة بموضوع تتعمؽ الت  وا جنبية العربية الدراسات مف مجموية الباحية تناولت
ليا  الدراسات وفؽ الترتيب الزمن  ترتيب تـ ، وقدمنيا يرتبط بشكؿ مباشر، واآلخر بشكؿ غير مباشر

 مف ا حدث إلى ا قدـ.

 الدراسات العربية ?والً أ

التحديات النفسية الت  تواجو المسنيف ف  محافظة  ياينواندراسة ( ب2019كرادشة والسمري ) قاـ

دفػػت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ يػػف أىػػـ التحديػػات النفسػػية التػػ  تواجػػو المسػػنيف فػػ  ى، مس ط

فػ  مواقفيػـ إزاء التحديػات والةعوبػػات  (جتمايػ النػوع اال)محافظػة مسػ ط، والتعػرؼ يمػى أيػر متغيػر 

 واإلناثمسػنا مػف الذكػور  (2332)النفسػػية التػػ  تواجييػػـ، وأجريػت الدراسػة يمػى يينػة بمػغ حجميػا 

ت ، وايتمػد(مسػ ط، مطػرح بوشػر، قريػات، العامػرات، السػيب)ياتيػا السػت مميمػة لمحافظػة مسػ ط بوال

 االجتماي إلػى منيػج المسػح  ستنادباالكأداة رئيسػة لجمػع البيانػات،  االستبانةبةػورة أساسػية يمػى 

ةػػت نتائػػج الدراسػػة إلػػى أف التحديػات النفسػية الوةفيػػة التحميميػػة وخمُ  با ساليب وباالسترشادبالعينػة؛ 

ىػـ التحديػات النفسػية التػ  تواجػو المسػنيف وبدرجػة تأييػر قػد جػاءت كأ االنتحارالمتميمػة فػ  تسػمط فكػرة 

مرتفعػة، كمػا خمةػت النتائػج إلػى أف المسػنيف الذكػور أشػد معانػاة مػف معظػـ التحديػات والةعوبػات 

ػرة بنػاء شػكؿ أكيػر المتغيػرات المفس. كذلػؾ بينػت النتائػج أف متغيػر يػدد ا باإلناثالنفسػية م ارنػة 

 .لتبايػف التحديػات النفسػية التػ  تواجػو المسػنيف

ىدفت  المشكالت الت  تواجو المسنيف ف  مدينة الرياض. يا ينواندراسة ( ب2017العنزي ) وقاـ

التعرؼ يمى المشكالت و الدراسة إلى التعرؼ يمى المشكالت الت  تواجو المسنيف ف  مدينة الرياض، 

مادية ومشكالت وقت الفراغ الت  تواجو المسنيف، ولتح يؽ أىداؼ ا سرية والةحية والنفسية وال
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جراءاتيا تـ استخداـ المنيج المسح  الوةف ، وتميؿ مجتمع الدراسة  المسنيف ا يضاء  مفالدراسة وا 

( منيـ، وايتمدت 150ف  مركز الممؾ سمماف االجتماي ، وتـ تطبيؽ الدراسة يمى يينة مكونة مف )

نة ف  جمع البيانات، وتوةمت الدراسة إلى أف المشكالت ا سرية والةحية الت  الباحية يمى االستبا

وقت الفراغ نادرًا ما تحدث و متوسطة، وأف المشكالت النفسية والمادية  وكانت بدرجة تواجو المسنيف

 : المشكالت ا سرية، وتمييا المشكالت الةحية، يـأوالً وجاء ترتيب المشكالت لممسنيف يينة الدراسة، 

 مشكمة قضاء وقت الفراغ، يـ المشكالت النفسية، وجاء الترتيب ا خير المشكالت المادية.

سة اىدفت الدر ، الةحة النفسية لدى المسنيف الفمسطينييف( دراسة ينوانيا2016وأجرى كتمو والعرجا )

ت اغير إلى الكشؼ يف واقع الةحة النفسية لدى المسنيف الفمسطينييف، والتعرؼ إلى أير بعض المت

سة االنفسية )الجنس، العمر، مكاف اإلقامة، المؤىالت العممية، مكاف السكف(، طب ت الدر  يمى الةحة

(، تـ التح ؽ 1986سة قائمة كورنؿ الجديدة )رااستخدمت الد ( مسنًا ومسنُة،105يمى يينة قواميا )

السيكوماتية لدى  باتااالضطر  ضاسة إلى أف أير امف الكفاية السيكومترية لمم ياس. توةمت الدر 

 ض المتعم ة بالحساسية، يـ الغضب، والتوتر، ويدـاالمسنيف كانت متوسطة، وكانت أبرز ا ير 

االكتئاب. أظيرت النتائج فيما يتعمؽ بمتغير الجنس وجود فروؽ ف  البعد العيادي  اً الكفاية، وأخير 

أما مكاف اإلقامة فمـ تظير سة ا خرى. اتظير فروؽ ف  أبعاد الدر  لمحساسية لةالح المسنات، ولـ

يسكنوف ف  بيوتيـ؛ وكذلؾ متغير  فروؽ يمى جميع ا بعاد، ما يدا، بعد الغضب ولةالح الذيف

ف   سنة، 65العمر لـ تظير فروؽ يمى جميع ا بعاد، مايدا، بعد ال مؽ لةالح الذيف أيمارىـ دوف 

لحالة االجتمايية والمؤىالت العممية، حيف لـ تظير فروؽ يمى جميع ا بعاد والدرجة الكمية لمتغير ا

تظير فروؽ ف  جميع ا بعاد، ما يدا، بعد الغضب لةالح الذيف يسكنوف  وف  متغير مكاف السكف لـ

 ال رى.
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المشكالت النفسية واالجتمايية لدى كبار السف بمحافظة  ياينواندراسة ( ب2013) ال ةاب  وقاـ

إلى ت ة  المشكالت النفسية واالجتمايية لدى كبار  ىدفت الدراسة، مس ط ف  ضوء بعض المتغيرات

( مسنًا مف الجنسيف، 340تكونت يينة الدراسة مف )السف بمحافظة مس ط ف  ضوء بعض المتغيرات، 

( مف اإلناث، وتـ اختيارىـ بالطري ة المتيسرة غير العشوائية، 146( مف الذكور، و)193منيـ )

لمشكالت النفسية واالجتمايية الذي قاـ بإيداده والمتكوف مف واستخدـ الباحث لجمع البيانات م ياس ا

( ف رة(، وأظيرت النتائج أف كبار السف يشعروف بمشكالت نفسية واجتمايية بدرجة قميمة، وقد 52)

جاءت المشكالت النفسية أشد مف المشكالت االجتمايية، وتةدرت المشكالت النفسية مشكمة 

لتضايؽ مف انحراؼ الناس يف ال يـ، يـ الشعور بالحسرة يمى االنزياج مف تةرفات الشباب، يـ ا

المشكالت االجتمايية: مشكمة اشتياقيـ الةحابيـ الذيف ةحبوىـ ذكريات الماض ، ف  حيف تةدر 

ف  حياتيـ، يـ افت ادىـ لممجالس الت  يجتمع فييا مف ىـ ف  سنيـ، كما أظيرت النتائج يدـ وجود 

الجتمايية تعزى لمتغيرات النوع االجتماي  ومكاف اإلقامة، والمستوى فروؽ ف  المشكالت النفسية وا

فروؽ تعزى  تفروؽ تعزى لمحالة االجتمايية لةالح المطمؽ، وكذلؾ ظير  تالتعميم ، بينما ظير 

وجود فروؽ تعزى لمتغير مكاف  ت( سنة، وكذلؾ ظير 84-80لمتغير العمر لةالح مف أيمارىـ )

ومف ي يـ مع أحد أقاربو، كما ظيرت فروؽ ف  المشكالت االجتمايية السكف لةالح مف ي يـ بمفرده 

 تعزى لمتغير الدخؿ لةالح ذوي الدخؿ المنخفض.

كفر  المشكالت الت  تواجو كبار السف بريؼ محافظة ياينواندراسة ( 2011يبد الرحمف ) وأجرى

بعض المشكالت ستيدؼ ىذا البحث بةفة أساسية الوقوؼ يمى االشيخ بجميورية مةر العربية، 

الدراسة المشكالت الت  تواجو كبار  تناولتوقد  الت  تواجو كبار السف بريؼ محافظة كفر الشيخ،

السف كمفيوـ متعدد المحاور يتكوف مف يماف محاور تميمت ف  : المشكالت الةحية، واالقتةادية، 
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عالقات االجتمايية ف  محيط والنفسية، واالتجاىات السمبية  فراد المجتمع تجاه كبار السف، وتفكؾ ال

تمايية، ا سرة وا ةدقاء، والمشكالت الدينية، ومشكالت الت ايد وت مص منظومة المكانة االج

البيانات  جمعمفرده وتـ  245 وتـ اختيار يينة يشوائية منتظمة قواميا، ومشكمة قضاء وقت الفراغ

جميع كبار السف يعانوف مف المشاكؿ ف أ النتائج وأظيرت، مف خالؿ االستبياف بالم ابمة الشخةية

النسبية لكؿ  ة ىميا اليمان  المدروسة بةفة يامة ولكف بدرجات متفاوتة، والت  أمكف ترتيبيا وفؽ

فالمشاكؿ النفسية ، تمييا المشاكؿ الةحية، شكمة االقتةادية ف  المرتبة ا وؿمنيا كاآلت  : الم

 .مشاكؿ الدينيةال خيراً ا، والمواقؼ السمبية تجاه كبار السف

 بالةالبة ويالقتيامشكالت المسنيف )الشيخوخة(  ياينواندراسة ( ب2010ازي وأبو غال  )حج وقاـ

محافظات  ف  الفمسطينيوف المسنوف منيا يعان  الت  المشكالت يمى التعرؼ الدراسة ىدفت النفسية

 الت  يعان  المشكالت يفب العالقة يف الكشؼ ىدفت كما لدييـ، النفسية الةالبة مستوى ويمى غزة،

 ومستوى ف  المشكالت، الجنسيف بيف الفروؽ يمى والتعرؼ النفسية، الةالبة ومستوى المسنوف منيا

 نتائج واظيرت  غزة مف محافظة ومسنة ( مسناً 114) مف الدراسة يينة وتكونت النفسية الةالبة

سطينيوف ف  محافظة غزة كانت يمى المسنوف الفم منيا يعان  الت  المشكالت أبعاد ترتيب أف الدراسة

%(، والمشكالت 57.5%( والمشكالت النفسية )63.7النحو التال : المشاكؿ االجتمايية االقتةادية )

 مشكالت بيف إحةائياً  ودالة يكسية ارتباطية يالقة وجود%( كما بينت 56.4الةحية الجسمية )

ف   إحةائياً  دالة فروؽ وجود يدـ إلى اسةالدر  نتائج أشارت كما النفسية لدييـ، والةالبةالمسنيف 

 .الذكور لةالح الةالبة النفسية مستوى ف  فروؽ توجد بينما لمجنس، تعزى المسنيف لدى المشكالت

الم يميف  االضطرابات الجسمية والنفسية لدى المسنيف ياينواندراسة ( 2009معمرية وخراز ) وأجرى

االضطرابات الجسمية والنفسية لدى المسنيف ى التعرؼ يمى ىدفت الدراسة إل بدار العجزة بمدينة باتنة
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استبانتيف إحداىما لالضطرابات النفسية وا خرى مف خالؿ  الم يميف بدار العجزة بمدينة باتنة

مف  56وتكونت يينة الدراسة مف ا باستخداـ المنيج الوةف  ميمتـ تحمي الجسمية، تلالضطرابا

 لالضطراباتظير مف خالؿ الدراسة وجود ترتيب سنة،  88-61المسنيف تراوحت أيمارىـ بيف 

الجسمية لدى يينة الذكور حيث جاءت أمراض العيوف واإلياقة الحركية والضعؼ العاـ وطريحو 

الفراش وجاء لدى يينة اإلناث أمراض العيوف واإلياقة الحركية والتمعيـ ف  الكالـ وطريحات الفراش 

أما قيف وضعؼ النظر ونحافة الجسـ والروماتيـز ف  المرتبة ا ولى، وآالـ ف  العمود الف ري وآالـ السا

بالنسبة لالضطرابات النفسية فجاء ال مؽ العاـ واليأس واالكتئاب النفس  واضطرابات النوـ وقمؽ 

ىماؿ الذات والنظرة السمبية لمحياة  الترتيب والعجز وقمة النشاط واليذاءات ف  الةحة وقمؽ الموت وا 

ينة الذكور، وجاء قمؽ الموت والخوؼ والنظرة السمبية إلى الحياة وانخفاض ت دير الذات لدى ي ا وؿ

لدى اإلناث، ولـ توجد فروؽ بيف الذكور اإلناث ف  ا مراض الجسمية، بينما تفوؽ  الترتيب ا وؿف  

 الذكور ف  العةبية الزائدة يمى اإلناث، وتفوؽ اإلناث ف  توىـ المرض يمى الذكور.

ا مراض السيكوسوماتية ويالقتيا بالتوافؽ النفس  واالجتماي  يا ينواندراسة ( ب2009لنجار )ا وقاـ

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى يالقة ا مراض السيكوسوماتية لدى يينة مف المسنيف الفمسطينييف، 

سنًا م( 100، وشممت يينة الدراسة )بالتوافؽ النفس  واالجتماي  لدى يينة مف المسنيف الفمسطينييف

ف   يحتاجوف لمرياية الشيرية لعالج ا مراض المزمنة بمحافظة خاف يونسو ومسنة مف المسجميف 

، تـ استخداـ م ياس ا مراض السيكوسوماتية، وم ياس التوافؽ النفس  واالجتماي  لممسنيف قطاع غزة

لمسنيف ى  أكير ا مراض السيكوسوماتية شيويًا لدى امف إيداد الباحث، وأظيرت النتائج أف 

% يـ 60.5% ويميو يمى التوال  المجاؿ البول  ووزنة النسب  80ووزنة النسب   االضطرابات النفسية

%، وأف أكير مجاالت م ياس التوافؽ النفس  واالجتماي  شيويًا 57.5المجاؿ اليضم  ووزنة النسب  
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لبعد النفس  ووزنو النسب  %، ويميو يمى التوال  ا67.7لدى المسنيف ى  البعد ا سري ووزنو النسب  

 %.68%، يـ البعد الجسم  ووزنة 70%، يـ البعد االجتماي  ووزنو النسب  73.3

 المؤسسات ف  الم يميف المسنيف لدى العةابية االضطرابات ياينوان( دراسة 2008وأجرى جعفر )

 العةابية باتاالضطرا مستوى يمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت، فمسطيف شماؿ محافظات ف  اإليوائية

 أير معرفة والى فمسطيف، شماؿ محافظات ف  اإليوائية المؤسسات ف  الم يميف المسنيف لدى

 الت  الةادمة وا حداث ،التعميمية والحالة ،االجتمايية والحالة ،العمرو  ،الجنس) التالية المتغيرات

 العةابية االضطرابات يمى( رةا س ونوع اإلقامة ومدة ،بالنفس العناية يمى وال درة ،المسف ليا تعرض

 العةابية االضطرابات استخدـ م ياس الدراسة أسئمة يمى ولإلجابة .المسنيف لدى مف إيداد الباحية

( مسف ومسنة، وأشارت 145) الدراسة يينو وتكونت اإليوائية، المؤسسات ف  الم يميف المسنيف لدى

%(، واالكتئاب 29تميمت ف  ال مؽ بنسبة ) نيفف االضطرابات العةابية منتشرة لدى المسأالنتائج إلى 

%( وال توجد فروؽ ف  18%(، والوسواس ال يري بنسبة )25%(، وتوىـ المرض بنسبة )28بنسبة )

 انتشار االضطرابات العةابية تعزى إلى متغير )الجنس، والعمر، وا حداث الةادمة(.

المسنيف الم يميف بدور الرياية  لدى يةاالضطرابات النفس ياينواندراسة ( ب2004يبد الفتاح ) وقاـ

ىدفت الدراسة لمكشؼ يف الفروؽ ف  بعض االضطرابات النفسية )الوحدة ، ف  ال اىرة االجتمايية

النفسية، سمة ال مؽ، االكتئاب( بيف المسنيف الم يميف بدور الرياية االجتمايية ف  ضوء الجنس، 

جود ا بناء، معاممة ا بناء ليـ، ال درة يمى خدمة السف، المستوى التعميم ، الحالة االجتمايية، و 

النفس، وجود احد ا مراض المزمنة، وأسفرت الدراسة يف يدـ وجود فروؽ بيف المسنيف ف  

االضطرابات النفسية )الوحدة النفسية، سمة ال مؽ، االكتئاب( وف ًا الختالؼ الجنس، السف، المستوى 

  بناء، معاممة ا بناء ليـ، ال درة يمى خدمة النفس.التعميم ، الحالة االجتمايية، وجود ا
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 الدراسات األجنبية?ثانيًا 

مشػػاكؿ التػػ  يواجييػػا كبػػار السػػف فػػ  :ياينواندراسة ( بSarfaraz & Riaz, 2015) رازو سػػارفاراز  قاـ

، لممسفوالةحيػػة  اييةاالجتمإلػى تسػميط الضػوء يمػى المشػاكؿ  الدراسة ىدفػت، المجتمػػع المعاةػػر

فػردا مػف كبػار السػف ممػف بمغػوا  (150)وت ةػػ  حاجاتيػػـ. وقػػد أجريػػت الدراسػػة يمػػى يينػة قواميػا 

، باسػتخداـ المنيػج الوةفػػ  التحميمػػ . توةمػػت إلػػى أف كبػػار السػػف يعانػػوف مػػف (سػنو فمػا فػوؽ 60)

ةعبػػة، ويواجيػػوف الكييػػر مػػف التحديػػات النفسػػية؛ حيػػث يشػػعروف  ظػػروؼ ماديػػة واجتماييػػة

 .خريػػفمػػع اآل يالقاتيـ، والركػػود فػػ  باالكتئاب

 االجتمايية والمشكالت لممسػنيف ةاالجتماييوضاع ا  ياينواندراسة  ( Singh, 2015) سػينغ وأجرى

 لممسػنيف االقتةادية االجتماييةوضػاع الكشػؼ يػف ا إلػى الدراسة ىدفػت ، والةحيػة التػ  تواجييػـ

ـ ت سيـ وتوالةحيػة التػ  يواجيونيػا؛ االجتماييةت ال، إلػى جانػب المشػكاليندية سانجاميترا جيناف  

، سنة( 79-70) اليانية، المجموية سنة (69-60) ا ولىالمجموية  مجمويات: 3إلى  المسنيفىذه 

 ،إناث 10ذكور و 10شخةا  20مجموية تتكوف مف  . كؿسنة (89-80) الياليةوالمجموية 

وجػود ارتبػاط بيػف أوضػاع المسػنيف ومشػاكميـ الماليػة، وبػكؿ مػف مػكاف السػكف وأظيرت النتائج 

وكشػفت الدراسػة أيضػا معانػاة كبػار السػف مػف الوىػف الجسػدي والع مػ ، ومػف المشػاكؿ ذات  والةحػة

قػة بالتيديػد والتعػرض الضطيػاد سػواء كاف الػية، وكيػرة مشػاير ال مػؽ واليواجػس ذات العالةيػغ النفس

 .اضطيػادا ماليػا، ياطفيػا أو ي ميػا

المشاكؿ الت  يعان  منيا كبار  يا ينواندراسة ( بMehrotra, Batish, 2009ماىروتا وباتش ) وقاـ

المشاكؿ الت  يعان  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى ، ندالنساء ف  مدينة لوديانا بجميورية الي مف السف
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( مسنة تمتد 80تكونت يينة الدراسة مف ) النساء ف  مدينة لوديانا بجميورية اليند مف منيا كبار السف

سنة فأكير، وقد استخدـ الباحياف الم ابمة لجمع المعمومات، وأظيرت النتائج يف  60أيمارىف مف 

وى  المشكالت الةحية والمشكالت االقتةادية والمشكالت النفسية وجود مشاكؿ لدى المسنات 

%( تمييا ف د 85واالجتمايية، وقد تةدرت المشكالت النفسية واالجتمايية التوتر واإلجياد بنسبة )

%(، كما اظيرت النتائج أف المشاكؿ 75%( يـ يدـ االحتراـ ف  ا سرة )77.5المكانة االجتمايية )

 ة تزيد كمما ت دمت المسنة ف  السف.النفسية واالجتمايي

 الةحية والحالة واالكتئاب الوحدة ياينواندراسة  (Oksoo & Kim, 2009) كيـو اوكسو  واجرى

 كوريا ف  الةح  والوضع واالكتئاب، بالوحدة، الشعور وةؼ ىدفت إلى، والياباف كوريا ف  لممسنيف

 واحد مسف (184) مف متكونة يينة سةاالدر  ىذه استخدمت البمديف، بيف االختالفات واستكشاؼ

 إلى سةاالدر  نتائج وتوةمت سنة، (65) يف  ؿت الأيمارىـ  ياباف(مف ال103) و ا،كوري مف ويمانوف

 ذلؾ ف  والسبب الياباف ف  السف كبار مف أيمى كوريا ف  السف كبار لدى النفسية الوحدة مستوى أف

 بيوت الياباف ف  يعيشوف الذيف مف العديد يرى حيف ف  التمريض، بيوت ف  الكورييف وجود ىو

 أف حيف ف  ، منازليـ ف  العيش مف أفضؿ أنيا يمى إلييا ينظر أف ويمكف إيجابية بأنيا التمريض

 كما ،(٪ 41,7) بمغ الياباف ف  المسنيف أما( ٪ 66,7) بمغ كوريا ف  المسنيف لدى االكتئاب مستوى

 المسنيف مع بالم ارنة لدييـ سيئة والبدنية الةحية لةالحا كوريا ف  المسنيف أف ت النتائجوضحأ

 إلى والسع  المسنيف لدى واالكتئاب بالوحدة الشعور مستويات لت ييـ الضروري مف لذا اليابانييف،

 .المشاكؿ ىذه مف لمحد التدخؿ

رؤية المسنيف  نفسيـ لمرحمة  ياينواندراسة ( بSuzan & Nights, 2007) ونايت ناسوز وقاـ

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ يف رؤية المسنيف أنفسيـ لمرحمة   االن طاع يف العمؿ. دخوخة بعالشي
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الشيخوخة بعد االن طاع يف العمؿ، ولتح يؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة المنيج الوةف ، 

( مف المسنيف المت ايديف يف العمؿ، وطب ت استبانة مف تةميـ 750وتكونت يينة الدراسة مف )

%( مف المسنيف يشعروف بعدـ ا ماف المادي والتيديد النفس  34ياف وأسفرت النتائج أف )الباح

مشكالت نفسية حادة  مف%( منيـ يعانوف 92رة يمى إيالة النفس، وتبيف أف )دوالخوؼ ويدـ ال 

%( مف يينة الدراسة أف المسنيف يشعروف بأف الشيخوخة فترة 32بسبب االبتعاد يف ا بناء، ورأى )

%( مف المسنيف يعانوف مف يدـ ال درة يمى االستمتاع 98ضير لمموت، وأيبتت النتائج أف )تح

 الحياة. ب

 النفسية بالوحدة والشعور بالةحة المتعم ة المشاكؿ ياينوان( دراسة Bhatia, 2007بياتيا ) وأجرى

 لدى لنفسيةا بالوحدة يالقة ليا الت  الةحية المشاكؿ معرفةىدفت الدراسة إلى  المسنيف. بيف

 وأظيرت ، فوؽ فما سنة 65 مف أيمارىـ وحاتتر  الذيف ا شخاص مف 361 العينة وتكونت المسنيف،

 المشاكؿ وكانت%( 40.5) بالذكور م ارنة%( 59.5) اإلناث بيف أيمى كاف المرض أف النتائج

%(، 45.7) الحرك  والجياز%( 51.2) الدموية الدورة باتاواضطر  بالةحة الةمة ذات الرئيسية

 وكانت%( 65.6) لمذكور م ارنة%( 72.8) اإلناث يند أكير كانت النفسية الوحدة أف أيضا ووجد

 مع يعيشوف الذيف مع بالم ارنة%( 92.2) وحدىـ ياشوا الذيف ا شخاص بيف اً ر اانتش أكير الوحدة

 مؿاا ر  بيف أيمى وكانت%( 61.4) ا سرة مع يعيشوف والزوجة الزوج يند أو%(، 58.9) زوجاتيـ

 الذيف المسنيف مع بالم ارنة يائمة مع ياشوا الذي%( 75.8و) والنساء الرجاؿ مف%(، 85.2)

 %(.58.9) الزوج مع يعيشوف

ا كبر  ةحة البدنية وقمػؽ ا شػخاص ياينوان( دراسة De Beurs, 2000) دي بيورز وآخروف وأجرى

التغير ف  أيراض ال مؽ بالنسبة لكبػار الػسف  ىدفت الدراسة إلى معرفة تأيير الةحة البدنية يمى سنًا.
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 Scale Depression And Anxiety)ال مؽ واالكتئاب  ولمتح يؽ ىدؼ البحث استخدمت الدراسة م ياس

Hospital )سنة فأكير وتـ ت سيـ ىذه العينة إلػى  (55)مسنا أيمارىـ  (2160) وبمغت يينة الدراسة

اليانية تعان  مف ال مؽ توةػمت نتػائج الدراسػة إلػى أف الضعاؼ مجمويتيف ا ولى ال تعان  مف ال مؽ و 

ف  الةحة البدنية ىـ أكير يرضة لإلةابة بال مؽ، كما أف اإلةابة بأكير مػف مػرض مزمف تجعؿ 

وقد يةبح ىذا ال مؽ مزمنا وبالتال  فا مراض الجػسمانية ال تػؤدي ف ط إلى االكتئاب  ،المسف أكير قم ا

 .يد مف أيراض ال مؽولكف أيضا تز 

 مى الدراسات السابقةالتعقيب ع ?ثالثاً 

االضطرابات الجسمية والنفسية لدى يينة مف المسنيف  معرفة ىدفت الدراسة الحالية إلى
وتتحدد الدراسة الحالية بالنسبة ، الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ

 لمدراسات الساب ة مف حيث:

 ث المنيج? من حي

(2016( دراسة كتمو والعرجا )2017دراسة العنزي )( 2019) دراسة كرادشة والسمرياستخدمت 

( دراسة 2010( دراسة حجازي وأبو غال  )2011( دراسة يبد الرحمف )2013دراسة ال ةاب  )

( 2004دراسة يبد الفتاح ) (2008( دراسة جعفر )2009دراسة النجار ) (2009معمرية وخراز )

( Mehrotra, Batish, 2009( دراسة )Sarfaraz & Riaz, 2015)راسػػة ( دSingh, 2015)راسػة د

( Bhatia, 2007) سةادر ( Suzan & Nights, 2007) ( دراسةOksoo & Kim, 2009دراسة )

 .المنيج الوةف  التحميم (  De Beurs, 2000دراسة )
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  أما من حيث النتائج

أف المسػنيف الذكػور أشػد معانػاة مػف معظػـ التحديػات ( 2019توةمت دراسة كرادشة والسمري )

( أف ترتيب المشكالت 2017دراسة العنزي ). كذلػؾ بينػت نتائػج باإلناثوالةعوبػات النفسػية م ارنػة 

الت  تواجو المسنيف وف ًا لمترتيب التال : المشكالت ا سرية، وتمييا المشكالت الةحية، يـ مشكمة 

فراغ، يـ المشكالت النفسية، وجاء الترتيب ا خير المشكالت المادية. أما دراسة كتمو قضاء وقت ال

بات السيكوماتية لدى المسنيف كانت متوسطة، ااالضطر  ضاتوةمت إلى أف أير ( 2016والعرجا )

االكتئاب.  اً الكفاية، وأخير  ض المتعم ة بالحساسية، يـ الغضب، والتوتر، ويدـاوكانت أبرز ا ير 

( أف كبار السف يشعروف بمشكالت نفسية واجتمايية بدرجة 2013دراسة ال ةاب  )ت نتائج أظير 

ف جميع كبار السف يعانوف مف المشاكؿ ( أ2011قميمة، كما أظيرت نتائج دراسة يبد الرحمف )

النسبية لكؿ  ة ىميا اليمان  المدروسة بةفة يامة ولكف بدرجات متفاوتة، والت  أمكف ترتيبيا وفؽ

فالمشاكؿ النفسية ، تمييا المشاكؿ الةحية، ا كاآلت  : المشكمة االقتةادية ف  المرتبة ا وؿمني

غبلي). أما المشاكؿ الدينية خيراً أ، والمواقؼ السمبية تجاه كبار السف حجبزيوأبو  (2080دراسة

حو التال : الفمسطينيوف كانت يمى الن المسنوف منيا يعان  الت  المشكالت أبعاد ترتيب أف أظيرتو 

يـ المشكالت النفسية يـ المشكالت الةحية الجسمية، كما بينت  المشاكؿ االجتمايية االقتةادية

( وجود ترتيب لألمراض الجسمية لدى يينة الذكور حيث جاءت أمراض 2009دراسة معمرية وخراز )

راض العيوف العيوف واإلياقة الحركية والضعؼ العاـ وطريحو الفراش وجاء لدى يينة اإلناث أم

واإلياقة الحركية والتمعيـ ف  الكالـ وطريحات الفراش وآالـ ف  العمود الف ري وآالـ الساقيف وضعؼ 

النظر ونحافة الجسـ والروماتيـز ف  المرتبة ا ولى، أما بالنسبة لالضطرابات النفسية فجاء ال مؽ العاـ 

ىماؿ الذات والنظرة السمبية واليأس واالكتئاب النفس  واضطرابات النوـ وقمؽ الةحة وقم ؽ الموت وا 
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ا وؿ لدى يينة الذكور، وجاء قمؽ الموت والخوؼ  الترتيبلمحياة والعجز وقمة النشاط واليذاءات ف  

والنظرة السمبية إلى الحياة وانخفاض ت دير الذات ف  الرتب ا ولى لدى اإلناث، ودراسة النجار 

اتية شيويًا لدى المسنيف ى  النفسية بينما أظيرت ( أظيرت أف أكير ا مراض السيكوسوم2009)

تميمت ف  ال مؽ واالكتئاب  ف االضطرابات العةابية منتشرة لدى المسنيف( أ2008دراسة جعفر )

( أسفرت يف يدـ وجود فروؽ بيف 2004وتوىـ المرض والوسواس ال يري ودراسة يبد الفتاح )

ة، سمة ال مؽ، االكتئاب( وف ًا الختالؼ الجنس، المسنيف ف  االضطرابات النفسية )الوحدة النفسي

السف، المستوى التعميم ، الحالة االجتمايية، وجود ا بناء، معاممة ا بناء ليـ، ال درة يمى خدمة 

توةمػػت إلػػى أف كبػػار السػػف يعانػػوف مػػف ظػػروؼ ماديػػة ( Sarfaraz & Riaz, 2015)راسػػة النفس. ود

 أفكشػفت ( Singh, 2015) دراسػة سػينغو  ، ويواجيػػوف الكييػػر مػػف التحديػػات النفسػػيةواجتماييػػة ةعبػػة

أما دراسة معانػاة كبػار السػف مػف الوىػف الجسػدي والع مػ ، ومػف المشػاكؿ ذات الةيػغ النفسػية، 

(Mehrotra, Batish, 2009 أظيرت وجود مشاكؿ لدى المسنات وى  المشكالت الةحية )

( Suzan & Nights, 2007مشكالت االقتةادية والمشكالت النفسية واالجتمايية، ودراسة )وال

أسفرت النتائج أف المسنيف يشعروف بعدـ ا ماف المادي والتيديد النفس  والخوؼ ويدـ ال درة يمى 

أف الضعاؼ ف  الةحة البدنية ىـ أكير يرضة ( De Beurs, 2000) سةادر إيالة النفس، وتبيف مف 

ةابة بال مؽ، كما أف اإلةابة بأكير مػف مػرض مزمف تجعؿ المسف أكير قم ا وقد يةبح ىذا ال مؽ لإل

 .مزمنا وبالتال  فا مراض الجػسمانية ال تػؤدي ف ط إلى االكتئاب ولكف أيضا تزيد مف أيراض ال مؽ
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 الفصل الثالث


 

واالجراءات الطريقة  

 مقدمة 

دواتيا، وكذلؾ المجتمع الذي أجرت يميو الدراسة، ويينة أعرض ىذا الفةؿ منيجية الدراسة، و يست

، وا ساليب اإلحةائية لم اييس الدراسة الدراسة وخةائةيا، وأداة الدراسة، والخةائص السيكومترية

 المستخدمة. 

 أواًل? منيج الدراسة

الذي يعتمد يمى دراسة الظاىرة ف  الوقت  الكم  اسة المنيج الوةف استخدمت الباحية ف  ىذه الدر 

الحاضر وكما ى  ف  الواقع، وىو المنيج المناسب لميؿ ل ياس االضطرابات الجسمية والنفسية لدى 

المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  

 .الخميؿ وبيت لحـ

  ثانيًا? مجتمع الدراسة

المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة،  يشمؿ مجتمع الدراسة جميع

( مسف ومسنة وفؽ الدليؿ 1428، والبالغ يددىـ )يدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـالعزة، يا

ف  المخيمات الفمسطينية  لسكافيدد ا% مف 21.0ـ، أي ما نسبة 2017اإلحةائ  الفمسطين  لمعاـ 

 يوضح ذلؾ:( 1والجدوؿ ) ،)الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ
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 حسب الجنس (? توزيع مجتمع الدراسة1جدول )

 المجموع إناث ذكور المخيم

 =>7 1;1 =11 الفوار

 <;9 =81 1;1 العروب

 1:9 =< ;: عايدة

 1> ;9 :7 العزة

 ;:9 =19 =81 الدىيشة

 =197 1;> =;; المجموع

 ثالثًا? عينة الدراسة

الم يمػيف فػ  المخيمػات  مػف كػال الجنسػيف ( مػف المسػنيف50: تػـ اختيػار )العينة االستطالعية - أ

دوات الدراسػػة )م يػػاس االضػػطرابات   الخةػػائص السػػيكومتريةالفمسػػطينية ، وذلػػؾ لمتأكػػد مػػف 

 دالالت ةدقيا ويباتيا.و النفسية لدى يينة مف المسنيف(  االضطرابات الجسمية، وم ياس 

: تـ اختيار يينة الدراسة بحيث تكوف مميمة لمجتمعيا بااليتماد يمى العينة األساسية لمدراسة - ب

ا سس اإلحةائية الختيار العينات بالطري ة العشوائية، وبشكؿ يػاـ تكونػت يينػة الدراسػة مػف 

ىػو واضػح فػ   ا، وذلػؾ كمػالدراسة مف مجتمعت ريبًا %( 21نسبة )ب أي( مسف ومسنة، 300)

 (، والجدوؿ اآلت  يوضح خةائص العينة الديموغرافية.2جدوؿ )
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(? األعداد والنسب المئوية لخصائص العينة الديموغرافية 7جدول )  

 النسبة المئوية العدد المتغيرات
 الجنس

 %48.0 144 ذكر
 %52.0 156 أنيى

 %100 300 المجموع
 )المخيم( نالمكا

 %5.0 58 الفوار
 %23.0 99 العروب
 %33.0 32 يايدة
 %19.3 15 العزة
 %10.7 96 الدىيشة
 %100 300 المجموع

 العمر
 %27.7 83 سنة 60-70
 %31.3 94 سنة 71-80
 %28.7 86 سنة 81-90
 %12.3 37 سنة فأكير 90

 %100 300 المجموع
 الحالة االجتماعية

 %10.0 30 أيزب
 %54.7 164 تزوجم

 %8.3 25 مطمؽ
 %27.0 81 أرمؿ
 %100 300 المجموع

 المستوى التعميمي
 %78.3 235 يانوي فأقؿ

 %15.3 46 دبمـو
 %6.4 19 بكالوريوس
 %100 300 المجموع
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%( مف اإلناث، وتشير 52%( مف أفراد العينة ذكور م ابؿ )48( أف )2يتضح مف الجدوؿ )

%( مف مخيـ 23%( مف أفراد العينة مف مخيـ العزة، و)5( أف )2جدوؿ )المعطيات الواردة ف  ال

%( مف مخيـ يايدة، 10.7%( مف مخيـ الفوار، و)19.3%( مف مخيـ العروب، و)33دىيشة، و)

 70-60%( مف أفراد العينة تتراوح أيمارىـ 27.7( أف )2وتشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

سنة،  90-81%( تتراوح أيمارىـ 28.7سنة، و) 80-70%( تتراوح أيمارىـ 31.3سنة، و)

%( مف 10( أف )2سنة، كما تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ ) 90%( أيمارىـ أكير مف 12.3و)

%( أرامؿ، 27%( مطم يف، و)8.3%( متزوجيف، و)54.7أفراد العينة حالتيـ االجتمايية أيزب، و)

%( مف أفراد العينة مستوى التعميـ لدييـ يانوي 78.3)( أف 2وتشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

 %( يحمموف درجة بكالوريوس.6.4%( يحمموف درجة الدبموـ، و)15.3فأقؿ، و)

 رابعًا? أدوات الدراسة

 مقياس االضطرابات الجسمية .1

( ف رة، ت يس أيراض االضطرابات الجسمية مف المسنيف 47يتكوف الم ياس مف )وصف المقياس? 

لالضطرابات كورنؿ  قائمةالم ياس بااليتماد يمى  تطويرحيث تـ    المخيمات الفمسطينية،الم يميف ف

لمجاالت يف طريؽ اختيار المستجيب لإلجابة ابويتـ اإلجابة يمى الف رات الخاةة ، السيكوسوماتية

( درجات، ى : كبيرة جدًا 5يمى سمـ وفؽ تدريج ليكرت الخماس ، حيث تكوف سمـ االستجابة مف )

( درجة، حيث 1( درجة، قميمة جدًا )2( درجات، قميمة )3( درجات، متوسطة)4( درجات، كبيرة )5)

 (.235=5×47( أما الدرجة العميا بمغت )47=1×47بمغت الدرجة الدنيا )
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 الخصائص السيكومترية لمقياس االضطرابات الجسمية

 أ. صدق المقياس

 . صدق المحكمين )الصدق الظاىري(1

بةورتو ا ولية  يمى مجموية مف السادة المحكميف مف ذوي االختةاص ف  يمـ  تـ يرض الم ياس

 النفس اإلكمينيك  والةحة النفسية، ويمـ النفس اإلرشادي، ويمـ النفس التربوي، وال ياس والت ويـ،

( وذلؾ لتحديد مدى وضوح 2( محكـ ومحكمة، انظر الممحؽ )13والبالغ يددىـ ) والطب النفس 

بداء المالحظات حوؿ الف رات بالحذؼ والتعديؿ، الف رات، ودق ة الةياغة المغوية وانتمائيا لممجاؿ، وا 

حسب %( مف المحكميف 82أو المواف ة يمى ةحتيا، وتـ ا خذ بالمالحظات الت  اتفؽ يمييا )

 المعادلة

 %100× كم  يدد الف رات الت  االختالؼ يمييا(/ مجموع الف رات ال –)الف رات الت  تـ االتفاؽ يمييا 

 8(، وتعديؿ 53، 45، 39، 37، 32، 25، 22، 16، 4، 2ف رات وى  ) 10حيث تـ حذؼ  

( حتى خرجت ف  ةورتيا النيائية  انظر 50، 33، 31، 28، 21، 20، 14، 11ف رات وى  )

 (1الممحؽ رقـ )

  االتساق الداخمي. الصدق 7

م يػػاس يمػػى يينػػة اسػػتطاليية تكونػػت قامػػت الباحيػػة و غػػراض التوةػػؿ إلػػى ةػػدؽ الم يػػاس بتطبيػػؽ ال

ةػدؽ مف المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية، حيث تـ حساب ةدؽ ىذا الم ياس بحسػاب ال( 50مف )

 (.3( لف رات ا داة، وذلؾ كما ىو واضح ف  الجدوؿ )Factor  Analysis) االتساؽ الداخم 
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 مقياس االضطرابات الجسمية ( لفقراتFactorial  Analysis) االتساق الداخمي(? نتائج 8جدول )
 .لمعينة االستطالعية

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.007 0.155 أيان  مف أمراض العيوف  .1

 0.000 0.376 أيان  مف االياقة الحركية   .2

 0.000 0.461 أيان  مف اضطرابات المعدة   .3

 0.000 0.396 أيان  مف ضغط الدـ   .4

 0.000 0.388 أيان  مف ضعؼ السمع   .5

 0.000 0.388 أيان  مف نحافة الجسـ   .6

 0.000 0.381 أيان  مف اضطرابات الجياز البول    .7

 0.000 0.388 أيان  مف االـ ا معاء   .8

 0.000 0.322 أيان  مف االـ العمود الف ري  .9

 0.000 0.219 أيان  مف امراض ال مب   .10

 0.001 0.191 ساقيف أيان  مف االـ ف  ال   .11

 0.000 0.333 المفاةؿأيان  مف االـ ف    .12

 0.000 0.338 أيان  مف االمراض الجمدية   .13

 0.000 0.345 أيان  مف التمعيـ ف  الكالـ   .14

 0.000 0.358 أيان  مف ن ص الشيية   .15

 0.000 0.306 أيان  مف الت وس ف  الظير   .16

 0.000 0.421 أيان  مف اإلرىاؽ البدن    .17

 0.000 0.384 أيان  مف الشمؿ ف  ا طراؼ  .18

 0.000 0.267 أيان  مف الرياش   .19

 0.000 0.374 أيان  مف الدوار )الدوخة(   .20

 0.000 0.360 أيان  مف آالـ االسناف   .21

 0.000 0.324 أيان  مف كيرة السعاؿ   .22

 0.000 0.400 أيان  مف خمؿ ف  وظيفة الغدة الدرقية   .23

 0.000 0.405 أيان  مف ىشاشة العظاـ  .24

 0.000 0.492 أيان  مف التياب الحمؽ   .25
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 0.000 0.435 أيان  مف زيادة الوزف   .26

 0.000 0.237 أيان  مف امراض االذف )يدـ التوازف(  .27

 0.000 0.405 أيان  مف نزالت البرد   .28

 0.000 0.424 أيان  مف السكري   .29

 0.000 0.474 أيان  مف الربو   .30

 0.000 0.69 الطعمة أيان  مف حساسية لبعض ا  .31

 0.000 0.433 أيان  مف التياب المرارة   .32

 0.000 0.442 أيان  مف يسر اليضـ   .33

 0.000 0.282 أيان  مف التياب ال ةبة اليوائية   .34

 0.000 0.351 أيان  مف انسداد الشراييف   .35

 0.000 0.351 أيان  مف التياب الكبد   .36

 0.000 0.351 أيان  مف الروماتيـز   .37

 0.000 0.444 ن  مف الحساسيةأيا  .38

 0.000 0.391 أيان  مف التشنجات  .39

 0.000 0.402 أيان  مف التياب الجيوب االنفية  .40

 0.000 0.425 أيان  مف التياب الشعب اليوائية   .41

 0.000 0.431 أيان  مف التياب الرئوي   .42

 0.000 0.505 أيان  مف نزيؼ المية   .43

 0.000 0.517 أيان  مف التيابات الفـ   .44

 0.000 0.458 أيان  مف تييج ف  ال ولوف   .45

 0.000 0.447 أيان  مف حةوات مرارية  .46

 0.000 0.424 أيان  مف مالزمة الفراش بسبب المرض  .47

أف جميع قيـ مةفوفة ارتباط كؿ ف رة مف ف رات ( إلى 3تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ ) 

، وانيا تشترؾ معًا ، مما يشير إلى قوة االتساؽ الداخم كؿ بعد مع الدرجة الكمية لمبعد دالة إحةائياً 

 ف  قياس االضطرابات الجسمية لدى يينة مف المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية.
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 الثبات -ب

قامت الباحية  غراض التوةؿ إلى يبات الم ياس بتطبيؽ الم ياس يمى يينة استطاليية تكونت مف 

ت الفمسطينية، وتـ حساب اليبات لم ياس الدراسة بطري ة االتساؽ ( مسف ومسنة ف  المخيما50)

وقد جاءت النتائج كما ى  واضحة ف  الجدوؿ  ،(Cronbach Alphaالداخم  معامؿ ألفا كرونباخ )

(4.) 

 ألداة الدراسة (Cronbach Alphaمعامل الثبات )(? نتائج 9جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات األبعاد

 1;=.1 >9 االضطرابات الجسمية( جميع فقراتالدرجة الكمية )

( أف أداة الدراسة  تتمتع بدرجة يالية مف اليبات، وبيذا أةبح 4تشير البيانات الواردة ف  الجدوؿ )

، حيث بمغت قيمة اليبات لمعينة (1الم ياس جاىزًا لمتطبيؽ بةورتو النيائ ، انظر ممحؽ )

 .(0.860االستطاليية )

 نفسيةمقياس االضطرابات ال .7

 وصف المقياس? 

م ياس االضطرابات النفسية بااليتماد يمى مجموية مف الم اييس حيث تكوف الم ياس مف  تطويرتـ 

 ,Sidney) سبعة أبعاد وقد تـ بناء البعد ا وؿ وىو يدـ الكفاية بااليتماد يمى م ياس سدن 

، والبعد اليالث وىو (Beck,1996) ، والبعد اليان  وىو االكتئاب بااليتماد يمى م ياس بؾ(1990

، (Speilberger, 1972) سبيمبيرجرم ياس و  (Zung, 1967زونج )ال مؽ بااليتماد يمى م ياس 

( العزلة النفسية، التوتر، الغضب، الحساسية الزائدةوالبعد الرابع والخامس والسادس والسابع وى  )
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ة، ت يس أيراض االضطرابات ( ف ر 82يتكوف الم ياس مف )(، و 2018بااليتماد يمى دراسة بدر )

النفسية لدى المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية، ويتـ اإلجابة يمى الف رات الخاةة بيذه 

المجاالت يف طريؽ اختيار المستجيب لإلجابة يمى سمـ االستجابة وفؽ تدريج ليكرت الخماس ، 

( درجات، 4رجات، كبيرة )( د5( درجات، ى : كبيرة جدًا )5حيث تكوف سمـ االستجابة مف )

( 82=1×82حيث بمغت الدرجة الدنيا ) ( درجة،1( درجة، قميمة جدًا )2( درجات، قميمة )3متوسطة)

 (.410=5×82أما الدرجة العميا بمغت )

 النفسيةالخصائص السيكومترية لمقياس االضطرابات 

 أ. صدق المقياس

 . صدق المحكمين )الصدق الظاىري(1

رتو ا ولية يمى مجموية مف السادة المحكميف مف ذوي االختةاص ف  يمـ تـ يرض الم ياس بةو 

 النفس اإلكمينيك  والةحة النفسية، ويمـ النفس اإلرشادي، ويمـ النفس التربوي، وال ياس والت ويـ،

( وذلؾ لتحديد مدى وضوح 2( محكـ ومحكمة، انظر الممحؽ )13والبالغ يددىـ ) والطب النفس 

بداء المالحظات حوؿ الف رات بالحذؼ والتعديؿ، الف رات، ودقة الة ياغة المغوية وانتمائيا لممجاؿ، وا 

%( مف المحكميف حيث تـ 87أو المواف ة يمى ةحتيا، وتـ ا خذ بالمالحظات الت  اتفؽ يمييا )

، 64، 62، 53، 50، 45، 43، 41، 37، 34، 31، 28، 26، 21، 12، 8ف رات) 12حذؼ 

أرغب بوجود اآلخريف وى  )ف رات حتى خرجت ف  ةورتيا النيائية  7(، وتعديؿ 95، 90، 87

أشعر بأف الحياة ،أشعر بعدـ السعادة، أشعر بف داف ا ماف، أميؿ لمعزلة والوحدة، بجواري لمسايدت 

انظر  (ينخفض مستوى اىتماـ بأمور حيات  اليومية، أشعر بعدـ االستمتاع بمباىج الحياة، ال أمؿ فييا

 (.1الممحؽ )
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 االتساق الداخميالصدق . 7

قامػػت الباحيػػة و غػػراض التوةػػؿ إلػػى ةػػدؽ الم يػػاس بتطبيػػؽ الم يػػاس يمػػى يينػػة اسػػتطاليية تكونػػت 

ةػدؽ مف المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية، حيػث تػـ حسػاب ةػدؽ ىػذا الم يػاس بحسػاب ( 50مف )

 (.5ح ف  الجدوؿ )( لف رات ا داة، وذلؾ كما ىو واضFactor  Analysis) االتساؽ الداخم  

( لفقرات مقياس االضطرابات Factor  Analysis) صدق االتساق الداخمي (? نتائج :جدول )
 .لمعينة االستطالعية النفسية

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000 0.221 أشعر بأنن  يةب    .1

 0.000 0.393 اأيان  مف اختالط ا شياء وتداخميا مع  .2

 0.000 0.367 أقـو بعمؿ ا شياء ببطء شديد   .3

 0.000 0.399 أفيـ ا مور بةورة خاطئة  .4

 0.000 0.389 أيان  مف ةعوبة اتخاذ ال رارات  .5

 0.000 0.251 أرغب بوجود اآلخريف مف أجؿ مسايدت   .6

 0.000 0.372 ايان  مف حالة مف التفكير السمب    .7

 0.000 0.476 ؿ مستمرأشعر بضغوط نفسية بشك  .8

 0.000 0.372 أشعر بحالة مف الحزف غير المبرر  .9

 0.000 0.476 أيان  مف تدن  مستوى االىتماـ بالمشاغؿ االيتيادية  .10

 0.000 0.347 أيان  مف تدن  الي ة بالذات  .11

 0.000 0.425 أشعر بخيبة مةحوبة بنوبات مف البكاء  .12

 0.000 0.511 أميؿ لمعزلة والوحدة معظـ ا وقات  .13

 0.000 0.434 أشعر بتدن  قيمة ذات    .14

 0.000 0.283 أيان  مف ت مبات المزاج واالنفعاؿ  .15

 0.000 0.365 الشعور بتغّير وتبديؿ ف  شخةيت   .16

 0.000 0.337 أشعر بف داف ا ماف النفس   .17

 0.000 0.447 أشعر بعدـ السعادة حتى ف  المواقؼ السارة  .18

 0.000 0.425 ف نمط حيات  أشعر بأف ال أمؿ ف  تحسي  .19



55 

 

 0.000 0.511 أيان  مف تغير باإلحساس والرغبة الجنسية  .20

 0.000 0.434 أشعر بعدـ الرغبة بال ياـ بأي ش ء لو كاف ضروري  .21

 0.000 0.283 أشعر بعدـ االستمتاع بأي نجاح أح  و  .22

 0.000 0.365 مستوى اىتمام  بأمور حيات  اليومية منخفض  .23

 0.000 0.337 ف المست بؿ أشعر باليأس م  .24

 0.000 0.447 أشعر باليأس مف يدـ وجود انجازات ف  حيات   .25

 0.000 0.383 لـ أيد أجد شيئًا يح ؽ ل  الرضا يف ذات   .26

 0.000 0.228 ألـو نفس  يمى كؿ ما يحدث ل   .27

حساس  بأىمية اآلخريف  .28  0.000 0.207 ف دت معظـ اىتمام  وا 

 0.000 0.188 أود اف أنتحر   .29

 0.000 0.372 أشعر بال مؽ باستمرار   .30

 0.000 0.439 أشعر بأف أي ش ء ضئيؿ ييير أيةاب    .31

 0.000 0.437 نوم  مضطرب ومت طع   .32

 0.000 0.384 كييرًا ما أشعر أف قمب  يخفؽ بسرية   .33

 0.000 0.477 مخاوف  كييرة م ارنة باآلخريف  .34

 0.000 0.474 أشعر بالضجر والضيؽ ف  كيير مف ا حياف   .35

 0.000 0.477 أشعر وكأنن  أتمزؽ   .36

 0.000 0.471 أخاؼ تجرى ل  يممية جراحية   .37

 0.000 0.475 اخاؼ أف أةاب بنوبة قمبية   .38

 0.000 0.376 أخاؼ مف االمراض المميتة ميؿ السرطاف   .39

 0.000 0.349 أمتنع يف السفر والتن ؿ لتجنب الحوادث   .40

 0.000 0.403 اج أقمؽ يند سماع وفاة شخص بشكؿ مف  .41

 0.000 0.455 التفكير بالموت يسبب ل  التوتر وا رؽ  .42

 0.000 0.381 أشعر بحساسية زائدة   .43

 0.000 0.302 أشعر أنن  خجوؿ   .44

 0.000 0.435 أشعر أنو مف السيؿ إيذاء مشايري  .45

 0.000 0.268 يييرن  الن د ويستفزن    .46

 0.000 0.326 أشعر باف اآلخريف يسيئوف فيم   .47

 0.000 0.455 أشعر أن  سريع الغضب  .48

 0.000 0.333 أس ء الظف باآلخريف  .49
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 0.000 0.383 يةعب يم  ضبط انفعاالت    .50

 0.000 0.432 أضخـ ا مور أكير مما تستحؽ  .51

 0.000 0.392 يؤلمن  وييينن  تجاىؿ اآلخريف ل    .52

 0.000 0.430 أجد نفس  بحاجة لمبكاء  .53

 0.000 0.415 أغضب بشكؿ المفاج   .54

 0.000 0.381 أفعؿ ا شياء باندفاع مفاج   .55

 0.000 0.420 مف السيؿ إزياج  واستفزازي   .56

 0.000 0.362 ال أستطيع التحكـ بنفس   .57

 0.000 0.378 أيور  تفو ا سباب  .58

 0.000 0.390 غالبًا ما ُيضاي ن  اآلخريف وُيييرون    .59

 0.000 0.416 أغضب بسيولة  .60

 0.000 0.432 يةيبن  ىياج ينيؼ  .61

 0.000 0.399 أرغب ف  تحطيـ ا شياء مف حول   .62

 0.000 0.415 أشعر بالتوتر ويدـ الراحة  .63

 0.000 0.438 ايان  مف ا فكار المخيفة   .64

 0.000 0.500 أيان  مف ا فكار المزيجة   .65

 0.000 0.480 أقـو بالتدخيف أو شرب ا رجيمة لتخفيؼ التوتر   .66

 0.000 0.498 ة أرتجؼ بشدةتجعمن  ا ةوات المفاجئ  .67

 0.000 0.517 يعترين  خوؼ مفاج  دوف سبب مع وؿ  .68

 0.000 0.370 ايان  مف ا حالـ المزيجة   .69

 0.000 0.423 أشعر بضغط نفس  خارج المنزؿ  .70

 0.000 0.456 أقـو ب ضـ أظافري  .71

 0.000 0.464 يراودن  شعور بأنن  يمى وشؾ االنييار   .72

 0.000 0.481 الرض أخاؼ مف الس وط يمى ا  .73

 0.000 0.390 أشعر بأنن  يمى وفاؽ مع المحيطيف ب   .74

 0.000 0.387 ين ةن  يالقات ودية مع اآلخريف   .75

 0.000 0.423 ل  تأيير واضح يمى المحيطيف ب    .76

 0.000 0.406 ال يشاركن  مف حول  اىتمامات  وأفكاري  .77

 0.000 0.449 ال أحظى برياية واىتماـ مف حول   .78

 0.000 0.436 القات  االجتمايية مع اآلخريف سطحية ي  .79
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 0.000 0.386 أشعر بأنن  معزوؿ يف اآلخريف   .80

 0.000 0.274 بالرغـ مف اختالط  مع اآلخريف إال أنن  أشعر بأنن  بعيدًا ينيـ با فكار   .81

 0.000 0.303 ىناؾ اناس يمكنن  التحدث الييـ وفيميـ  .82

أف جميع قيـ مةفوفة ارتباط كؿ ف رة مف ف رات كؿ بعد ( إلى 5دوؿ )تشير المعطيات الواردة ف  الج

، وانيا تشترؾ معًا ف  قياس مع الدرجة الكمية لمبعد دالة إحةائيًا، مما يشير إلى قوة االتساؽ الداخم 

 .االضطرابات النفسية لدى يينة مف المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية

 الثبات -ب

غراض التوةؿ إلى يبات الم ياس بتطبيؽ الم ياس يمى يينة استطاليية تكونت مف قامت الباحية  

( مسف ومسنة ف  المخيمات الفمسطينية، وتـ حساب اليبات لم ياس الدراسة بطري ة االتساؽ 50)

وقد جاءت النتائج كما ى  واضحة ف  الجدوؿ  ،(Cronbach Alphaالداخم  معامؿ ألفا كرونباخ )

(6.) 

 ألداة الدراسة (Cronbach Alphaمعامل الثبات )نتائج  (?;جدول )
 قيمة ألفا عدد الفقرات األبعاد

 7=.1 = عدم الكفاية
 :=.1 71 االكتئاب
 1=.1 18 القمق

 1=.1 11 الحساسية الزائدة
 1=.1 11 الغضب
 8=.1 11 التوتر

 8=.1 < العزلة النفسية  
 7<.1 7= نفسية(االضطرابات ال الدرجة الكمية )جميع فقرات

( أف أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة يالية جدًا مف 6تشير البيانات الواردة ف  الجدوؿ )

حيث بمغت قيمة اليبات لمعينة اليبات وبيذا أةبح الم ياس جاىزًا لمتطبيؽ بةورتو النيائية، 

 (.1انظر ممحؽ )(.0.93(، بينما بمغت قيمة اليبات لمعينة الكمية )0.92االستطاليية )
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 إجراءات الدراسة ?خامساً 

 لتح يؽ أىداؼ الدراسة تـ إجراء الدراسة وفؽ يدد مف المراحؿ، وى :

 .لالضطرابات السيكوسوماتيةالدراسة بااليتماد يمى الدراسات الساب ة وم اييس  أدوات تطويرتـ  .1

فس، ويمـ النفس يمـ النمف اختةاةات ( محكـ ومحكمة 13تـ تحكيـ الم ياس مف قبؿ ) .2

كمينيك ، واإلرشاد النفس  والتربوي، وقياس وت ويـ، والخدمة االجتمايية، ويمـ النفس اإل التربوي،

يمـ النفس اإلكمينيك  والةحة النفسية، ويمـ يعمموف ف  مجاالت متعددة وى  والةحة النفسية 

 .س والطب النف النفس اإلرشادي، ويمـ النفس التربوي، وال ياس والت ويـ،

متخةص ف  الطب النفس  مف أجؿ التأكد مف مدى مالئمة الف رات لموضوع تـ الجموس مع  .3

 الدراسة ومناسبتيا لمواقع.

الحةوؿ يمى كتاب تسييؿ الميمة مف يمادة البحث العمم  ف  جامعة الخميؿ لحةوؿ يمى  .4

 (3المواف ة يمى تطبيؽ الدراسة يمى المسنيف موضع الدراسة ممحؽ )

اييس الدراسة، وتطبي يا يمى يينة استطاليية مف المسنيف ف  المخيمات تجييز م تـ  .5

 ( مسف ومسنة، بيدؼ معرفة الةدؽ واليبات  دوات الدراسة.50الفمسطينية، بمغ يددىا )

)الفوار، العروب، الدىيشة، العزة،  اآلتية الحةوؿ يمى أيداد المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية .6

ـ لمعرفة 2017وبيت لحـ مف الدليؿ اإلحةائ  الفمسطين  لمعاـ  يايدة( ف  محافظت  الخميؿ

 حجـ مجتمع الدراسة وبالتال  حساب يينة الدراسة.
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المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، مف الم اييس يمى أفراد العينة  تطبيؽ .7

لجسمية وم ياس )م ياس االضطرابات ا الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ

، وقامت الباحية ، حيث وزيت الم اييس كحزمة واحدة(1االضطرابات النفسية(، أنظر الممحؽ )

بزيارة المسنيف ف  بيوتيـ وقراءة ف رات الم ياس لكوف مجموية مف المسنيف ال ي رأوف ومجموية 

 .أخرى لدييـ ضعؼ ف  النظر

وتم   االجابات منيـ وتدوف االجابات بسبب  قامت الباحية ب راءة ف رات االستبانة يمى المسنيف .8

الظروؼ الةحية الت  يعان  منيا بعض المسنيف مف ضعؼ ف  النظر وكذلؾ ضعؼ ف  قراءة 

 ف رات االستبياف.

( استبانة يمى المسنيف ف  مخيمات محافظت  الخميؿ وبيت 300جمع البيانات؛ حيث تـ توزيع ) .9

 .، حيث تـ استرجاع جميع االستماراتة، يايدة(لحـ وى  )الفوار، العروب، الدىيشة، العز 

دخاليا .10 تمييدًا إلجراء المعالجات  إلى الحاسوب قامت الباحية بترقيـ االستمارات ومتغيراتيا، وا 

 اإلحةائية يمييا باستخداـ حزمة البرامج اإلحةائية لمعمـو االجتمايية:

 SPSS: (Statistical Package for the Social Sciences), Version 

(24). 

 متغيرات الدراسة ?سادساً 

، العمر، الحالة االجتمايية، السكف )المخيـ( مكافالجنس، المتغيرات التصنيفية)المستقمة(? 

 المستوى التعميم 
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 ?االضطرابات الجسمية، واالضطرابات النفسية.أيراض  المتغيرات التابعة 

 األساليب اإلحصائية ?سابعاً 

 اليب اإلحةائية اآلتية:استخدـ ف  ىذه الدراسة ا س

 التكرارات والنسب المئوية لمعرفة خةائص العينة الديموغرافية. - أ

 لفحص ةدؽ أدوات الدراسة ويباتيا استخدمت الباحية االختبارات اآلتية: - ب

 ( لمعرفة ةدؽ أداة الدراسة.Factor  Analysisالتحميؿ العامم  ) -1

 ف رات الم اييس.( لمعرفة يبات Cronbach Alphaألفا كرونباخ ) معامؿ -2

االضطرابات الجسمية والنفسية لدى يينة مف المسنيف الم يميف ف  المخيمات  أيراضلمعرفة  -ج

الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ استخدمت الباحية 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والوزف النسب .

إلجابة يمى سؤاؿ الدراسة الفري  اليالث والرابع المتعمؽ بمعرفة الفروؽ ف  االضطرابات الجسمية ل -د

 اآلتية: ا ساليب اإلحةائيةوالنفسية، وف ًا لمتغيرات الدراسية ف د تـ استخداـ 

لمعرفة الفروؽ ف  متوسطات درجات االضطرابات الجسمية والنفسية وف ًا لمتغير الجنس  -1

( Independent samples t testحية اختبار )ت( لمعينات المست مة )استخدمت البا

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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لمعرفة الفروؽ ف  متوسطات أفراد العينة يمى م ياس االضطرابات الجسمية والنفسية وف ًا  -2

ت الباحية اختبار لممتغيرات: )المكاف، العمر، الحالة االجتمايية، المستوى التعميم ( استخدم

 (.One Way Anovaتحميؿ التبايف ا حادي )

  ( لمم ارنات المتعددة، لمعرفة مةدر الفروؽ.Tukey Testاستخدمت الباحية اختبار توك  ) -3

(، ولفيـ نتائج الدراسة يمكف SPSSتـ ذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحةائية لمعموـ االجتمايية )

 (7لحسابية كما ىو مواضح ف  الجدوؿ )االستعانة بمفتاح المتوسطات ا

 مفتاح المتوسطات الحسابي لتصحيح مقياس االضطرابات الجسمية ومقياس االضطرابات النفسية (? >جدول )

 درجة االضطرابات الجسمية والنفسية الوزن النسبي )%( المتوسط الحسابي
 منخفضة % 46.6 -% 20.0  1.00-2.33
 توسطةم % 73.3 -%  46.7 2.34-3.67
 يالية % 100 -%  73.4 3.68-5.00

بما أف الم ياس يتكوف مف سمـ استجابة خماس ، تـ حساب فئات م ياس االضطرابات الجسمية 

وم ياس االضطرابات النفسية، لتحديد مستوى الحكـ يمى متغيرات الدراسة، ىؿ ى  مرتفعة أـ 

 منخفضة، أـ متوسطة؟ وفؽ المعادلة التالية:

 4( = 5-1الحد ا دنى لمم ياس = )-= الحد ا يمى لمم ياسمدى الم ياس 

 0.80=  5|4قسمة المدى يمى الحد ا يمى = 

%(، بمعنى أف )قميمة جدًا( يكوف وزنيا النسب  20.0ويكوف الوزف النسب  لكؿ درجة )

%(، ليةار بعد ذلؾ إلى حساب المتوسط 100%(، بينما )كبيرة جدًا( يكوف وزنيا النسب )20.0)

( فإنو يتـ تحديد االتجاه حسب قيـ 0.80لحساب  )المتوسط المرجح(، وحيث إف طوؿ الفترة يساوي )ا
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(، واالستجابة )قميمة( 1.80-1.00المتوسط المرجح حيث تأخذ االستجابة )قميمة جدًا( متوسط مرجح )

 (، واالستجابة3.42-2.62(، واالستجابة )متوسطة( متوسط مرجح )2.61-1.81متوسط مرجح )

( وبناء 5.00-4.24(، واالستجابة )كبيرة جدًا( متوسط مرجح )4.23-3.43)كبيرة( متوسط مرجح )

 .يميو يكوف مفتاح التةحيح لم ياس االضطرابات الجسمية وم ياس االضطرابات النفسية
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 مقدمة?

إلى معرفة أيراض االضطرابات الجسمية والنفسية لدى يينة مف المسنيف  ىدفت الدراسة

الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ 

وبيت لحـ )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة(، ومعرفة الفروؽ ف  متوسطات درجات 

النفسية لدى يينة مف المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، االضطرابات الجسمية و 

العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ وف ًا لمتغيرات الدراسة، وفيما يأت  

 يرض لمنتائج:

 سؤال الدراسة الرئيس?

ين في المخيمات الفمسطينية الضطرابات الجسمية والنفسية لدى المسنين المقيماأغراض  درجة ما

 في محافظتي الخميل وبيت لحم؟

لإلجابة يف السؤاؿ استخرجت ا يداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية 

الستجابات المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  

االضطرابات الجسمية والنفسية المستخدـ ف  الدراسة أيراض وبيت لحـ يمى م ياس محافظت  الخميؿ 

 (10والجدوؿ )
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الستجابات المسنين (? اإلعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي 11جدول )
االضطرابات أعراض المقيمين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم عمى مقياس 

 ، وترتيبيا حسب األىميةالجسمية والنفسية المستخدم في الدراسة

المتوسط  العدد المقياس
 الوزن النسبي )%( االنحراف المعياري الحسابي

 47.8 :1.9 <7.8 811 االضطرابات الجسمية
 49.4 1.99 >7.9 811 االضطرابات النفسية

الدرجة الكمية لالضطرابات 
 48.8 1.91 7.99 811 الجسمية والنفسية

لدى المسنيف الجسمية والنفسية االضطرابات أيراض ( أف 10يتضح مف المعطيات ف  الجدوؿ )

الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ كانت متوسطة، إذ بمغ المتوسط 

توسطة، وكاف ترتيب %(، أي بدرجة م48.8(، وبمغ الوزف النسب  لو )2.44الحساب  ليذه الدرجة )

( 2.47ىذه االضطرابات حسب النسبة وا ىمية كالتال : االضطرابات النفسية بمتوسط حساب  )

%( أي بدرجة متوسطة، وتاله االضطرابات الجسمية بمتوسط حساب  49.4وبوزف نسب  بمغ )

 %( أي بدرجة متوسطة.47.8( وبوزف نسب  بمغ )2.39)

 نتائج األسئمة الفرعية لمدراسة?

االضطرابات الجسمية لدى المسنين المقيمين في المخيمات الفمسطينية في أعراض ما أواًل? 

 محافظتي الخميل وبيت لحم؟

لإلجابة يف السؤاؿ استخرجت ا يداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية 

وار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  الستجابات المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية )الف

االضطرابات الجسمية المستخدـ ف  الدراسة والجدوؿ أيراض محافظت  الخميؿ وبيت لحـ يمى م ياس 

(11) 
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الستجابات المسنين المقيمين (? اإلعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي 11جدول )
االضطرابات الجسمية المستخدم في أعراض ة في محافظتي الخميل وبيت لحم عمى مقياس في المخيمات الفمسطيني

 الدراسة، وترتيبيا حسب األىمية

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 درجة التوقع النسبي %

 متوسطة 66.2 1.34 3.31 أيان  مف االـ ف  الساقيف    .1
 متوسطة 64.6 1.37 3.23 لمفاةؿاأيان  مف االـ ف    .2
 متوسطة 62.2 1.21 3.11 أيان  مف أمراض العيوف  .3
 متوسطة 60.8 1.29 3.04 أيان  مف االـ العمود الف ري  .4
 متوسطة 59 1.12 2.95 أيان  مف آالـ االسناف   .5
 متوسطة 58.6 1.43 2.93 أيان  مف اإلرىاؽ البدن    .6
 متوسطة 55.8 1.25 2.79 أيان  مف امراض ال مب   .7
 متوسطة 53.6 1.21 2.68 أيان  مف ضعؼ السمع   .8
 متوسطة 52.2 1.14 2.61 أيان  مف اضطرابات الجياز البول    .9

 متوسطة 51 1.18 2.55 أيان  مف االـ ا معاء   .10
 متوسطة 50.8 1.43 2.54 أيان  مف ضغط الدـ   .11
 متوسطة 50.6 1.05 2.53 أيان  مف ن ص الشيية   .12
 متوسطة 48.4 1.09 2.42 اضطرابات المعدة أيان  مف   .13
 متوسطة 48.2 1.11 2.41 أيان  مف الت وس ف  الظير   .14
 متوسطة 48.2 1.17 2.41 أيان  مف الدوار )الدوخة(   .15
 متوسطة 48.2 1.19 2.41 أيان  مف كيرة السعاؿ   .16
 متوسطة 48.2 1.26 2.41 أيان  مف السكري   .17
 متوسطة 47.6 1.12 2.38 أيان  مف الرياش   .18
 متوسطة 47.4 1.11 2.37 أيان  مف االمراض الجمدية   .19
 متوسطة 47.2 1.26 2.36 أيان  مف التشنجات  .20
 متوسطة 47.2 1.29 2.36 أيان  مف مالزمة الفراش بسبب المرض  .21
 منخفضة 46.4 1.22 2.32 أيان  مف التياب الجيوب االنفية  .22
 منخفضة 46.2 1.21 2.31 أيان  مف الشمؿ ف  ا طراؼ  .23
 منخفضة 46.2 1.17 2.31 أيان  مف التياب الشعب اليوائية   .24
 منخفضة 46.2 1.15 2.31 أيان  مف تييج ف  ال ولوف   .25
 منخفضة 45.8 1.24 2.29 أيان  مف حةوات مرارية  .26
 منخفضة 44.8 1.11 2.24 أيان  مف التيابات الفـ   .27
 منخفضة 44.4 1.18 2.22 أيان  مف خمؿ ف  وظيفة الغدة الدرقية   .28
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 منخفضة 44.4 1.14 2.22 أيان  مف ىشاشة العظاـ  .29
 منخفضة 44.4 1.05 2.22 أيان  مف انسداد الشراييف   .30
 منخفضة 44.2 1.07 2.21 أيان  مف التياب الحمؽ   .31
 منخفضة 44.2 1.14 2.21 أيان  مف الحساسية  .32
 منخفضة 44.2 1.13 2.21 أيان  مف التياب الرئوي   .33
 منخفضة 44.2 1.15 2.21 مف نزيؼ المية أيان    .34
 منخفضة 43.8 1.13 2.19 أيان  مف نحافة الجسـ   .35
 منخفضة 43.6 1.09 2.18 أيان  مف التياب ال ةبة اليوائية   .36
 منخفضة 43.4 0.98 2.17 أيان  مف التمعيـ ف  الكالـ   .37
 منخفضة 42.4 1.07 2.12 أيان  مف االياقة الحركية   .38
 منخفضة 42.2 1.15 2.11 دة الوزف أيان  مف زيا  .39
 منخفضة 42.2 1.41 2.11 أيان  مف يسر اليضـ   .40
 منخفضة 41.8 1.16 2.09 أيان  مف الربو   .41
 منخفضة 41.8 1.16 2.09 أيان  مف حساسية لبعض االطعمة   .42
 منخفضة 41.4 1.09 2.07 أيان  مف التياب الكبد   .43
 نخفضةم 41.4 1.05 2.07 أيان  مف الروماتيـز   .44
 منخفضة 40.8 1.17 2.04 أيان  مف التياب المرارة   .45
 منخفضة 40.2 1.11 2.01 أيان  مف نزالت البرد   .46
 منخفضة 39.8 1.28 1.99 أيان  مف امراض االذف )يدـ التوازف(  .47

 متوسطة 47.8 :1.9 <7.8 الدرجة الكمية 
 

سػػنيف الم يمػػيف فػػ  المخيمػػات االضػػطرابات الجسػػمية لػػدى الم أيػػراض ( أف 11يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

الفمسػػطينية فػػ  محػػافظت  الخميػػؿ وبيػػت لحػػـ كانػػت متوسػػطة، حيػػث كانػػت أكيػػر الف ػػرات أىميػػة الف ػػرة 

( الت  جاءت ف  المرتبة ا ولى، والت  نةيا )أيان  مف االـ ف  الساقيف(، بمتوسط حسػاب  بمػغ 11)

( التػػ  نةػػيا )أيػػان  مػػف االـ 12ف ػػرة )%( تالىػػا فػػ  المرتبػػة اليانيػػة ال66.2(، وبػػوزف نسػػب  )3.31)

%( وجػػػاءت فػػػ  المرتبػػػة الياليػػػة 64.6(، وبػػوزف نسػػػب  )3.23(، بمتوسػػػط حسػػػاب  بمػػػغ )المفاةػػػؿفػػ  

(، وبػػػوزف نسػػػػب  3.11( التػػػ  نةػػػيا )أيػػػان  مػػػف أمػػػراض العيػػػوف( بمتوسػػػط حسػػػاب  بمػػػغ )1الف ػػػرة )

ان  مػػػػف امػػػػراض االذف )يػػػػدـ ( التػػػػ  نةػػػػيا )أيػػػػ27%(  وحمػػػػت فػػػػ  المرتبػػػػة ا خيػػػػرة الف ػػػػرة )62.2)

 %(.39.8( وبوزف نسب  )1.99التوازف((، وبمتوسط حساب  بمغ )
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االضطرابات النفسية لدى المسنين المقيمين في المخيمات الفمسطينية في  أعراض ثانيًا? ما

 محافظتي الخميل وبيت لحم؟

المعيارية، والنسب المئوية لإلجابة يف السؤاؿ استخرجت ا يداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

الستجابات المسنيف الم يميف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ يمى م ياس 

 (12االضطرابات النفسية المستخدـ ف  الدراسة والجدوؿ )أيراض 

ت المسنين (? اإلعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي الستجابا17جدول )
االضطرابات أعراض المقيمين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم عمى مقياس 

 ، وترتيبيا حسب األىميةالنفسية المستخدم في الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

)%( 
 ترتيب االضطرابات

الوزن 
النسبي 

)%( 

درجة 
 التوقع

 متوسطة 54.0 العزلة النفسية 51.4 0.70 2.57 الكفايةعدم 
 متوسطة 51.4 عدم الكفاية 49.4 0.61 2.47 االكتئاب
 متوسطة 50.8 الحساسية الزائدة 50.6 0.68 2.53 القمق

 متوسطة 50.6 القمق 50.8 0.68 2.54 الحساسية الزائدة
 متوسطة 49.4 االكتئاب 48.4 0.71 2.42 الغضب
 متوسطة 48.4 الغضب 42.8 0.72 2.14 التوتر

 منخفضة 42.8 التوتر 54.0 0.56 2.70 العزلة النفسية

الدرجة الكمية 
 متوسطة 49.4 الدرجة الكمية 49.4 1.99 >7.9 لالضطرابات النفسية

لدى المسنيف الم يميف ف  النفسية االضطرابات  أيراض( أف 12يتضح مف المعطيات ف  الجدوؿ )

ية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ كانت متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحساب  ليذه المخيمات الفمسطين

%(، وكاف ترتيب ىذه االضطرابات حسب النسبة 49.4(، وبمغ الوزف النسب  لو )2.47الدرجة )

%(، وتاله يدـ 54.0( وبوزف نسب  بمغ )2.70وا ىمية كالتال : العزلة النفسية بمتوسط حساب  )

%( وتاله الحساسية الزائدة بمتوسط حساب  51.4( وبوزف نسب  بمغ )2.57ساب  )الكفاية بمتوسط ح
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( وبوزف نسب  بمغ 2.53%( وتاله ال مؽ بمتوسط حساب  )50.8( وبوزف نسب  بمغ )2.54)

%( وتاله الغضب 49.4( وبوزف نسب  بمغ )2.47%( وتاله االكتئاب بمتوسط حساب  )50.6)

( وبوزف 2.14%( وتاله التوتر بمتوسط حساب  )48.4بمغ ) ( وبوزف نسب 2.42بمتوسط حساب  )

 %(.42.8نسب  بمغ )

في محافظتي لمسنين في المخيمات الفمسطينية ىل ىناك فروق في متوسطات استجابات اثالثًا? 

الخميل وبيت لحم، وفقًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، المكان، والعمر، والحالة االجتماعية، والمستوى 

 االضطرابات الجسمية المستخدم في الدراسة؟أعراض عمى مقياس التعميمي( 

 مف أجؿ اإلجابة يف السؤاؿ السابؽ، قامت الباحية بتحويمو لمفرضيات الةفرية اآلتية:

( في  ≥ :1.1الفرضية األولى? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى في محافظتي الخميل وبيت لحم طينيةالمسنين في المخيمات الفمسمتوسطات استجابات 

 االضطرابات الجسمية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  لمتغير الجنس

( لمعينات المست مة، لمفروؽ ف  متوسطات استجابات t-testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت )

يمى م ياس  ، تعزى لمتغير الجنسحـالمسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت ل

 (13االضطرابات الجسمية وذلؾ كما ىو واضح ف  الجدوؿ ) أيراض الدراسة المستخدـ ل ياس

استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية في لمفروق في  (t-testاختبار ت )(? نتائج 18جدول )
 أعراض راسة المستخدم لقياسمحافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير الجنس عمى مقياس الد

 االضطرابات الجسمية

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحساب 

االنحراؼ 
 المعياري

 درجة الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحةائية

 0.43 2.28 144 ذكر
298 4.134 **0.000 

 0.43 2.49 156 أنيى
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لة إحةائية يند مستوى الداللة ( إلى وجود فروؽ ذات دال13تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

(0.05 ≤  ،( ف  متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة

العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير الجنس يمى م ياس الدراسة المستخدـ 

 .إلناثوكانت الفروؽ لةالح ا االضطرابات الجسمية، أيراض ل ياس

( في  ≥ :1.1الفرضية الثانية? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى المسنين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحممتوسطات استجابات 

 االضطرابات الجسمية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  )المخيم( لمتغير المكان

 ( One Way analysis of variance)ر الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي الختبا

استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمفروؽ ف   لمعرفة

الضطرابات الجسمية، وذلؾ أيراض ايمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس  )المخيـ( لمتغير المكاف

 (14ىو واضح ف  الجدوؿ )كما 

لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 19جدول )

 في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المكانالمسنين في المخيمات الفمسطينية في استجابات 

 الجسميةاالضطرابات أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  )المخيم(

درجات  مصدر التباين
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داللة إحةائية يند مستوى الداللة ( إلى وجود فروؽ ذات 14تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

(0.05 ≤  ف  متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت )
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لحـ، تعزى لمتغير المكاف يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات الجسمية، وإليجاد مةدر 

روؽ ف  استجابات المسنيف ف  المخيمات لمف (Tukey Test)ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار توك 

الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير 

االضطرابات الجسمية وذلؾ كما ىو واضح ف   أيراض المكاف يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس

 (15الجدوؿ )

( لمفروق في استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية Tukey Test(? نتائج اختبار توكي ):1جدول )

عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  )المخيم( في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المكان

 االضطرابات الجسمية أعراض 

 الدىيشة العزة يايدة العروب الفوار المقارنات
 0.562099*  0.457153* 0.490512*  الفوار
      العروب
      يايدة
 0.343665*  0.238720* 0.272078*  العزة
      الدىيشة

استجابات المسنيف ف  المخيمات ( إلى أف الفروؽ ف  15تشير الم ارنات الينائية البعدية وفؽ الجدوؿ )

عزى لمتغير المكاف الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، ت

كانت بيف مخيـ الفوار والمخيمات  االضطرابات الجسميةأيراض يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس 

)العروب، يايدة،  الدىيشة( لةالح مخيـ الفوار حيث أف مستوى االضطرابات الجسمية لدييـ أيمى، 

ة( لةالح مخيـ العزة حيث أف وكذلؾ الفروؽ بيف مخيـ العزة والمخيمات )العروب، يايدة، والدىيش

مستوى االضطرابات الجسمية لدييـ أيمى، وذلؾ كما ىو واضح مف المتوسطات الحسابية الستجابات 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير المكاف يمى م ياس ف  المخيمات الفمسطينية المسنيف 

 (16ا ىو واضح ف  الجدوؿ )وذلؾ كماالضطرابات الجسمية أيراض الدراسة المستخدـ ل ياس 
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(? المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية ;1جدول )
عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  )المخيم( في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المكان

 االضطرابات الجسمية أعراض 
 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال العدد المكان
 0.47 2.80 58 الفوار
 0.43 2.31 99 العروب
 0.46 2.35 32 يايدة
 0.31 2.58 15 العزة
 0.45 2.24 96 الدىيشة

( في  ≥ :1.1الفرضية الثالثة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى في محافظتي الخميل وبيت لحم المسنين في المخيمات الفمسطينيةمتوسطات استجابات 

 االضطرابات الجسمية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  لمتغير العمر

 ( One Way analysis of variance)الختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي 

لخميؿ وبيت لحـ، تعزى استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  المعرفة لمفروؽ ف  

االضطرابات الجسمية، وذلؾ كما ىو أيراض لمتغير العمر يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس 

 (17واضح ف  الجدوؿ )

لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي >1جدول )
حافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير العمر عمى في استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية في م
 االضطرابات الجسميةأعراض مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

درجات  مصدر التباين
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( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة 17تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

(0.05 ≤  ف  متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت )

االضطرابات الجسمية، وإليجاد  أيراض دـ ل ياسلحـ، تعزى لمتغير العمر يمى م ياس الدراسة المستخ

لمفروؽ ف  استجابات المسنيف ف   (Tukey Test)مةدر ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار توك 

المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى 

االضطرابات الجسمية وذلؾ كما ىو أيراض ل ياس  لمتغير العمر يمى م ياس الدراسة المستخدـ

 (18واضح ف  الجدوؿ )

( لمفروق في استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية Tukey Test(? نتائج اختبار توكي )=1جدول )
أعراض في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير العمر عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

 مية االضطرابات الجس

 فأكير 90 90-81 80-71 70-60 المقارنات

60-70     
71-80     
81-90     
  0.269572* 0.281655* *0.421624 فأكير 90

استجابات المسنيف ف  المخيمات ( إلى أف الفروؽ ف  18تشير الم ارنات الينائية البعدية وفؽ الجدوؿ )

ايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير العمر يمى الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، ي

سنة فأكير( وباق   90كانت بيف ذوي العمر ) م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات الجسمية

االضطرابات الجسمية لدييـ أيراض سنة فأكير( حيث أف مستوى  90ا يمار لةالح ذوي العمر )

 (19دوؿ )وذلؾ كما ىو واضح ف  الجأيمى، 
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(? المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية <1جدول )
أعراض في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير العمر عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

 االضطرابات الجسمية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر
60-70 83 2.25 0.48 
71-80 94 2.39 0.43 
81-90 86 2.41 0.39 
 0.40 2.68 37 فأكير 90

( في  ≥ :1.1الفرضية الرابعة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى المسنين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحممتوسطات استجابات 

 االضطرابات الجسمية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  االجتماعيةلمتغير الحالة 

 ( One Way analysis of variance)الختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي 

استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير لمفروؽ ف  

االضطرابات الجسمية، وذلؾ كما ىو أيراض ية يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس الحالة االجتماي

 (20واضح ف  الجدوؿ )

لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 71جدول )
تغير الحالة في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لم المسنين في المخيمات الفمسطينيةفي استجابات 

 االضطرابات الجسميةأعراض االجتماعية عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 
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( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة 20تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

(0.05 ≤  ف  متوسطات استجابات )ف  محافظت  الخميؿ وبيت  المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية

االضطرابات  أيراض سلحـ، تعزى لمتغير الحالة االجتمايية يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل يا

لمفروؽ ف  استجابات  (Tukey Test)الجسمية، وإليجاد مةدر ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار توك 

المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير الحالة االجتمايية 

ؾ كما ىو واضح ف  الجدوؿ االضطرابات الجسمية وذل أيراض يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس

(21) 

( لمفروق في استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية Tukey Test(? نتائج اختبار توكي )71جدول )
 في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير الحالة االجتماعية عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس

 االضطرابات الجسمية  أعراض
 أرمؿ مطمؽ وجمتز  أيزب المقارنات
     أيزب

     متزوج

     مطمؽ

   0.193740  أرمؿ

استجابات المسنيف ف  المخيمات ( إلى أف الفروؽ ف  21تشير الم ارنات الينائية البعدية وفؽ الجدوؿ )

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير الحالة االجتمايية يمى م ياس الدراسة المستخدـ طينية الفمس

كانت بيف ذوي الحالة االجتمايية أرمؿ ومتزوج لةالح ذوي الحالة  االضطرابات الجسميةأيراض اس ل ي

وذلؾ كما ىو واضح ف  االجتمايية أرمؿ حيث أف مستوى االضطرابات الجسمية لدييـ أيمى، 

 (22الجدوؿ )
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خيمات الفمسطينية (? المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المسنين في الم77جدول )
 في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير الحالة االجتماعية عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس

 االضطرابات الجسمية  أعراض

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية
 0.54 2.40 30 أيزب
 0.43 2.32 164 متزوج
 0.53 2.48 25 مطمؽ
 0.38 2.51 81 أرمؿ

( في  ≥ :1.1الفرضية الخامسة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى المسنين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحممتوسطات استجابات 

 ة.االضطرابات الجسمي أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس لمتغير المستوى التعميمي

 ( One Way analysis of variance)الختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية استجابات لمفروؽ ف  

ما ىو االضطرابات الجسمية، وذلؾ كأيراض المستوى التعميم  يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس 

 (23واضح ف  الجدوؿ )

لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 78جدول )
في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المستوى المسنين في المخيمات الفمسطينية في استجابات 

 بات الجسميةاالضطرا أعراض التعميمي عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس

درجات  مصدر التباين
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 :1.77 1.9:1 7 بين المجموعات
 >1.19; ><7 داخل المجموعات 1.881 1.118

1.718 
 =<:.1; <<7 المجموع

ذات داللة إحةائية يند مستوى  ( إلى يدـ وجود فروؽ23تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

ف  محافظت  الخميؿ المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ( ف  متوسطات استجابات  ≥ 0.05الداللة )
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االضطرابات أيراض وبيت لحـ، تعزى لمتغير المستوى التعميم  يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس 

 الجسمية، وبذلؾ تكوف الفرضية قد قبمت

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية (? الم79جدول )
في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المستوى التعميمي عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

 االضطرابات الجسمية أعراض 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي
 0.42 2.41 235 وي فأقؿيان

 0.49 2.31 46 دبمـو
 0.64 2.33 19 بكالوريوس

في مسطينية ىل ىناك فروق في متوسطات استجابات المسنين في المخيمات الف? السؤال الرابع

محافظتي الخميل وبيت لحم، وفقًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، المكان، والعمر، والحالة االجتماعية، 

 المستخدم في الدراسة؟ النفسيةاالضطرابات أعراض  مي( عمى مقياس والمستوى التعمي

( في  ≥ :1.1الفرضية السادسة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى المسنين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحممتوسطات استجابات 

 االضطرابات النفسية.أعراض ستخدم لقياس عمى مقياس الدراسة الم لمتغير الجنس

( لمعينات المست مة، لمفروؽ ف  متوسطات استجابات t-testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت )

يمى م ياس  ، تعزى لمتغير الجنسف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـالمسنيف ف  المخيمات الفمسطينية 

 (25لنفسية وذلؾ كما ىو واضح ف  الجدوؿ )االضطرابات ا أيراض الدراسة المستخدـ ل ياس
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استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية في لمفروق في  (t-testاختبار ت )(? نتائج :7جدول )
أعراض محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير الجنس عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

 االضطرابات النفسية

المتوسط  دالعد الجنس االضطراباتأعراض 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عدم الكفاية
 

 0.68 2.51 144 ذكر
298 1.505 0.134 

 0.71 2.63 156 أنيى

 االكتئاب
 0.62 2.37 144 ذكر

298 2.670 **0.008 
 0.59 2.56 156 أنيى

 القمق
 0.63 2.46 144 ذكر

298 1.832 0.068 
 0.71 2.60 156 أنيى

 الحساسية الزائدة
 0.69 2.54 144 ذكر

298 0.037 0.971 
 0.68 2.54 156 أنيى

 الغضب
 0.70 2.34 144 ذكر

298 1.899 0.058 
 0.72 2.50 156 أنيى

 التوتر
 0.70 2.10 144 ذكر

298 0.927 0.355 
 0.73 2.18 156 أنيى

 لعزلة النفسيةا
 0.47 2.74 144 ذكر

298 1.200 0.131 
 0.63 2.66 156 أنيى

 الدرجة الكمية
 ألعراض االضطراب

 0.43 2.42 144 ذكر
298 2.019 *0.044 

 0.45 2.52 156 أنيى

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة 25تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )
(0.05 ≤ ف  متوسطا ) ت استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت

االضطرابات النفسية، وكانت أيراض لحـ، تعزى لمتغير الجنس يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس 
، وكذلؾ ظيرت فروؽ ف  ُبعد االكتئاب بينما لـ تظير فروقًا ف  الفروؽ لةالح اإلناث م ابؿ الذكور

 .(العزلة النفسية، التوتر، الغضب، الحساسية الزائدة، ال مؽ،يدـ الكفايةية )ا بعاد اآلت
( في  ≥ :1.1الفرضية السابعة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى في محافظتي الخميل وبيت لحمالمسنين في المخيمات الفمسطينية متوسطات استجابات 
 االضطرابات النفسية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس ( )المخيم لمتغير المكان
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 ( One Way analysis of variance)الختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي 
ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية استجابات لمفروؽ ف  

االضطرابات النفسية، وذلؾ كما ىو أيراض س الدراسة المستخدـ ل ياس يمى م يا )المخيـ( المكاف
 (26واضح ف  الجدوؿ )

لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ;7جدول )
 في استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المكان

 االضطرابات النفسية أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس )المخيم(
أعراض 

درجات  مصدر التباين االضطرابات
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عدم الكفاية
 9<;.1 =>>.; 9 بين المجموعات

 >197.89 :<7 داخل المجموعات =1.11** 11:.8
1.9=8 

 :17.<19 <<7 المجموع

 االكتئاب
 >1.91 1>;.: 9 بين المجموعات

 9=:.;11 :<7 داخل المجموعات 1.119** 78<.8
1.8;1 

 117.7:9 <<7 المجموع

 القمق
 11=.1 <8.78 9 بين المجموعات

 :=>.:18 :<7 داخل المجموعات >1.18 <:>.1
1.9;1 

 179.<18 <<7 المجموع

الحساسية 
 الزائدة

 <:1.1 >8;.1 9 بين المجموعات
 <<191.7 :<7 داخل المجموعات ;:=.1 1.887

1.9<> 
 :8<.191 <<7 المجموع

 الغضب
 =7.11 981.= 9 بين المجموعات

 7>>.199 :<7 داخل المجموعات 1.117** :<9.7
1.9>1 

 1:8.717 <<7 المجموع

 التوتر
 7<>.7 1>11.1 9 بين المجموعات

 7>1.:19 :<7 داخل المجموعات 1.111** 9>;.:
1.9>7 

 897.;:1 <<7 المجموع
العزلة 

 النفسية  
 1.197 >;:.9 9 بين المجموعات

 11>.<= :<7 داخل المجموعات :1.11** ::>.8
1.819 

 >;9.7< <<7 المجموع
 الدرجة الكمية
ألعراض 

 1<1.1 =:9.8 9 بين المجموعات
:.<=7 **1.111 

 ==1.1 ><:.:: :<7 داخل المجموعات
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 ::<.<: <<7 المجموع االضطراب
( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة 26تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

(0.05 ≤   ف  متوسطات استجابات المسنيف ف ) وبيت ف  محافظت  الخميؿ المخيمات الفمسطينية

االضطرابات  أيراض يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس )المخيـ( لحـ، تعزى لمتغير المكاف

،يدـ الكفايةكما تبيف أف ىناؾ فروؽ ف  ا بعاد اآلت  ) النفسية، العزلة ، التوتر، الغضباالكتئبة،

وإليجاد مةدر ىذه  (،ةالحساسية الزائد، ال مؽ(، بينما لـ يكف ىناؾ فروؽ ف  ا بعاد ا تية )النفسية

لمفروؽ ف  استجابات المسنيف ف  المخيمات  (Tukey Test)الفروؽ تـ استخداـ اختبار توك 

الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير 

كما ىو واضح ف  الجدوؿ  المكاف يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات النفسية وذلؾ

(27) 

مسطينية ( لمفروق في استجابات المسنين في المخيمات الفTukey Test(? نتائج اختبار توكي )>7جدول )
عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  )المخيم( في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المكان

 االضطرابات النفسيةأعراض 
أعراض 

 رناتالمقا االضطرابات
 العزة يايدة العروب الفوار

 الدىيشة

عدم 
 الكفاية

 0.438281*  0.634343* 0.538542*  الفوار
      العروب
      يايدة
      العزة
      الدىيشة

 االكتئاب

 0.671032*  0.517773*   الفوار
      العروب
      يايدة
      العزة
      الدىيشة

 الغضب
 0.772847*  0.635758* 0.613125*  الفوار
      العروب
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      يايدة
      العزة
      الدىيشة

 التوتر

 0.797538*   0.561742*  الفوار
      العروب
      يايدة
      العزة
      الدىيشة

العزلة 
 النفسية

 0.513194*  0.522559* 0.498148*  الفوار
      العروب
      يايدة
      العزة
      الدىيشة

الدرجة 
 الكمية

ألعراض 
 االضطراب 

 0.547000*  0.424091* 0.384036*  الفوار
      العروب
      يايدة
      العزة
      الدىيشة

المسنيف ف  المخيمات استجابات ( إلى أف الفروؽ ف  27تشير الم ارنات الينائية البعدية وفؽ الجدوؿ )

أيراض ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير المكاف يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس فمسطينية ال

كانت بيف مخيـ الفوار والمخيمات )العروب، يايدة،  الدىيشة( لةالح مخيـ الفوار  االضطرابات النفسية

توسطات الحسابية حيث أف مستوى االضطرابات النفسية لدييـ أيمى، وذلؾ كما ىو واضح مف الم

الستجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  

 أيراض يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس )المخيـ( الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير المكاف

 (28وذلؾ كما ىو واضح ف  الجدوؿ )االضطرابات النفسية 



84 

 

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية (? ال=7جدول )
 عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس )المخيم( في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المكان

 االضطرابات النفسية أعراض

أعراض 
 االضطرابات

 ياالنحراف المعيار  المتوسط الحسابي العدد المكان

 عدم الكفاية

 0.89 3.07 58 الفوار
 0.66 2.53 99 العروب
 0.71 2.44 32 يايدة
 0.65 2.70 15 العزة
 0.69 2.63 96 الدىيشة

 االكتئاب

 0.56 2.91 58 الفوار
 0.64 2.50 99 العروب
 0.64 2.39 32 يايدة
 0.38 2.55 15 العزة
 0.66 2.24 96 الدىيشة

 القمق

 0.78 2.64 58 الفوار
 0.75 2.53 99 العروب
 0.64 2.53 32 يايدة

 0.57 2.66 15 العزة
 0.63 2.27 96 الدىيشة

الحساسية 
 الزائدة

 0.59 2.59 58 الفوار
 0.78 2.55 99 العروب
 0.73 2.52 32 يايدة
 0.36 2.61 15 العزة
 0.74 2.45 96 الدىيشة

 الغضب

 0.63 2.99 58 الفوار
 0.85 2.38 99 بالعرو 
 0.70 2.35 32 يايدة
 0.41 2.59 15 العزة
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 0.61 2.22 96 الدىيشة

 التوتر

 0.86 2.62 58 الفوار
 0.75 2.06 99 العروب
 0.70 2.11 32 يايدة
 0.58 2.39 15 العزة
 0.62 1.82 96 الدىيشة

 0.88 3.15 58 الفوار العزلة النفسية  
 0.53 2.65 99 العروب
 0.58 2.63 32 يايدة
 0.47 2.81 15 العزة
 0.40 2.64 96 الدىيشة

 الدرجة الكمية
ألعراض 
 االضطراب

 0.56 2.84 58 الفوار
 0.45 2.46 99 العروب
 0.45 2.42 32 يايدة
 0.27 2.60 15 العزة
 0.46 2.29 96 الدىيشة

( في  ≥ :1.1ستوى الداللة )الفرضية الثامنة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م

، تعزى المسنين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحممتوسطات استجابات 

 االضطرابات النفسية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  لمتغير العمر

 ( One Way analysis of variance)الختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي 

استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، وذلؾ كما لمفروؽ ف  

 (29ىو واضح ف  الجدوؿ )
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لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي <7جدول )
ميل وبيت لحم، تعزى لمتغير العمر عمى في محافظتي الخالمسنين في المخيمات الفمسطينية في استجابات 

 االضطرابات النفسية أعراض مقياس الدراسة المستخدم لقياس

أعراض 
 االضطرابات

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عدم الكفاية
 ::>.7 9;7.= 8 بين المجموعات

 1;=.191 ;<7 خل المجموعاتدا 1.111** <=>.:
1.9<; 

 :17.<19 <<7 المجموع

 االكتئاب
 9=;.1 7.1:8 8 بين المجموعات

 111.711 ;<7 داخل المجموعات 1.191 =8=.1
1.8<7 

 117.7:9 <<7 المجموع

 القمق
 >1.17 1=1.1 8 بين المجموعات

 98<.=18 ;<7 داخل المجموعات 7=<.1 >:1.1
1.9;> 

 179.<18 <<7 المجموع

الحساسية 
 الزائدة

 1.989 1.818 8 بين المجموعات
 87;.191 ;<7 داخل المجموعات 1.989 19<.1

1.9<: 
 :8<.191 <<7 المجموع

 الغضب
 1.111 1.888 8 بين المجموعات

 <;=.1:7 ;<7 داخل المجموعات ;==.1 :1.71
1.:1; 

 1:8.717 <<7 المجموع

 وترالت
 =1.71 79;.1 8 بين المجموعات

 =1>.::1 ;<7 داخل المجموعات >:>.1 :<1.8
1.:7; 

 897.;:1 <<7 المجموع
العزلة 

 النفسية  
 =1;.1 ::=.1 8 بين المجموعات

 7.917< ;<7 داخل المجموعات >1.11 1=<.1
1.817 

 >;9.7< <<7 المجموع
 الدرجة الكمية
ألعراض 
 االضطراب

 8<1.7 <>=.1 8 ين المجموعاتب
 ;>1.<: ;<7 داخل المجموعات 1.778 =;1.9

1.711 
 ::<.<: <<7 المجموع

 
( إلى يدـ وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى 29تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

محافظت  الخميؿ  ف المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ( ف  متوسطات استجابات  ≥ 0.05الداللة )
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االضطرابات النفسية  أيراض وبيت لحـ، تعزى لمتغير العمر يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس

 .، بينما ظير أف ىناؾ فروؽ ف  بعد يدـ الكفاية ف طوبذلؾ تكوف الفرضية قد قبمت

ات الفمسطينية (? المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المسنين في المخيم81جدول )
أعراض في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير العمر عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

 االضطرابات النفسية
أعراض 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر االضطرابات

 عدم الكفاية

 0.77 2.44 83 سنة 60-70
 0.61 2.51 94 سنة 71-80
 0.65 2.57 86 سنة 81-90
 0.74 2.99 37 سنة فأكير 90

 االكتئاب

 0.59 2.51 83 سنة 60-70
 0.64 2.49 94 سنة 71-80
 0.58 2.59 86 سنة 81-90
 0.76 2.54 37 سنة فأكير 90

 القمق

 0.57 2.52 83 سنة 60-70
 0.68 2.52 94 سنة 71-80
 0.75 2.56 86 سنة 81-90

 0.79 2.50 37 سنة فأكير 90

الحساسية 
 الزائدة

 0.60 2.49 83 سنة 60-70
 0.62 2.57 94 سنة 71-80
 0.77 2.69 86 سنة 81-90
 0.94 2.42 37 سنة فأكير 90

 الغضب

 0.64 2.45 83 سنة 60-70
 0.57 2.38 94 سنة 71-80
 0.60 2.47 86 سنة 81-90
 0.67 2.11 37 سنة فأكير 90

 0.76 2.18 83 سنة 70-60 التوتر
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 0.70 2.10 94 سنة 71-80
 0.76 2.22 86 سنة 81-90
 0.61 2.22 37 سنة فأكير 90

 0.47 2.61 83 سنة 70-60 العزلة النفسية  
 0.59 2.66 94 سنة 71-80
 0.59 2.79 86 سنة 81-90
 0.54 2.77 37 سنة فأكير 90

 الدرجة الكمية
ألعراض 
 االضطراب

 0.46 2.41 83 سنة 60-70
 0.40 2.47 94 سنة 71-80
 0.46 2.48 86 سنة 81-90
 0.47 2.59 37 سنة فأكير 90

( في  ≥ :1.1الفرضية التاسعة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، تعزى في محافظتي الخميل وبيت لحم المسنين في المخيمات الفمسطينيةمتوسطات استجابات 

 االضطرابات النفسية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  جتماعيةلمتغير الحالة اال

 ( One Way analysis of variance)الختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي 

استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير لمفروؽ ف  

االضطرابات النفسية، وذلؾ كما ىو أيراض يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس الحالة االجتمايية 

 (31واضح ف  الجدوؿ )

لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 81جدول )
ر الحالة في استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغي

 االضطرابات النفسية أعراض االجتماعية عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس
أعراض 

درجات  مصدر التباين االضطرابات
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عدم الكفاية
 =::.1 8>;.1 8 بين المجموعات

 9:7.>19 ;<7 داخل المجموعات 1.897 <1.11
1.9>= 

 :17.<19 <<7 المجموع
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 االكتئاب
 ;;1.8 ><9.1 8 بين المجموعات

 >:1.=11 ;<7 داخل المجموعات 1.117* >8>.8
1.8;: 

 117.7:9 <<7 المجموع

 القمق
 9=1.8 1.1:7 8 بين المجموعات

 7>=.>18 ;<7 داخل المجموعات 1=1.9 79=.1
1.9;; 

 179.<18 <<7 المجموع

الحساسية 
 الزائدة

 >1.71 7:;.1 8 بين المجموعات
 8=191.7 ;<7 داخل المجموعات 19>.1 ;:1.9

1.9<< 
 :8<.191 <<7 المجموع

 الغضب
 7.871 1;<.; 8 بين المجموعات

 797.;19 ;<7 داخل المجموعات 1.118** ;<;.9
1.9>9 

 1:8.717 <<7 المجموع

 التوتر
 1.979 1>1.7 8 جموعاتبين الم

 1>1.::1 ;<7 داخل المجموعات 1<1.9 <1=.1
1.:79 

 897.;:1 <<7 المجموع
العزلة 

 النفسية  
 =1.97 :=1.7 8 بين المجموعات

 7=<.7< ;<7 داخل المجموعات 1.7:9 9;1.8
1.819 

 >;9.7< <<7 المجموع
 الدرجة الكمية
ألعراض 
 االضطراب

 8;1.8 ==1.1 8 تبين المجموعا
 >;=.=: ;<7 داخل المجموعات 1.198 78=.1

1.1>> 
 ::<.<: <<7 المجموع

 
( إلى يدـ وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى 31تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

خميؿ ( ف  متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  ال ≥ 0.05الداللة )
االضطرابات أيراض وبيت لحـ، تعزى لمتغير الحالة االجتمايية يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس 

 .، بينما ظير أف ىناؾ فروؽ ف  بعدي االكتئاب والغضبالنفسية وبذلؾ تكوف الفرضية قد قبمت
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خيمات الفمسطينية المسنين في الم(? المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 87جدول )
في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير الحالة االجتماعية عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

 االضطرابات النفسيةأعراض 

أعراض 
 االضطرابات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية

 عدم الكفاية

 0.76 2.37 30 أيزب
 0.67 2.59 164 متزوج
 0.89 2.69 25 مطمؽ
 0.66 2.58 81 أرمؿ

 االكتئاب

 0.62 2.46 30 أيزب
 0.55 2.38 164 متزوج
 0.86 2.78 25 مطمؽ
 0.59 2.55 81 أرمؿ

 القمق

 0.80 2.58 30 أيزب
 0.64 2.49 164 متزوج
 0.79 2.72 25 مطمؽ

 0.66 2.53 81 أرمؿ

الحساسية 
 الزائدة

 0.90 2.64 30 أيزب
 0.64 2.50 164 متزوج
 0.70 2.61 25 مطمؽ
 0.68 2.56 81 أرمؿ

 الغضب

 1.11 2.81 30 أيزب
 0.64 2.37 164 متزوج
 0.66 2.61 25 مطمؽ
 0.62 2.31 81 أرمؿ

 التوتر
 0.90 2.30 30 أيزب
 0.66 2.10 164 متزوج
 0.87 2.24 25 مطمؽ
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 0.71 2.13 81 أرمؿ
 0.58 2.59 30 أيزب العزلة النفسية  

 0.55 2.74 164 متزوج
 0.67 2.80 25 مطمؽ
 0.53 2.63 81 أرمؿ

 الدرجة الكمية
ألعراض 
 االضطراب

 0.50 2.53 30 أيزب
 0.41 2.44 164 متزوج
 0.62 2.65 25 مطمؽ
 0.41 2.47 81 أرمؿ

( في  ≥ :1.1لة )الفرضية العاشرة? ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال 

، تعزى في محافظتي الخميل وبيت لحممسنين في المخيمات الفمسطينية المتوسطات استجابات 

 االضطرابات النفسية.أعراض عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس  لمتغير المستوى التعميمي

 ( One Way analysis of variance)الختبار الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادي 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير لمسنيف ف  المخيمات الفمسطينية استجابات المفروؽ ف  

االضطرابات النفسية، وذلؾ كما ىو أيراض المستوى التعميم  يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس 

 (33واضح ف  الجدوؿ )

لمفروق (  One Way analysis of variance)( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 88جدول )
في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المستوى المسنين في المخيمات الفمسطينية في استجابات 

 االضطرابات النفسيةأعراض التعميمي عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 
أعراض 

 االضطرابات
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 مربعاتال

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عدم الكفاية
 1.199 >=1.1 7 بين المجموعات

 =18.<19 ><7 داخل المجموعات >1<.1 >=1.1
1.:17 

 :17.<19 <<7 المجموع
 >9<.1 ::1.1 1.171 1.191 7 بين المجموعات االكتئاب
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 117.717 ><7 داخل المجموعات
1.8<= 

 117.7:9 <<7 المجموع

 القمق
 <1.19 <<1.1 7 بين المجموعات

 :7<.=18 ><7 داخل المجموعات 11<.1 ;1.11
1.9;= 

 179.<18 <<7 المجموع

الحساسية 
 الزائدة

 81:.1 1;1.1 7 بين المجموعات
 :>=.191 ><7 داخل المجموعات =1.87 =1.11

1.9<9 
 :8<.191 <<7 المجموع

 الغضب
 >7.18 9>1.7 7 موعاتبين المج

 <7<.1:7 ><7 داخل المجموعات >;>.1 ;;1.7
1.:1: 

 1:8.717 <<7 المجموع

 التوتر
 7=1.1 9;1.8 7 بين المجموعات

 >><.::1 ><7 داخل المجموعات >1>.1 >1.89
1.:7: 

 897.;:1 <<7 المجموع
العزلة 

 النفسية  
 >:1.1 :1.11 7 بين المجموعات

 9.1:8< ><7 داخل المجموعات :8=.1 1=1.1
1.81< 

 >;9.7< <<7 المجموع
 الدرجة الكمية
ألعراض 
 االضطراب

 1.188 ;;1.1 7 بين المجموعات
 <==.<: ><7 داخل المجموعات 1:=.1 8;1.1

1.717 
 ::<.<: <<7 المجموع

 
ت داللة إحةائية يند مستوى ( إلى يدـ وجود فروؽ ذا33تشير المعطيات الواردة ف  الجدوؿ )

ف  محافظت  الخميؿ المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ( ف  متوسطات استجابات  ≥ 0.05الداللة )

وبيت لحـ، تعزى لمتغير المستوى التعميم  يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات النفسية 

 وبذلؾ تكوف الفرضية قد قبمت.
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المسنين في المخيمات الفمسطينية لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات (? المتوسطات ا89جدول )
في محافظتي الخميل وبيت لحم، تعزى لمتغير المستوى التعميمي عمى مقياس الدراسة المستخدم لقياس 

 االضطرابات النفسيةأعراض 

أعراض 
 االضطرابات

 يارياالنحراف المع المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية

 عدم الكفاية
 0.63 2.58 235 يانوي فأقؿ

 0.91 2.53 46 دبمـو
 0.98 2.57 19 بكالوريوس

 االكتئاب
 0.57 2.47 235 يانوي فأقؿ

 0.70 2.44 46 دبمـو
 0.80 2.48 19 بكالوريوس

 القمق
 0.66 2.54 235 يانوي فأقؿ

 0.78 2.50 46 دبمـو
 0.70 2.50 19 بكالوريوس

ة الحساسي
 الزائدة

 0.68 2.57 235 يانوي فأقؿ
 0.68 2.45 46 دبمـو

 0.80 2.39 19 بكالوريوس

 الغضب
 0.66 2.42 235 يانوي فأقؿ

 0.90 2.47 46 دبمـو
 0.84 2.32 19 بكالوريوس

 التوتر
 0.70 2.14 235 يانوي فأقؿ

 0.69 2.11 46 دبمـو
 1.00 2.27 19 بكالوريوس

 0.56 2.71 235 يانوي فأقؿ العزلة النفسية  
 0.45 2.65 46 دبمـو

 0.71 2.70 19 بكالوريوس
 الدرجة الكمية
ألعراض 
 االضطراب

 0.40 2.48 235 يانوي فأقؿ
 0.52 2.44 46 دبمـو

 0.70 2.46 19 بكالوريوس
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 خالصة نتائج الفرضيات

طينية ، تعزى لمتغير وجود فروؽ ف  متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسوتبيف 
فروؽ لةالح يمى م ياس االضطرابات الجسمية، وكانت الوالمكاف والعمر والحالة االجتمايية الجنس 

يدـ أظيرت النتائج سنة وا رامؿ، بينما  90وذوي العمر أكير مف  المسنات ف  مخيـ الفوار والعزة
نية ، تعزى لمتغير المستوى وجود فروؽ ف  متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطي

 . التعميم  يمى م ياس االضطرابات الجسمية

 ، مكافف  متوسطات استجابات المسنيف تعزى لمتغير الجنس فروؽ وجود وأظيرت النتائج
والمسنيف ف  مخيـ الفوار،  االضطرابات النفسية، وكانت الفروؽ لةالح اإلناث يمى م ياسالسكف 
، الحالة ود فروؽ ف  متوسطات استجابات المسنيف تعزى لمتغير العمريدـ وجأظيرت النتائج بينما 

 .يمى م ياس االضطرابات النفسية االجتمايية، المستوى التعميم 
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الخامسالفصل   



 مناقشة النتائج والتوصيات

 ?تمييد

 فيما يمي مناقشة نتائج الدراسة

درجة االضطرابات الجسمية والنفسية لدى المسنين المقيمين في ما السؤال الرئيس? ج مناقشة نتائ

 ؟المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، عايدة( في محافظتي الخميل وبيت لحم

لدى المسنيف الم يميف ف  المخيمات الجسمية والنفسية درجة االضطرابات أف  أظيرت النتائج

 .كانت متوسطة ية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـالفمسطين

يمى  وخةائةيـ البيولوجية والورايية اختالؼ بيف المسنيف ف  شخةياتيـ وقدرتيـ وجودترى الباحية 

 ةسيكولوجيوىذا يؤير بشكؿ فايؿ ف   ،مراض الت  يتعرضوف لياتحمؿ المسؤوليات وم اومتيـ ا 

ف ىناؾ كيير أالمسف مما أظير أف درجة االضطرابات الجسمية والنفسية جاءت بدرجة متوسطة كما 

ىـ ىذه العوامؿ البيئة الةحة النفسية لدى المسنيف ومف أ مف العوامؿ الت  تمعب دورًا ف  مستوى

المحيط االجتماي  العناية الت  يتم يا مف و ا سرية ودرجة المساندة االجتمايية الت  يتمتع بيا المسف 

 الت  تةيب المسف لذلؾ ظيرت ىذه النتيجة. االضطراب وشدتووكذلؾ 

بينما تختمؼ  ،(2010دراسة حجازي وأبو غال  )و (2011يبد الرحمف )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

، السيكوسوماتيةالت  أظيرت درجة مرتفعة مف االضطرابات  (2009النجار )ىذه النتيجة مع دراسة 

يزا ذلؾ إلى أف التغيرات الجسمية والظروؼ النفسية الت  تةاحب مرحمة الشيخوخة والت ايد يف وقد 

العمؿ ونظرة اآلخريف لممسنيف كؿ ذلؾ يؤير يمى نفسية المسنيف، مما يجعؿ الحالة النفسية تأخذ 



96 

 

  يمى الةدارة ف  حياتيـ يمى ةعيد التوتر وسرية االستفزاز مف اآلخريف، وسيطرة التفكير السمب

حياتيـ، وىذا يؤير يمى جميع مناح  الحياة ليـ، وخاةة الةحية واالجتمايية،  ف المجتمع 

الفمسطين  ما زاؿ يرزخ تحت االحتالؿ اإلسرائيم  مما يزيد مف تفاقـ الوضع النفس  لممسنيف مف 

 خالؿ استمرار الضغوطات الحياتية الت  يتعرض ليا ميؿ باق  شرائح المجتمع.

ف   االنحدارالشيخوخة تعرؼ بأنيا وضع نفس  وجسم  ياـ يتسـ بالضعؼ و ( أف 2012)وذكر حمو 

ث ف  مراحؿ متأخرة مف حياة قوى الفرد وأبنيتو المختمفة ناجـ يف تغيرات جسمية ونفسية تحد

 .الشخص

نرى اف المسف يبدأ باالنسحاب التدريج  مف االطار  مف خالؿ نظرية االنسحاب أو فؾ االرتباط

 اي  مف خالؿ الميؿ نحو العزلة وزيادة التمركز حوؿ الذات.االجتم

االضطرابات الجسمية لدى المسنين المقيمين في المخيمات  أىم السؤال الفرعي األول? مامناقشة 
 ؟الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم

خيمات االضطرابات الجسمية لدى المسنيف الم يميف ف  الم أيراضأف ظيرت نتائج الدراسة أ

( الت  11ف رة ) ا يراضكانت أكير و الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ كانت متوسطة، 

جاءت ف  المرتبة ا ولى، والت  نةيا )أيان  مف االـ ف  الساقيف(، تالىا ف  المرتبة اليانية الف رة 

( الت  نةيا 1ف رة )(، وجاءت ف  المرتبة اليالية الالمفاةؿ( الت  نةيا )أيان  مف االـ ف  12)

( الت  نةيا )أيان  مف امراض 27)أيان  مف أمراض العيوف( وحمت ف  المرتبة ا خيرة الف رة )

 .االذف )يدـ التوازف((
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ىناؾ اختالؼ بيف مسف وآخر ف  مستوى الةحة الجسمية فيناؾ بعض المسنيف ال  وترى الباحية أف

يمارسوف حياتيـ بشكؿ و أمراض بعض وف مف يعانوف مف امراض جسمية وىناؾ بعض المسنيف يعان

طبيع  وال تؤير ىذه ا مراض يمى ممارستيـ الحياتية، وف  الم ابؿ ىناؾ مجموية مف المسنيف 

يعانوف مف أمراض مزمنة وىذه ا مراض أيرت بشكؿ فايؿ ف  مستوى الحياة لدييـ مما سبب ليـ 

 .ذلؾ ظيرت ىذه النتيجةل وقد يكوف سبب ذلؾ الت دـ ف  العمر اضطرابات جسمية،

الت  اظيرت أف المشكالت الةحية لدى المسنيف  (2017دراسة العنزي )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

كبار السف يشعروف الت  أظير أف  (2013دراسة ال ةاب  )جاءت بدرجة متوسطة، بينما تختمؼ مع 

ري لممسف يحتاج إلى ، كما أف الحةوؿ يمى العالج الشيبمشكالت نفسية واجتمايية بدرجة قميمة

معاناة مادية ونفسية، وقد يةؿ الحاؿ بو إلى يدـ وجود العالج المناسب بسبب قمة كمية ا دوية، 

 وىذا يؤدي إلى زيادة أيراض االضطرابات الجسمية لدى المسنيف.

حيث التغيرات الجسدية ف  مرحمة المسنيف وتأيرىا بالعوامؿ الورايية والبيئية، ( أف 2010وذكر مريب )

تؤير ىذه العوامؿ يمى سف بداية التغيرات الجسدية ومدى تطورىا وشدتيا، وسريتيا وى  تغيرات 

انحاللية )تتفكؾ الخاليا( يمى المستوى الخموي، حيث تضعؼ الخاليا وتنحؿ ف  جميع أنواع أنسجة 

 .الجسـ العةبية والعضمية والعظمية

ت النفسية لدى المسنين المقيمين في المخيمات االضطرابا أىمالسؤال الفرعي الثاني? ما مناقشة 
 ؟الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم

لػػػػػدى المسػػػػػنيف الم يمػػػػػيف فػػػػػ  المخيمػػػػػات النفسػػػػػية االضػػػػػطرابات  أيػػػػػراضأف أظيػػػػػرت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة 

فػػ  محػػافظت  الخميػػػؿ وبيػػت لحػػـ كانػػػت متوسػػطة، وكػػاف ترتيػػػب ىػػذه االضػػطرابات حسػػػب  الفمسػػطينية
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، وتػػاله يػػدـ الكفايػػة وتػػاله الحساسػػية الزائػػدة وتػػاله ال مػػؽ وتػػاله التػػال : العزلػػة النفسػػيةميػػة كالنسػػبة وا ى

 .االكتئاب وتاله الغضب وتاله التوتر

االضػطرابات النفسػية تػؤير فػ  المسػنيف بدرجػة متوسػطة ولكػف ىػذا التػأيير يختمػؼ مػف  ترى الباحيػة أف

تكيػػؼ مػػع الواقػػع الػػذي يعػػيش فيػػو وكػػذلؾ درجػػة مسػػف إلػػى آخػػر تبعػػًا لشخةػػية المسػػف وقدرتػػو يمػػى ال

المسػاندة االجتماييػػة التػػ  يتم اىػػا المسػػف فػػ  حياتػػو وكػػذلؾ درجػػة االيتنػػاء فػػ  المسػػف ومسػػايدتو يمػػى 

التكيؼ مع الواقػع وخاةػة انػو يعػان  مػف قةػور فػ  بعػض وظػائؼ الجسػـ، كمػا أف قػدرة المسػف يمػى 

لتغمػب يمػى االضػطرابات النفسػية وىػذا يختمػؼ مػف مسػف التغمب يمى وقت الفراغ يمعب دورًا ىامًا ف  ا

 .إلى آخر

بات السيكوماتية ااالضطر  ضاأير الت  أظيرت أف  (2016كتمو والعرجا )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

الت  أظيرت درجة  (2009النجار )بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة  لدى المسنيف كانت متوسطة،

كما أف الحةوؿ يمى العالج الشيري ، السيكوسوماتيةمف االضطرابات  مرتفعة ف  البعد النفس 

لممسف يحتاج إلى معاناة مادية ونفسية، وقد يةؿ الحاؿ بو إلى يدـ وجود العالج المناسب بسبب قمة 

كمية ا دوية، وىذا يجعؿ المسف يفكر باستمرار حوؿ ذلؾ مما يجعمو ف  حالة خوؼ يمى حياتو، 

واالجتمايية، والةحية لممسنف ومف خالؿ  سسات المعنية بت ديـ الخدمات النفسيةإضافة إلى قمة المؤ 

 الفمسطين  يعيش ف  ضغوطات نفسية. ما سبؽ يتضح أف المسف

( أف التغيرات النفسية بسبب سمسمة مف الف داف الت  تؤدي إلى ضعؼ ت دير 2010وبيف مريب )

اب المزاج العاـ، واضطراب الشخةية االنطوائية، الذات، ويدـ ال درة يمى االستمتاع بالحياة، واضطر 

، با ماف لإلحساسالحاجة يزداد ىذه المرحمة  ( أنو ف 2008والعزلة االجتمايية، وذكر أبو يوض )

المسف يرفض ( أف 2007، وأضاؼ مفدى )وتنتاب المسف مخاوؼ يديدة أىميا الخوؼ مف العجز
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 ، وتزداد ىذه الخاةية مع الت دـ ف  العمراالجتماييةبعض العادات  أو تغيير ما حولو كتغيير المنزؿ

 مما يؤير ف  الحالة النفسية لممسف.

ع المجتمع توفير ضمانات لمحفاظ يمى اانو كمما استط نظرية النشاط أو البدائؿويؤكد أةحاب 

مستوى النػشاط المناسب لمعمر لدى المسف، كمما زادت ضمانات الدور االيجاب  لو وب اء المفيـو 

االيجاب  لػذات لديو مما سيسايد المسنيف يمى التكيؼ مع المشكالت النفسية، الت  سيواجييا خالؿ 

 .المرحمة ا خيرة ف  حياتو وسيكوف اقدر يمى استيعاب دوره الجديد

يتح ؽ نتيجة لت دـ ف  العمر  واالجتماي يرض نظرية التوافؽ أف التوافؽ النفس   خالؿل د تبيف مف 

العوامؿ الداخمية والخارجية الت  تحدث لمشخص ف  حد ذاتو  نوييف مف العوامؿ ى والتفايؿ بيف 

 .والحضاري االجتماي والعوامؿ الخارجية الت  ترتبط أساسا بالبيئة والسياؽ 

 شعوره نتيجة التوازف يدـ مف نويا لممسف يحدث الت ايد أف يروف ا زمة لنظرية أةحاب فإف ويميو

 النظرية ىذه معرضو يرىو  .نفسية أزمة لو ويشكؿ سمبية أيارا لديو يخمؼ مما العطاء يمى ال درة بعدـ

 يوامؿ ىناؾ بؿ نفسو، يف المسف شعور يدـ ف  ا وحد التعامؿ ليس الت ايد إلى الفرد إحالة أف

 النفس  تواف و يمى تؤير الت  والنفسية الةحية  والحالة واالجتماي  االقتةادي المستوى ميؿ أخرى

 .لذاتو وت ديره

ىل ىناك فروق في متوسطات استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية  السؤال الفرعي الثالث? .8

في محافظتي الخميل وبيت لحم، وفقًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، المكان، والعمر، والحالة 

 ؟المستخدم في الدراسة االجتماعية، والمستوى التعميمي( عمى مقياس االضطرابات الجسمية
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 .الجنسمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .1

( ف   ≥ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظيرت نتائج الدراسة 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير  المسنيف ف  المخيمات الفمسطينيةمتوسطات استجابات 

طرابات الجسمية، وكانت الفروؽ لةالح اإلناث الجنس يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االض

 . م ابؿ الذكور

الذكور لدييـ اضطرابات جسمية أقؿ مف اإلناث وسبب ذلؾ أف الذكور  تعزو الباحية ذلؾ إلى أف

يمارسوف رياضة المش  مف  يـيخرجوف مف البيت ويتحركوف ف  المجتمع أكير مف اإلناث وىذا يجعم

لمسجد، مما يحد مف درجة االضطرابات الجسمية كما أف بعض حيف إلى آخر ميؿ الخروج إلى ا

المسنيف يعمموف بعد سف الت ايد ف  أيماؿ بسيطة ميؿ االيتناء بالحدي ة المنزلية أو الجموس ف  

، أما بالنسبة لمعالقات متجر أو غيرىا مف ا يماؿ البسيطة مما يحد مف درجة االضطرابات الجسمية

ييـ الكيير مف العالقات االجتمايية أكير مف النساء وىذا يسايدىـ يمى االجتمايية فإف الذكور لد

 .  التغمب يمى بعض االضطرابات الجسمية الت  قد تةيبيـ

  اإلناث بيف أيمى كاف المرضالت  أظيرت أف ( Bhatia, 2007دراسة )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

الت  لـ تظير فروقًا تبعًا  (2009ز )معمرية وخراوتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ، بالذكور م ارنة

 لمتغير الجنس.

 .)المخيم( مكان السكنمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .2

( ف   ≥ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظيرت نتائج الدراسة 

لحـ، تعزى لمتغير ف  محافظت  الخميؿ وبيت  المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية متوسطات استجابات
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 . يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات الجسمية )المخيـ( المكاف

كانت بيف مخيـ الفوار والمخيمات لةالح مخيـ الفوار حيث استجابات المسنيف أف الفروؽ ف  و 

، أف مستوى االضطرابات الجسمية لدييـ أيمى، وكذلؾ الفروؽ بيف مخيـ العزة والمخيمات )العروب

يايدة، والدىيشة( لةالح مخيـ العزة حيث أف مستوى االضطرابات الجسمية لدييـ أيمى، وذلؾ كما 

ف  محافظت   المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ىو واضح مف المتوسطات الحسابية الستجابات

 .الخميؿ وبيت لحـ

ختمؼ مف مخيـ إلى طبيعة االضطرابات الجسمية الت  تةيب المسنيف ت أفذلؾ إلى  تعزو الباحية

مخيـ فنجد أف بيئة المخيـ تمعب دورًا ىامًا ف  الحد مف االضطرابات الجسمية وذلؾ مف خالؿ درجة 

التواةؿ بيف السكاف وكذلؾ المساحة الت  ي ع يمييا المخيـ وكذلؾ الجو السائد بيف سكاف المخيـ 

التواةؿ بيف أفراد و قات االجتمايية ، كما أف العالتمعب دورًا ىامًا ف  درجة ممارسة المسنيف لمحياة

وا نشطة الي افية ودرجة التفايؿ مع المناسبات ف   المخيـ يحد مف درجة االضطرابات لدى المسنيف،

 .  المخيمات تسايد ف  التغمب يمى االضطرابات

 .العمرمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  

( ف   ≥ 0.05ية يند مستوى الداللة )وجود فروؽ ذات داللة إحةائأظيرت نتائج الدراسة 

متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير 

 . العمر يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات الجسمية
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سنة فأكير(  90)كانت بيف ذوي العمر استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية أف الفروؽ ف  و 

سنة فأكير( حيث أف مستوى االضطرابات الجسمية لدييـ  90وباق  ا يمار لةالح ذوي العمر )

 .أيمى

المسف كمما ت دـ ف  العمر فإنو يعان  مف ال ةور ف  بعض وظائؼ الجسـ لذا فإف  ترى الباحية أف

 . ىـ مف المسنيفمف سنة لدييـ اضطرابات جسمية أكير مف غير  ا كبرالمسنيف ذوي العمر 

 .الحالة االجتماعيةمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .3

( ف   ≥ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ) الدراسةأظيرت نتائج 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية متوسطات استجابات 

 . يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات الجسميةالحالة االجتمايية 

ا رامؿ كانت بيف ذوي الحالة االجتمايية استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية أف الفروؽ ف  و 

 .لةالح ذوي الحالة االجتمايية أرمؿ حيث أف مستوى االضطرابات الجسمية لدييـ أيمى والمتزوجيف

مؿ لدييـ اضطرابات جسمية أكير مف غيرىـ مف المسنيف بسبب ف داف شريؾ ا را وترى الباحية أف

يعتبر السند لشريكو اآلخر، كما اف ا رامؿ يندما تةاب بأمراض ال تجد الشريؾ ف  الحياة الذي 

يماؿ اليوـ لعدـ وجود ايتمادىـ يمى أنفسيـ ف  ال ياـ با  وىذا يتطمب الحياة مف اجؿ المساندة،

لممسايدة ف  التغمب يمى ا مراض وزيارة ا طباء مياًل  والتذكير بمواييد تناوؿ الدواء الشريؾ اآلخر 

 .ميالً 

 .المستوى التعميميمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .4

(  ≥ 0.05يدـ وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظيرت نتائج الدراسة 
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لمخيمات الفمسطينية ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى ف  متوسطات استجابات المسنيف ف  ا

 . لمتغير المستوى التعميم  يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات الجسمية

المستوى التعميم  ال يمعب دورًا ىامًا ف  الحد مف االضطرابات الجسمية حيث أف  وترى الباحية أف

يمى اختالؼ المستوى التعميم ، كما أف ىناؾ مجموية  ا مراض الجسمية يمكف أف تةيب المسنيف

مف ا مراض تتحكـ فييا العوامؿ الورايية في  تةيب المسنيف يمى اختالؼ المستوى التعميم  لدييـ، 

مشكالت ف  وظائؼ الجسـ مما يؤدي إلى كما أف المسنيف يندما يت دموف ف  العمر يعانوف مف 

 .ظيور بعض االضطرابات

ىل ىناك فروق في متوسطات استجابات المسنين في المخيمات الفمسطينية  ?الرابعي السؤال الفرع .9

في محافظتي الخميل وبيت لحم، وفقًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، المكان، والعمر، والحالة 

 ؟المستخدم في الدراسة االضطرابات النفسيةاالجتماعية، والمستوى التعميمي( عمى مقياس 

 .الجنسية الخاصة بمتغير مناقشة نتائج الفرض .5

( ف   ≥ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ) أظيرت نتائج الدراسة

متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  

المستخدـ ل ياس االضطرابات محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير الجنس يمى م ياس الدراسة 

 . النفسية، وكانت الفروؽ لةالح اإلناث م ابؿ الذكور

النشاطات االجتمايية أكير مف اإلناث كما أف طبيعة المجتمع  يشاركوفالذكور  وترى الباحية أف

بينما ىناؾ ت ييد يمى اإلناث داخؿ ىذا  ،يسمح لمذكور ف  الخروج مف المنزؿ ف  أي وقت وحيف

، كما أف الذكور يخرجوف مف البيت مما يحد مف درجة االضطرابات النفسية لدى الذكورالمجتمع 



804 

 

 .باستمرار ميؿ زيارة المسجد أو ا قارب أكير مف النساء

أف المسػنيف الذكػور أشػد معانػاة الت  أظيرت  ( 2019دراسة كرادشة والسمري )مع النتيجة وتختمؼ 

دراسة ال ةاب  ، كما تختمؼ ىذه النتيجة مع باإلناثسػية م ارنػة مػف معظػـ التحديػات والةعوبػات النف

( 2004دراسة يبد الفتاح )و (2008دراسة جعفر )و ( 2010دراسة حجازي وأبو غال  )و (2013)

 الت  لـ تظير فروقًا تبعًا لمتغير الجنس.

 .)المخيم( مكان السكنمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .6

( ف   ≥ 0.05فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة ) وجودأظيرت النتائج 

متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  

يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس  )المخيـ( محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير المكاف

 .االضطرابات النفسية

 كانت بيف مخيـ الفوار والمخيماتاستجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية الفروؽ ف   أفو 

)العروب، يايدة،  الدىيشة( لةالح مخيـ الفوار حيث أف مستوى االضطرابات النفسية لدييـ  اآلتية

 .سطات الحسابية الستجابات المسنيفأيمى، وذلؾ كما ىو واضح مف المتو 

طات االجتمايية الت  ت اـ ف  المخيمات تختمؼ مف مخيـ إلى آخر حيث أف النشا وترى الباحية أف

يمكف أف ت اـ  )ميؿ ا مسيات الي افية، واجتمايات أىال  المخيـ(  ىناؾ تفايالت ونشاطات ترفييية

ف  مخيـ تسايد المسنيف ف  التغمب يمى بعض االضطرابات النفسية، وأف درجة التواةؿ والمساندة 

ختمؼ مف مخيـ إلى آخر والعالقات االجتمايية داخؿ المخيـ تختمؼ مف مخيـ إلى آخر االجتمايية ت

 .لذلؾ ظيرت ىذه النتيجة
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 الت  لـ تظير فروقاً  (2013دراسة ال ةاب  )و ( 2016دراسة كتمو والعرجا )وتختمؼ ىذه النتيجة مع 

 تبعًا لمتغير مكاف اإلقامة

 .العمرمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .7

( ف   ≥ 0.05يدـ وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظيرت النتائج 

متوسطات استجابات المسنيف ف  المخيمات الفمسطينية )الفوار، العروب، الدىيشة، العزة، يايدة( ف  

 محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير العمر يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات

 .النفسية

الحالة النفسية الت  يتمتع بيا المسنيف تختمؼ مف مسف إلى آخر بغض النظر يف  وترى الباحية أف

العمر حيث أف المسف الذي يتم ى الديـ االجتماي  واالحتراـ والت دير مف ا سرة ويتمتع ف  بيئة 

  ف.أسرية متماسكة تظير لده االضطرابات النفسية بشكؿ أقؿ مف غيره مف المسني

دراسة يبد الفتاح و ( 2008دراسة جعفر )و ( 2016دراسة كتمو والعرجا )ىذه النتيجة مع  وتتفؽ

 (2013دراسة ال ةاب  )العمر، وتختمؼ ىذه النتيجة مع الت  لـ تظير فروقًا تبعًا لمتغير  (2004)

 ,Mehrotraدراسة )نتائجكما اظيرت ( سنة، 84-80لةالح مف أيمارىـ )الت  أظيرت فروقًا 

Batish, 2009أف المشاكؿ النفسية واالجتمايية تزيد كمما ت دمت المسنة ف  السف ). 

مف خالؿ نظرية االنسحاب أو فؾ االرتباط يتضح أف المسنيف مع ت دـ العمر يتجيوف يمى ت ميص 

ويؤكد أةحاب  ،ف  منتةؼ العمر ا نشطة النفسية واالجتمايية وا دوار الت  اكتسبوىا حيف كانوا

أف الفرد الذي يضطر لترؾ يممو بسبب الت دـ بالعمر يمجأ ف  الغالب إلى  رية النشاط أو البدائؿنظ
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تعويض ذلؾ بأىداؼ ونشاطات جديدة توفر لو الشعور باليوية والذات، وبيذا ف د ركزت ىذه النظرية 

 ف وضعو المادي.يمى أىمية ا نشطة البديمة الت  يحتاجيا المسف ليمأل وقت فراغو بعد الت ايد ولتحس

 .الحالة االجتماعيةمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .8

( ف   ≥ 0.05يدـ وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظيرت النتائج 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير  المسنيف ف  المخيمات الفمسطينيةمتوسطات استجابات 

 .م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات النفسية الحالة االجتمايية يمى

طبيعة المسف وكيفية التأقمـ مع الحياة الت  يعيشيا ف  الواقع تحد مف درجة  وترى الباحية أف

االضطرابات النفسية ف درة المسف يمى التغمب يمى المشكالت الت  تحيط بو بسبب ت دـ العمر 

ية، وكذلؾ شخةية المسف تمعب دورًا ىامًا ف  التغمب يمى تسايدف  التغمب يمى االضطرابات النفس

المشكالت النفسية الت  تحيط بو، كما أف درجة ت دير الذات لدى المسف تسايده يمى التغمب يمى 

  االضطرابات النفسية الت  يمكف أف تظير ف  حياتو.

الت  لـ تظير فروقًا  (2004دراسة يبد الفتاح )و ( 2016دراسة كتمو والعرجا )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

الت  أظيرت فروقًا  (2013دراسة ال ةاب  )الحالة االجتمايية، وتختمؼ ىذه النتيجة مع تبعًا لمتغير 

 لةالح المطم يف.

 .المستوى التعميميمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .9

( ف   ≥ 0.05يدـ وجود فروؽ ذات داللة إحةائية يند مستوى الداللة )أظيرت النتائج 

ف  محافظت  الخميؿ وبيت لحـ، تعزى لمتغير لمسنيف ف  المخيمات الفمسطينية متوسطات استجابات ا

 .المستوى التعميم  يمى م ياس الدراسة المستخدـ ل ياس االضطرابات النفسية
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المسنيف يمى اختالؼ المستوى التعميم  لدييـ بحاجة إلى المساندة االجتمايية  وترى الباحية أف

لرياية لمتغمب يمى بعض االضطرابات النفسية الت  يسببيا الفراغ ويدـ ال درة يمى العمؿ، وكذلؾ وا

  .الشعور بف داف جزء مف المكانة االجتمايية ف  المجتمع وا سرة 

دراسة يبد الفتاح و  (2013دراسة ال ةاب  )و ( 2016دراسة كتمو والعرجا )ىذه النتيجة مع  وتتفؽ

 المؤىؿ العمم ر فروقًا تبعًا لمتغير الت  لـ تظي (2004)
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 التوصيات

 باالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتيا، توصي الباحثة باآلتي?

 توصيات خاصة بالمؤسسات 

أف تعمؿ مؤسسات المجتمع المحم  ف  المخيمات يمى تنظيـ فعاليات يتـ مف خالليا  .1

 التخفيؼ مف الضغط النفس  الذي ي ع يمى المسنيف.

ف نحافظ يمى وضع المسف داخؿ المجتمع الذي يعيش فيو مف خالؿ المشاركة الفعالة يجب أ .2

 ف  المناسبات االجتمايية.

المسف يمى تفيـ الحالة الةحية والنفسية الت  يمر بيا أف يعمؿ العامميف ف  مراكز الةحة  .3

 خالؿ ىذه الفترة مف العمر ومساندتيـ ف  التغمب يمى ىذه الحالة.

ييادات وكالة الغوث مف قبؿ المسؤوليف يمى التعاوف مع الباحييف يند إجراء أف يتـ إلزاـ  .4

 الدراسات.

 يجب أف تساىـ وسائؿ اإليالـ المختمفة ف  ت ديـ برامج خاةة بالمسنيف. .5

 إنشاء نوادي خاةة بالمسنيف مف أجؿ شغؿ وقت فراغيـ وتبن  قضاياىـ. .6

 توصيات خاصة بذوي االختصاص في عمم النفس 

ي  المسنيف حوؿ االضطرابات الجسمية والنفسية الت  يمكف أف يةابوا بيا بسبب ت دـ زيادة و  .7

 العمر مف خالؿ ورشات تي يفية تع د بشكؿ دور ف  مراكز المخيمات.
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العمؿ يمى ت ديـ برامج تي يفية  فراد المجتمع مف أجؿ ديـ مساندة المسنيف لمتغمب يمى  .8

 ر لدييـ.االضطرابات الجسمية والنفسية الت  تظي

أف يتـ ديـ المسنيف بالجانب النفس ، مف خالؿ نشرات تويوية وجمسات ارشادية لمتغمب يمى  .9

 اآليار النفسية الت  يمكف أف يتسببو ت دـ العمر.

 تشجيع المسنيف يمى المشاركة ف  ا ندية االجتمايية. .10

 توصيات خاصة بذوي كبار السن

د المسنيف ف  التغمب يمى المشكالت ضرورة االنتباه إلى نظاـ التغذية الذي يساي .11

 الةحية الت  تظير مع ت دـ العمر.

أف يتـ ت ديـ الرياية الةحية المناسبة لممسنيف مف قبؿ ا سرة مف خالؿ تنظيـ  .12

 مواييد تناوؿ ا دوية وغيرىا مف الخدمات الت  تسايد المسف ف  توفير الراحة النفسية ليـ.

 قتراحاتاال

 ?دراسات المستقبمية اآلتيةإجراء ال ةقترح الباحثت

 المسنيف ويالقتيا بالجودة الحياة ف  فمسطيف.لدى يينة مف  االضطرابات الجسمية والنفسية 

  المسنيف وتأييره يمى العالقات االجتمايية ف  فمسطيف.يينة مف مستوى التوافؽ النفس  لدى 

 دة العائمية ف  فمسطيف.المسنيف ويالقتيا بالسعالدى يينة مف  االضطرابات الجسمية والنفسية 
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 قائمة المراجع?

 المراجع العربية?

 .يماف،  دار أسامة لمنشر ،التوافق النفسي لممسنين(. 2008). يوض، سميـ بوأ

 .وائؿ لمنشر والتوزيع داريماف، ، المرجع في الصحة النفسية(. 2009الخالدي، أديب. )

 .ال اىرة، يالـ الكتب، 4،طالصحة النفسية والعالج النفسي(. 2005زىراف، حامد. )

(. دارسة م ارنة لسمة ال مؽ بيف المسنيف الم يميف ف  دور الرياية أو مع أسرىـ 2009بالف، كماؿ. )

 .47-15 (:2+1(، العدد )25، المجمد )مجمة جامعة دمشقف  دمشؽ، 

بة (. مشكالت المسنيف "الشيخوخة" ويالقتيا بالةال2010حجازي، جولتاف وأبو غال ، يطاؼ. )

 .156-110: 1، العدد 24، مجمد مجمة جامعة النجاح لألبحاثالنفسية ف  محافظات غزة، 

عالقة الشعور بالوحدة النفسية باالكتئاب لدى عينة من المسنين المقيمين (. 2012، خديجة. )حمو

معة ، جاغير منشورة ، رسالة ماجستير( حالة17بدور العجزة والمقيمين مع ذوييم دراسة مقارنة لـ )

 الجزائر، الجزائر.

(. فايمية برنامج إرشادي متعدد ا وجو ف  تنمية ت دير الذات والتوافؽ 2010المريب، منيرة. )

: 69عدد ، الدراسات تربوية ونفسيةاالجتماي  لدى المسنيف المت ايديف ف  المجتمع السعودي، 

257-308. 

، رسالة لدى عينة من المسنين قمق الموت وعالقتو بالصحة النفسية(. 2016ال يؽ، أريج. )

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.غير منشورة ماجستير
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، سمات الشخصية وعالقتيا بالتوافق النفسي لممسنين في محافظات غزة(. 2010. )ةياـ، ةفا

 .، جامعة ا زىر، غزةغير منشورة الة ماجستيررس

 .دنيا الطباية والنشراالسكندرية، دار الوفاء ل، نرعاية المسني(. 2007فيم ، سيد. )

المشكالت النفسية واالجتماعية لدى كبار السن بمحافظة مسقط في (. 2013 ةاب ، ىالؿ. )ال

 ، جامعة نزوى، سمطنة يماف.غير منشورة ، رسالة ماجستيرضوء بعض المتغيرات

لدى عينة من المسنين المقيمين بدور الفروق بين االضطرابات (. 2004يبد الفتاح، أحمد. )

، جامعة ا زىر، غير منشورة ، رسالة ماجستيررعاية في ضوء اختالف الظروف الخاصة بيمال

 مةر.

االضطرابات العصابية لدى المسنين المقيمين في المؤسسات اإليوائية في (. 2008جعفر، أزىار. )

 ، جامعة ال دس، فمسطيف.غير منشورة ، رسالة ماجستيرمحافظات شمال فمسطين

(. االضطرابات الجسمية والنفسية لدى المسنيف الم يميف 2009ر، يبد الحميد. )معمرية، بشير وخزا

 .83 -74: الجزائر ،23، العدد مجمة شبكة العموم النفسية العربيةبدار العجزة بمدينة باتنة، 

(. ا مراض السيكوسوماتية ويالقتو بالتوافؽ النفس  واالجتماي  لدى يينة مف 2009النجار، يحيى. )

 .143-95 :33، العدد 1، ييف شمس، المجمد مجمة كمية التربيةف الفمسطينييف، المسني

، 1، المجمد مجمة أماراباك(. اتجاىات الشباب الجامع  نحو كبار السف، 2010الجبوري، يباس. )

 .41-19: 2العدد 

 الدعم النفسي االجتماعي وعالقتو بكل من الحاجات النفسية والرضا عن(. 2014)بدرة، سعاد. 
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 ، جامعة دمشؽ.غير منشورة ، رسالة دكتوراهالحياة لدى المسنين

، 3، ط(. عمم نفس المراحل العمرية، النمو من الحمل إلى الشيخوخة واليرم2007المفدي، يمر. )

 .الرياض، جامعة الممؾ سعود

 الصالبة النفسية وعالقتيا بالطمأنينة االنفعالية لدى عينة من المسنين(. 2014قةير، ضحى. )

 ، جامعة حمب.غير منشورة ، رسالة ماجستيرفي محافظة حمب

رسالة  ،المعاش النفسي لممسنين المتواجدين بدار العجزة في والية سطيف(. 2016سراي، مريـ. )

 ، جامعة محمد خيضر، الجزائر.غير منشورة ماجستير

غير  ماجستير ، رسالةتقدير الذات وعالقتو بالتوافق النفسي لدى المسن(. 2015سن ، أحمد. )

 ، جامعة وىراف، الجزائر.منشورة

االضطرابات النفسية والجسمية المصاحبة لمدورة الشيرية وعالقتيا بصورة (. 2018بدر، سعاد. )
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 المجمد اليان ، العدد اليامف. ،مجمة كمية التربيةجامعة المنةورة، كمية التربية،  الشيخ،
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الـنـمـو الـنـفـسـي واالجـتـمـاعـي لـدى طـمـبـة المـرحـمـة األسـاسـية الـعـميا (. 2008الغةيف، سائدة. )

، الجامعة غير منشورة ، رسالة ماجستيرالجتماعيةبغزة وعـالقـتـو بـقـدرتـيم عمى حل الـمـشـكـالت ا
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 الصحة النفسية لممسنين بدور اإليواء بوالية الخرطوم(. 2016مةطفى، مروة ييماف حسيف. )
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ات النفسية الت  تواجو المسنيف ف  محافظة مس ط: (. التحدي2019كرادشة، منى والسمري، مريـ. )

 .1، العدد16، المجمد مجمة جامعة المشارقةدراسة كمية تحميمية، 

، المؤتمر السنوي الخامس يشر، جامعة مقياس الصحة النفسية لممسنين(.  2010فاـ، جورجيت. )

 ييف شمس.

نيف الفمسطينييف/ دراسة ميدانية لواقع (. الةحة النفسية لدى المس2016كتمو، كامؿ والعرجا، ناىده. )
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، ? مراحل ما بعد النمو في حياة اإلنسانالكبر والشيخوخة سيكولوجيا(. 2009الزبيدي، يم . )

 .يماف، إيراء لمنشر والتوزيع

المسنين.  رعايـة الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في مجال (.2005ماىر. )أبو المعاط ، 



884 

 

 .مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامع ال اىرة، ، جامعة حمون

ر دا يماف، ،االتجاىات الحديثة في التشخيص و العالج وكيفية التعامل(. 2010النوب ، محمد. )
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 المالحق

 (8ممحؽ )

 أداة الدراسة

 
 
 

 
فمسطينية في محافظتي الخميل وبيت االضطرابات الجسمية والنفسية لدى المسنين في المخيمات ال

 لحم
 في المسنين لدى والنفسية الجسمية االضطراباتت وـ الباحية ف  جامعة الخميؿ بإجراء دراسة حوؿ "

وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحةوؿ يمى درجة  "لحم وبيت الخميل محافظتي في الفمسطينية المخيمات
 معة الخميؿ.الماجستير ف  التوجيو واإلرشاد النفس  مف جا

لذا أرجو التكـر بتعبئة ىذا االستبياف، وذلؾ بما يتوافؽ مع وجية نظرؾ يتوافؽ مع وجية نظرؾ، يممًا 
بأف بيانات الدراسة ى   غراض البحث العمم  ف ط، وسيتـ الحفاظ يمى سريتيا وال يتطمب كتابة 

 اسمؾ أو ما يشير إليؾ.
 الباحية: ديما شتات
 إشراؼ: د. كامؿ كتمو 

 ل سـ ا وؿ: المعمومات ا وليةا
 أنيى )     (  ذكر )     (   الجنس:

 المكاف:  العزة )   (      دىيشة )    (     العروب )   (      الفوار )    (     يايدة )   (
 فأكير 90 )    (    90-81)    (      80-71)    (          70-60العمر:  

 متزوج )    (      مطمؽ )   (     أرمؿ )     (    الحالة االجتمايية : أيزب )  (
 المستوى التعميم :   يانوي فأقؿ )   (     دبموـ )    (     بكالوريوس )   (   دراسات يميا )     (
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ف  المكاف الذي  ) xتية بعناية واإلجابة يمييا بوضع إشارة)قراءة الف رات اآل نرجو منؾ القسم الثاني ?
 .يناسب رأيؾ

 الجسمية االضطراباتأواًل? 
 

 الفقرة
 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
      أيان  مف أمراض العيوف  .1
      أيان  مف االياقة الحركية   .2
      أيان  مف اضطرابات المعدة   .3
      أيان  مف ضغط الدـ   .4
      أيان  مف ضعؼ السمع   .5
      فة الجسـ أيان  مف نحا  .6
      أيان  مف اضطرابات الجياز البول    .7
      ـ ا معاء أيان  مف اال  .8
      أيان  مف االـ العمود الف ري  .9

      أيان  مف امراض ال مب   .10
      أيان  مف االـ ف  الساقيف    .11
      أيان  مف االـ ف  المفةاؿ  .12
      أيان  مف االمراض الجمدية   .13
      مف التمعيـ ف  الكالـ أيان    .14
      أيان  مف ن ص الشيية   .15
      أيان  مف الت وس ف  الظير   .16
      البدن   اإلرىاؽأيان  مف   .17
      ف  ا طراؼ أيان  مف الشمؿ  .18
      أيان  مف الرياش   .19
      أيان  مف الدوار )الدوخة(   .20
      أيان  مف آالـ االسناف   .21
      السعاؿ أيان  مف كيرة   .22
      الغدة الدرقية خمؿ ف  وظيفة أيان  مف   .23
      أيان  مف ىشاشة العظاـ  .24
      أيان  مف التياب الحمؽ   .25
      أيان  مف زيادة الوزف   .26
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      )يدـ التوازف(أيان  مف امراض االذف   .27
      أيان  مف نزالت البرد   .28
      أيان  مف السكري   .29
       أيان  مف الربو  .30
      أيان  مف حساسية لبعض االطعمة   .31
      أيان  مف التياب المرارة   .32
      أيان  مف يسر اليضـ   .33
      أيان  مف التياب ال ةبة اليوائية   .34
      أيان  مف انسداد الشراييف   .35
      أيان  مف التياب الكبد   .36
      أيان  مف الروماتيـز   .37
      أيان  مف الحساسية  .38
      أيان  مف التشنجات  .39
      أيان  مف التياب الجيوب االنفية  .40
       أيان  مف التياب الشعب اليوائية  .41
      أيان  مف التياب الرئوي   .42
      أيان  مف نزيؼ المية   .43
      أيان  مف التيابات الفـ   .44
      أيان  مف تييج ف  ال ولوف   .45
      أيان  مف حةوات مرارية  .46
      أيان  مف مالزمة الفراش بسبب المرض  .47
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 ثانيًا? االضطرابات النفسية 

 
 الفقرة

 درجة الموافقة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 البعد األول? عدم الكفاية
      أشعر بأنن  يةب    .1
      أيان  مف اختالط ا شياء وتداخميا معا  .2
      طء شديد أقـو بعمؿ ا شياء بب  .3
      أفيـ ا مور بةورة خاطئة  .4
      أيان  مف ةعوبة اتخاذ ال رارات  .5
      مسايدت مف أجؿ أرغب بوجود اآلخريف   .6
       حالة مف التفكير السمب ايان  مف   .7
      بضغوط نفسية بشكؿ مستمرأشعر   .8

 االكتئابالبعد الثاني?  
      أشعر بحالة مف الحزف غير المبرر  .9

أيان  مف تدن  مستوى االىتماـ بالمشاغؿ   .10
 االيتيادية

     

      أيان  مف تدن  الي ة بالذات  .11
      أشعر بخيبة مةحوبة بنوبات مف البكاء  .12
      معظـ ا وقات أميؿ لمعزلة والوحدة  .13
      أشعر بتدن  قيمة ذات    .14
      أيان  مف ت مبات المزاج واالنفعاؿ  .15
      تغّير وتبديؿ ف  شخةيت الشعور ب  .16
      النفس  أشعر بف داف ا ماف  .17
      حتى ف  المواقؼ السارة أشعر بعدـ السعادة  .18
       تحسيف نمط حيات  أشعر بأف ال أمؿ ف   .19
      أيان  مف تغير باإلحساس والرغبة الجنسية  .20
لو كاف  أشعر بعدـ الرغبة بال ياـ بأي ش ء  .21

 ضروري
     

      بأي نجاح أح  وبعدـ االستمتاع  أشعر  .22
 بأمور حيات  اليومية  مستوى اىتمام  .23

 منخفض
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      أشعر باليأس مف المست بؿ   .24
يدـ وجود انجازات ف  أشعر باليأس مف   .25

 حيات 
     

      يف ذات لـ أيد أجد شيئًا يح ؽ ل  الرضا   .26
      ل ألـو نفس  يمى كؿ ما يحدث   .27
حساس  بأىمية ف دت معظـ   .28 اىتمام  وا 

 اآلخريف
     

       أود اف أنتحر  .29
 البعد الثالث? القمق

       باستمرارأشعر بال مؽ   .30
      أشعر بأف أي ش ء ضئيؿ ييير أيةاب    .31
      نوم  مضطرب ومت طع   .32
      كييرًا ما أشعر أف قمب  يخفؽ بسرية   .33
      مخاوف  كييرة م ارنة باآلخريف  .34
      عر بالضجر والضيؽ ف  كيير مف ا حياف أش  .35
      أشعر وكأنن  أتمزؽ   .36
      تجرى ل  يممية جراحية  أخاؼ  .37
      اخاؼ أف أةاب بنوبة قمبية   .38
      السرطاف  ميؿأخاؼ مف االمراض المميتة   .39
      أمتنع يف السفر والتن ؿ لتجنب الحوادث   .40
      اج أقمؽ يند سماع وفاة شخص بشكؿ مف  .41
      التفكير بالموت يسبب ل  التوتر وا رؽ  .42
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