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  ملخص

ي يعاني منھا المسنون الفلسطينيون في محافظات على المشكالت الت الدراسة التعرفھدفت 
الكشف عن العالقة بين المشكالت التي الصالبة النفسية لديھم، كما ھدفت غزة، وعلى مستوى 

يعاني منھا المسنون ومستوى الصالبة النفسية، والتعرف على الفروق بين الجنسين في 
ً ومسنة من ) ١١٤(ة من وتكونت عينة الدراس. المشكالت، ومستوى الصالبة النفسية مسنا

وأظھرت نتائج الدراسة أن ترتيب أبعاد المشكالت التي يعاني منھا المسنون . غزة ةمحافظ
المشاكل االجتماعية االقتصادية : غزة كانت على النحو التالي ةالفلسطينيون في محافظ

ا بينت كم%). ٥٦.٤(المشكالت الصحية الجسمية  ،%)٥٧.٥(، المشكالت النفسية %)٦٣.٧(
% ٧٠نتائج الدراسة أن مستوى الصالبة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين مرتفع ويزيد عن 

ً بين مشكالت المسنين  كمستوى افتراضي، وأن ھناك عالقة ارتباطية عكسية ودالة إحصائيا
ً في . والصالبة النفسية لديھم كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً في مستوى الصالبة المش كالت لدى المسنين تعزى للجنس، بينما توجد فروق دالة إحصائيا
  .النفسية لصالح الذكور

 
Abstract 

The study aimed at identifying the problems the Palestinian elderly 
complained of at Gaza governorates, recognizing the level of their 
psychological hardiness, investigating the relationship between these 
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problems and their psychological hardiness, and reporting the differences 
between the two sexes in the problems and the level of psychological 
hardiness.   The study sample consisted of (114) one from all female and 
male elderly at Gaza governorate.  The study results showed that the 
problems dimensions found in the society of the Palestinian elderly were 
ranked as follows: socio-economic problems (63.7%), psychological 
problems (57.5%), and physical health problems (56.4%). In addition to 
that, the results concluded that there was a high level of psychological 
hardiness among the Palestinian elderly with a ratio of (70%) as 
hypothetical level, and reverse correlative relation between the problems 
and the psychological hardiness was also revealed, as this relation was 
statistically significant. It was also indicated that there were no 
statistically significant differences between the two sexes in problems; 
where as there were statistically significant differences between them in 
the level of psychological hardiness in favor of the males.  

 
  مقدمة

ديھي أن أي مجتمع دم  من الب اير ركب التق ود أن يس ه ي وارد علي ى الم ه إل أن يوجه اھتمام
راده رات أف ات وخب درات وإمكان وإذا . البشرية بجانب الموارد المادية، وھذه الموارد تتمثل في ق

وبين، فدائمً ان ھناك مناداة ك دموا في يجب عدم نسيان ا باالھتمام بالنشء والشباب والموھ من ق
روة ال  المجاالت،شبابھم خدمات في مختلف  اوما لديھم من خبرات تمثل ث ا يمكن  يستھان بھ وم

فاقًدا بشريًا قد  فإھمال ھذه الفئة العمرية يمثل ".أن يقدموه في إعداد النشء الذين ھم أمل المستقبل
ل  اة لك كل مأس ة يش وارد المادي دان الم ان فق إذا ك ة، ف وارد المادي اده الم ه وأبع ي خطورت وق ف يف

ات ك المجتمع ى تل ورة عل د خط ري أش د البش رية إال أن الفاق ات البش د،( "المجتمع ، ١٩٩٨أحم
  ).٥٥ص

اع وقد أدى التقدم في مجال الطب إلى زيادة متوسط عمر اإلنسان، وقد ترتب  على ذلك ارتف
 ً ا ر، وطبق ن العم ة م ى مراحل متقدم ذين يعيشون حت دد األشخاص ال دة  ع م المتح ات األم لتوقع

 ً ا نين ارتفاع بة المس ع نس ً  فسوف ترتف ا الم،  متتالي ام لسكان الع ىللمجموع الع اًء عل ه  وبن ك فإن ذل
ً االولي يينبغي أن  ا د يوم ي تتزاي ة الت ذه الفئ و ھتمام بھ ى ال تك وم حت د ي ى المجتمعن عبئًبع  ،ا عل

ذلك يستطيع  ،فكما يحتاج المجتمع إلى سواعد الشباب وقوتھم يحتاج إلى عقل وفكر كبار السن وب
ه  رد في د أوفى حق كل ف و ويزدھر، وفي نفس الوقت يكون ق د، (المجتمع أن ينم ، ١٩٨٩محم

  ).١ص

ة  ى رعاي ة عل فة خاص المي بص دين اإلس ة وال ماوية عام ان الس ت األدي د حث نين وق المس
الى واالھتمام بھم، ال تع ة، ق اتھم المختلف م في جوانب حي ة لھ ديم الخدمات الالزم ى " :وتق َوقََض
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ُدُھَما أَوْ  ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََح ا َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوْا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً إِمَّ ل لَُّھَم الَ تَقُ ا فَ  ِكالَُھَم
ا فٍّ َوالَ تَْنَھْرُھَما َوقُل لَُّھَما قَْوالً َكِريماً أُ  بِّ اْرَحْمُھَم ل رَّ ِة َوقُ ْحَم َن الرَّ لِّ ِم ذُّ اَح ال ،َواْخفِْض لَُھَما َجنَ

  ).٢٤-٢٣ ،اآليتاناإلسراء، ( "َكَما َربَّيَانِي َصِغيراً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كم لَْيَس ِمنَّا َمْن  ◌ِ  :ن وتقديرھم بقولهبتكريم كبار الس ا أوصى الرسول َصلَّى هللاَّ
    .)٣٢١ ص ،٤ج ت،.ب،الترمذي( لَْم يَْرَحْم َصِغيَرنَا َويَُوقِّْر َكبِيَرنَا

م المتحدة في  ة لألم ة العام ى من خالل إعالن الجمعي أما االھتمام الدولي بالمسنين فقد تجل
نينم ٦/٨/١٩٨٢ دولي للمس ام ال ا ؛عن الع راد والھيئ ع لتبصير األف ارات بواق ف الق ي مختل ت ف

ة ة العمري ذه الفئ ات ھ اكل واحتياج ات ومش ام . وإمكاني رر ع د تق نين ١٩٩٩وق اً للمس اً دولي عام
 ).٦٦، ص٢٠٠٤، غانم(

ة واضحً  ة والعقلي ة البدني درات الوظيفي ا االنحدار في الق ة يصبح فيھ ا والشيخوخة ھي حال
ة  ات التوافقي راھيم(يمكن قياس آثاره على العملي ى ). ٧،ص ١٩٩٧،إب رد مباشرة إل ل الف وال ينتق

رات  ا التغي ة تحدث فيھ ة تدريجي الشيخوخة ببلوغه الستين أو الخامسة والستين، فالشيخوخة عملي
ببطء، ولعل أھم ما يتسم به ھذا الطور من النمو بصفة عامة بدء تحول النمو اإلنساني في االتجاه 

دھور بمع ،العكسي دأ الت ة ومع بدء الشيخوخة يب ة في البداي ً فيتسارع دالت بطيئ دريجيا دل ت  المع
  ).٦١٥، ص١٩٩٥أبو حطب،(حتى يصل إلى أقصى مداه في طور أرذل العمر 

رات  وتعد د من التغي ي يصاحبھا العدي ة الشيخوخة إحدى مراحل النمو األساسية الت مرحل
رات  ذه التغي ى ھ ية، ويترتب عل ة والنفس ة واالجتماعي د من الفسيولوجية والبيولوجي ظھور العدي

ه النفسية  ى حالت ؤثر عل ام، وت ه بوجه ع المشكالت التي تعوق توافق المسن مع أسرته ومجتمع
ة،(والجسمية  ان ). ٧٢،ص ١٩٩٧خليف إن مك ذلك ف ه تضعف، وك اء الجسم اإلنساني ووظائف فبن

ه ة ب ة المحيط ة واالجتماعي ة المادي ه للبيئ ر تكيف ذلك يتغي ر، وب ع يتغي ي المجتم ان ف  اإلنس
  ). ١٠١ص  ،١٩٩٧إبراھيم،(

احثين، ومن  )الشيخوخة( مشكالت المسنينوقد حظي موضوع  ل الب ام واضح من قب باھتم
ال  ذا المج ي ھ ات ف م الدراس ةأھ ن  دراس ل م روك ك وبر ، و)٢٠٠٧ ،٢٠٠٢(مب ، )٢٠٠٤(الج

رو ة)٢٠٠٤ ،٢٠٠٢( العم ودة، )١٩٩٧( ، وخليف وھر، )١٩٨٦( وع ا، ) ١٩٨٠( وج وغيرھ
ا المسنون والتي توصلت ي يواجھھ م المشكالت الت د أھ ى تحدي ل في ،إل المشكالت : والتي تتمث

حية  كر( :الص غط، والس ب، والض وط القل مع، وھب راض الس ل)أم ية مث كالت النفس  :، والمش
ك( وف، والش اب، والخ ل)االكتئ ة مث كالت االجتماعي ات ( :، والمش ار العالق ة، انحس العزل

ل، والمشكالت االقتصاد)االجتماعية دخل( :ية مث ة، والمشكالت )انخفاض ال ، والمشكالت الديني
  .الترويحية، والمشكالت الجنسية

ع  ھا المجتم ي يعيش ة الت ة واألمني ادية واالجتماعي ية واالقتص روف السياس د أدت الظ وق
ع  الفلسطيني منذ ما يزيد على ستة عقود، إلى حدوث تغيرات ثقافية واجتماعية انعكست على جمي

ر في فئاته بشكل  اتھم ومشكالتھم بشكل كبي عام، وعلى المسنين بوجه خاص، وزادت من معان
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ل  ن قب كالھا م تالف أش ى اخ ة عل رات العنيف تمر للخب رض المس بب التع رة بس نوات األخي الس
ب  ل جوان ال ك ذي ط وت والحصار ال دم البي اح وھ د واالجتي ل والفق رائيلي كالقت تالل اإلس االح

قر، حيث أصبح الفلسطينيون مثقلون بأعباء المرحلة بكل ضغوطاتھا، الحياة، وأدى إلى انتشار الف
ه  ة قوت د دراس ث تؤك وتر ) ٥٧، ص٢٠٠٨(حي ة الت ع درج ى رف رائيلي أدى إل أن الحصار اإلس

ي، حيث  تقبل األسرة الفلسطينية في خطر حقيق تقبل، فأصبح مس ان للمس أس وعدم االطمئن والي
حياتھم المعيشية، وتأثرت األوضاع النفسية بشكل من األسر إلى تغيير أنماط %) ٨٤(اضطرت 
ى %) ٩٥(سلبي لدى  يم الحزن عل %) ٩٦(من األفراد لتحويل القطاع إلى سجن كبير، حيث يخ
  . من األفراد

أن األزمات تكون ذات وقع مؤثر على واقع األفراد، ) ٧٨، ص ١٩٩٨(وقد أكد الخليفي
  . والخوف من المستقبل، واإلحساس بالغربة حيث يعانون من أعراض القلق والشعور بعدم األمن

ي عاشھا المجتمع  إن معايشة المسنين الفلسطينيين للظروف والخبرات الصعبة الصادمة الت
الفلسطيني، باإلضافة إلى التغيرات الطبيعية التي تصاحب ھذه المرحلة من اضمحالل جسمي في 

يولوجية وا زة الفس ذي يصيب كل األجھ ة وال اء والوظيف دھور الوظائف البن ؤدي لت لعضوية، وي
ة  ات االجتماعي دان العالق ل في فق الجسمية والعقلية، والتغيرات االجتماعية المصاحبة والتي تتمث
اة من وقت  أم، والمعان ل والس ى اآلخرين، والشعور بالمل اد عل واألنشطة واالھتمامات، واالعتم

د دان ال ن فق اتج ع ة الن عور باألھمي اد الش ن افتق راغ وم ى الف درة عل دان الق اعي، وفق ور االجتم
حية  كالت الص ن المش ة م ذه الفئ اة ھ ن معان د زادت م اعي، ق ي واالجتم ق الشخص التواف

  .واالجتماعية واالقتصادية والنفسية

ا من مشكالت  ا يترتب عليھ ا المسنون وم ي يتعرض لھ رات الت ه أن التغي ا ال شك في ومم
رات تشكل ضغوطًا عليھم يختلفون في مدى شعورھم  ى عدة متغي ك إل وإحساسھم بھا، ويعزى ذل

ون -منھا  اربر ورني د ھ ا يفي خصائص الشخصية،  - (Harber & Runyon.1984, p29)كم
  . والمساندة االجتماعية، واالستعدادات الجسمية، ووسائل المواجھة

ازا  ل كوب ة  (Kobasa, 1979, 1982A)وتجم ية الذاتي ادر النفس ل والمص ة العوام كاف
ية، حيث توصلت أن  والبيئية ا يسمى الصالبة النفس ة األحداث فيم التي يدركھا الفرد في مواجھ

ر صموداً  م أكث ر صالبة ھ ة  األشخاص األكث ازاً ومقاوم ً وضبطً  وإنج ا ادة،  ا داخلي يطرة وقي وس
  .ا باألمن والمرونة واالقتحام والواقعية والبعد عن المرضوأكثر شعورً 

أن إدراك الفرد لقيمته الذاتية وفاعليته يعتبر أھم ) ٤٩٦-٤٧٥ص  ب،١٩٩١( سالمة وترى
اءة  رد بكف اظ الف ه، وأن احتف النفسي وصموده  اآلداءمتغير في حياة الفرد وشخصيته طوال حيات

ة ه الذاتي اد في قيمت اك اعتق م يكن ھن و ل م يكن ليحدث ل ة الضغوط ل ا . واستمراره في مواجھ كم
اك  ر م ه  أن إدراك (Mack, 1983, p1-10)يعتب اس إنجازات و أس ة ھ ه الذاتي رد لقيمت الف

 .وطموحاته ونجاحاته، وأن من يفتقر إلى ھذه القيمة ال يستطيع مواجھة أخطار وتحديات وجوده
ار وكم وھ ه  (Newcomb & Haralaw, 1986) لوكما يؤكد ني رد في عدم قدرت اد الف أن اعتق

ةعلى التحكم يشعره بعدم الجدوى وعدم الفاعلية والعجز والوھ  ن واالغتراب والمشاعر االكتئابي
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دم ) (Miller, 1978ويؤكد ميلر .  )٦، ص٢٠٠٦أبو سمھدانة، ( ار السن بع أنه عندما يشعر كب
مع كل يوم يمر تتضاءل فرص  أن يتحققونألنھم  ؛فإنھم يحسون باليأس ،تحقق توقعاتھم السابقة

   ).١٧٥، ص٢٠٠١شاذلي، (تحقيق أھدافھم 

ومشكالتھم من أھم القضايا التي تھتم بھا المجتمعات ) الشيخوخة(ين ولما كانت قضايا المسن
دم،  ى التق عى إل ي تس ةالت ة الحالي اءت الدراس ا  ج كالتھم وعالقتھ م مش ى أھ وء عل اء الض إللق

   .بالصالبة النفسية
  أھداف الدراسة

اني منھ تھدف الدراسة إلى التعرف على أھم ي يع ي فا المسنون الفلسطينيون المشكالت الت
ين  ة ب ى العالق ى الكشف عل محافظات غزة، وتحديد مستوى الصالبة النفسية لديھم، كما تھدف إل

ديھم ذلك التعرف . المشكالت التي يعاني منھا المسنون الفلسطينيون ومستوى الصالبة النفسية ل ك
 .على الفروق بين الجنسين في المشكالت ومستوى الصالبة النفسية 

  
  مشكلة الدراسة

ومشكالتھم مشكلة جديرة باالھتمام والدراسة، السيما في ) الشيخوخة(ايا المسنين قض تعتبر
ة  ذه الفئ ة دراسة مشكالت ھ ان أھمي المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، حيث استشعرت الباحثت

ام بمشكالت المسنين  وقضاياھم أصبح ضرورة ملحة تفرضھا ) الشيخوخة(خاصة وأن االھتم
ة المسنين من السكان في  ي يتميز بارتفاع متوسط األعمار،طبيعة العصر الحديث الذ د فئ وتزاي

شھا ويعيشھا المجتمع الفلسطيني والتي اوتفرضھا طبيعة الظروف التي عكثير من المجتمعات، 
ى  اتھم إل نوات حي ر س ذين تعرضوا عب نين، ال ة المس ى فئ يما عل ه الس ع فئات ى جمي انعكست عل

ات  ددة خالل النكب رات عنف متع ي عخب ددة الت ع أن االمتع ھا الشعب الفلسطيني، ومن المتوق ش
ذه الشر ة بھ اة ذات العالق احي الحي ذا في كل من ؤثر  كل ھ ي يي ا عل ان لزام ذا ك حة السكانية،  ل

وفباحثين في مجال التربية وعلم النفس على وجه الخصوص ال اء  الوق د ھؤالء المسنين إللق عن
م الضوء على أھم مشكالتھم وعالقتھا بال ا شكلت أحد أھ ان أنھ د الباحثت ي تعتق صالبة النفسية الت

ة، اإلعوامل الوقاية النفسية لآلثار السلبية للمشكالت والضغوط و  ذه الفئ ي واجھت ھ حباطات الت
ا من أجل وضع ذا كان من الضروري ل ؤثرة فيھ المتغيرات الم دراسة ھذه المشكالت وعالقتھا ب

  :تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التاليةو. التصورات الكفيلة بالتغلب عليھا

  غزة ؟ اتفي محافظ ما أھم المشكالت التي يعاني منھا المسنون الفلسطينيون .١

  غزة ؟ اتفي محافظما مستوى الصالبة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين  .٢

ا المسنون الفلسطين .٣ اني منھ ي يع ين المشكالت الت ة ب ة دال ة ارتباطي يون في ھل توجد عالق
  غزة ومستوى الصالبة النفسية لديھم؟  اتمحافظ

في محافظات المشكالت لدى المسنين الفلسطينيين ذات داللة إحصائية بين ھل توجد فروق  .٤
  تعزى لمتغير الجنس؟غزة 



 "...... سيةوعالقتھا بالصالبة النف) الشيخوخة( مشكالت المسنين"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دى المسنين الفلسطينيين ذات داللة إحصائيةھل توجد فروق  .٥  في مستوى الصالبة النفسية ل
  ير الجنس؟تعزى لمتغفي محافظات غزة 

  
  أھمية الدراسة

  تكمن أھمية الدراسة فيما يلي

احثتين -تعد ھذه الدراسة من الدراسات األولى في البيئة الفلسطينية  .١ ي  - في حدود علم الب الت
يما في  )الشيخوخة( اھتمت بدراسة مشكالت المسنين ديھم الس وعالقتھا بالصالبة النفسية ل

ادية واال ية واالقتص روف السياس ل الظ عب ظ ا الش رض لھ ي يتع عبة الت ة الص جتماعي
  .الفلسطيني 

البة  .٢ ا بالص ية وعالقتھ ية والنفس كالت الشخص ة المش ي دراس ة ف ة المتمثل ة النظري األھمي
   .، ومعرفة مدى انتشار ھذه المشكالت في ھذه الفئة)الشيخوخة( النفسية لدى فئة المسنين

د األھمية التطبيقية المتمثلة في أن ما تسفر عنه الد .٣ راسة الحالية من نتائج قد تساھم في تزوي
م  ي رس دھا ف ات تفي دة بيان رار بقاع ات صاحبة الق تراتيجيةالجھ ة  اس املة لرعاي ة ش وطني

رامج  )الشيخوخة( المسنين وفير الب ا ستساعد في ت في فلسطين على أسس علمية سليمة، كم
درة الدرا ةالھادفة إلى التخفيف من حدة ھذه المشكالت السيما بين فئ سة، خاصة وأن ھناك ن

ام  ق أم تح الطري وف يف طينية، وس ة والفلس ة العربي ي البيئ ات ف ن الدراس وع م ذا الن ي ھ ف
ق التوافق  المرشدين واألخصائيين لتوجيه جھودھم من أجل مساعدة ھذه الفئة من أجل تحقي

  .النفسي واالجتماعي لديھم 

ة  ترجع أھمية الدراسة إلى اعتبارات إنسانية، حيث تسعى .٤ انية نبيل يم إنس الدراسة إلى بعث ق
  .من تھميش نتيجة تغيرات العصر نظراً لما تعانيهھذه الفئة  تجاه

  
  مصطلحات الدراسة

  المسن

وجي،  ي، والعمر البيول ار العمر الزمن ا معي ة الشيخوخة، فمنھ د مرحل ايير تحدي تختلف مع
ذه السيكولوجيوالعمر االجتماعي، والعمر  احثتين في ھ ي ، لكن الب ان العمر الزمن الدراسة تتبني
  .وعليه فإن المسن ھو من تجاوز سن الستين ،كمعيار لتحديد سن الشيخوخة

  )الشيخوخة( مشكالت المسنين

ذه المشكالت -ويقصد بھا المشكالت التي تصاحب التقدم في السن ا ھو شخصي  -ھ ا م منھ
ن،  ذات المس ق ب لأي يتعل ا نتيج :مث رأ عليھ ا يط حية وم ة الص ة الحال رات البيولوجي ة للتغي

اعي ونفسي ا ھو اجتم ا م يولوجية، ومنھ ق بظروف المسن  ،والفس ي تتعل ك المشكالت الت أي تل
د المحسن، (المتغيرة كعضو في أسرة وفي جماعة وفي مجتمع  ا  ).٣٩، ص١٩٨٦عب وتعرفھ
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ان  االباحثت ا ال :بأنھ ي يحصل عليھ ة الت تخدم مسن الدرج نين المس اس مشكالت المس ي مقي ي ف ف
  .الدراسة

  الصالبة النفسية

ية  ل المصادر النفس تخدام ك ى اس ه عل ه وقدرت رد حول فاعليت دى الف ائد ل اد الس ھي االعتق
اة  ة أحداث ومشكالت الحي درك ويفسر ويواجه بفاعلي ر،(والبدائية المتاحة، كي ي ، ١٩٩٧مخيم

ً  اوتعرفھ ).٢٨٥-٢٨٤ص ا: ابأنھ الباحثتان إجرائيا ي يحصل عليھ اس  الدرجة الت المسن في مقي
 .الصالبة النفسية المستخدم في الدراسة

  
  حدود الدراسة

ددھا الغ ع ي الدراسة والب تخدمة ف ة المس ة بالعين ة الحالي دد الدراس ناً ) ١١٤(تتح نةمس  ومس
ا والتي اقتصرت على محافظة غزة، األدوات المستخدمة فيھ ة في ،كما تتحدد ب اس : والمتمثل مقي

اس  نين، ومقي ية مشكالت المس ي من الصالبة النفس اليب اإلحصائية الت احثتين، وباألس داد الب إع
  . الدراسةجابة على أسئلة ستستخدم لإل

  
  اإلطار النظري

ا امين ھم ة الشيخوخة ومشكالتھا، : تتناول الباحثتان في اإلطار النظري محورين ھ مرحل
  .والصالبة النفسية

  
  مرحلة الشيخوخة ومشكالتھا

ة الشيخوخة ب ذه تتسم مرحل ا من المراحل، وھ ا عن غيرھ رات تميزھ دة خصائص وتغي ع
، ١٩٩٧( التغيرات ھي نتيجة عدة عوامل سيكولوجية وبيولوجية، واجتماعية يمر بھا الفرد خليفة

رى) ٢٠ص اذلى ، وي ة) ١٣، ص٢٠٠١( ش ي  أن معرف دم ف ة التق ز مرحل ي تمي الخصائص الت
ايتھممسنين، العمر تساعد على الوقوف على كيفية التعامل مع ال ات رع ذه . ومتطلب م ھ ل أھ وتتمث

  :التغيرات في

 التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية .١

ه العضوية  ) ٣٤٦، ص١٩٧٥( كد السيديؤ ه ووظائف أن الجسم البشري يتغير وتتغير أجھزت
 ً ا رد تبع ر الف ادة عم رى. لزي ا ي اذلى كم ة ) ١٣ص ،٢٠٠١( ش ي مرحل ل ف رد يتكام و الف أن نم

ً الشباب، ثم ينح اوى تضيففي سن الكھولة ويتفاقم الوضع في مرحلة الشيخوخة، و در تدريجيا  قن
ة ) ١٩، ص١٩٨٧( اء والوظيف ي البن مي ف ن االضمحالل الجس ائع م ط ش ي نم يخوخة ھ أن الش

ال النضج د اكتم ائن حي بع دى كل ك رات االضمحاللية . يحدث بتقدم السن ل ذه التغي ري ھ وتعت
ز ل األجھ ن ك دم الس ايرة لتق ويةالمس يولوجية والعض ذه . ة الفس ن ھ ريم ع رآن الك ر الق د عب وق
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يخوخة ة الش رات المصاحبة لمرحل ال  ،التغي الىفق تََعَل : تع ي َواْش ُم ِمنِّ َن اْلَعْظ ي َوھَ اَل َربِّ إِنِّ قَ
ْأُس َشْيباً َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َربِّ َشقِيّاً    ).٤ ،، آيةمريم(الرَّ

  التغيرات االجتماعية .٢

ل ) ١٩٧٢( عيسويال يرى ة الشيخوخة تتمث ة المصاحبة لمرحل رات االجتماعي م التغي أن أھ
ى اآلخرين اد عل ات، واالعتم د . في فقدان العالقات االجتماعية واألنشطة واالھتمام شاذلى ويؤك

ل ) ١٦، ص ٢٠٠١( أن عالقات المسن تقتصر على أصدقائھم القدامى مما يبعث في نفوسھم المل
ه من والسأم، كما يؤدي ا ه ومعانات ى قطع الصلة بزمالئ نقطاع المسن عن عمله بسبب التقاعد إل

داف وال طموحات ال أھ ه حيث يظل ب دير المسن لذات ة تق ز قيم راغ، وتھت ق  ؛وقت الف ألن تحقي
  . الذات يرتبط بالدور االجتماعي للفرد

  التغيرات العقلية .٣

ل ة مث ائف العقلي دھور الوظ ن ت نين م دى المس كوى ل ر الش يان : تكث ذاكرة والنس ضعف ال
اذلي،(ومظاھر خرف الشيخوخة، وتدھور الذكاء  اقص )١٤، ص٢٠٠١ ش ديھم تن ا يظھر ل ، كم

اه واإلدراك، وتتسم  ذكر واالنتب ة كاالستدالل، والت درات العقلي في القدرة على التعلم، وانحدار الق
ة، وال ة كالطالق درات اإلبداعي اض الق ي، وانخف ة بالتصلب العقل ذه المرحل الة ھ ة، واألص مرون

)Hurlock, 1981, Dibner, 1975 .(  

  التغيرات النفسية .٤

ة د خليف رات ) ٢٧، ص١٩٩٧( يؤك ن التغي ل ع يخوخة ال تنفص ية للش رات النفس أن التغي
بعض ھا ال رتبط ببعض ة وت ة وثيق ى عالق ي عل ل ھ ة، ب اذلي. االجتماعي رى ش ا ي ، ٢٠٠١( كم

ؤث) ١٤ص ة التوافق الشخصي أن تراجع القدرات الجسمية والعقلية ي ى عملي اعى،ر عل  واالجتم
فقة والسخرية دى المسن  ؛وما ينجم عنه من ردود أفعال عند مخالطيه تتراوح بين الش ر ل ا يثي مم

عوراً  ي ش األلم النفس ي. ب نين ف دى المس يكولوجية ل رات الس م التغي ل أھ كالت  وتتمث ور مش ظھ
ية حة النفس ي الص ل أھمي والت ا تمث يھ ة وال: ف النفس االعتمادي ة ب عف الثق ة وض عدواني

(Bromley,1977) ق ي،(، والقل د المعط ند )١٩٨٨ عب ة للس ة والحاج وف والعزل ، والخ
 ً ا ز ). ١٥، ص٢٠٠١( شاذلي والحساسية الزائدة بالذات والمعاناة من نوبات البكاء أحيان ا تتمي كم

ى  درة عل الدة الحس ، وبضعف الق الخمول وب ا انفعاالتھم بأنھا ذاتية المركز وب ا، كم تحكم فيھ ال
ذر  رص والح وخي الح ب وت يھم التعص ب عل رأي، ويغل البة ال اد وص زون بالعن يد(يتمي ، الس

  ). ٤١٣-٤١١، ص١٩٧٥
  

  )الشيخوخة( المشكالت الناتجة عن التغيرات لدى المسنين

والتي ينتج كل منھا نتيجة مجموعة  ،يمكن أن تصنف المشكالت التي يتعرض لھا المسنون
  :من العوامل في
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  المشكالت الصحية .١

بھم  دوري، وعدم طل امھم بالكشف الطبي ال ومن أسبابھا إھمال المسنين أنفسھم وعدم اھتم
اعدة  ً المس ا أمراض  خوف رھم ب رفتھم وأس دم مع ة، وع األمراض المزمن ابة ب ع اإلص ن توق م

ة، الشيخوخة وكيفية الوقاية منھا، وعدم قدرتھم على تحمل نفقات العالج وتوفير األجھزة المع اون
ي ا ف ل أھمھ ي : وتتمث اط العقل توى النش اض مس مع، انخف ة الس اضمحالل البصر، ضعف حاس

  ). ١٤٤-١٤٣، ص١٩٩٧، إبراھيم(المتمثل في التذكر والتخيل واإلدراك 

  المشكالت االقتصادية .٢

دخل وانخفاض مستوى المعيشة،  الي نقصان ال ومن أسبابھا الوصول إلى سن التقاعد وبالت
دمھم في السن، وعدم قدرتھم عل ة وى ممارسة العمل بصورة مالئمة بسبب تق اء مادي ظھور أعب

  .جديدة كأعباء العالج والدواء

  المشكالت االجتماعية .٣

ن  د المس ة، فتقاع ات االجتماعي ار العالق ة بانحس ذه المرحل ز ھ ن تتمي ن ع ه يفصله ع عمل
العالقاته االجتماعية، وحينما يفقد المسن أصدقاءه  آخر ف تبدلھم ب ات . ينيس دھور العالق ا أن ت كم

ع  ن المجتم دريجي م حاب الت ة، واالنس دة واالنعزالي عوره بالوح ى ش ؤدي إل ة ي رية والعائلي األس
  ).١١٦، ص١٩٩٧،ليفةخ( والحياة االجتماعية 

  المشكالت الدينية .٤

ا  يميل ر عم اة، أو للتكفي ة الحي ة رحل االقتراب من نھاي المسن إلى التقرب من هللا لشعوره ب
ً ارتكب ا ة عبئ ذه الرغب باع ھ ة إلش وفر فرص دم ت كل ع اء، ويش ن أخط ً  ه م يا يھم  نفس عل

  ). ١٥١، ص١٩٩٧إبراھيم،(

  المشكالت الترفيھية .٥

حيث يعاني المسنون من وجود وقت فراغ كبير يعجزون عن استثماره السيما في حالة عدم 
رامج التلفز ة الب دم مالئم راغھم، وع ت ف ا وق ي يمضون فيھ اكن الت ود األم ة، وج ة واإلذاعي يوني

و ى الرادي لبية  ،حيث يمضي الكثير منھم وقته في مشاھدة التلفاز أو االستماع إل وھي نشاطات س
  ).١٥٣ص  ،١٩٩٧إبراھيم، ( ال تستدعي الحركة من المسن

  مشكالت التقاعد .٦

ويتھم كرجال  يؤدي التقاعد واإلحالة للمعاش السيما بالنسبة إلى الرجال إلى شعورھم بفقد ھ
ين، وبالتالي فقدان مكانتھم في المجتمع وفقدان كرامتھم، ويؤدي لشعورھم بالضجر والملل ناضج

  ).١٥٤، ص١٩٩٧إبراھيم، (
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  المشكالت النفسية .٧

رى د ت زداد ) ٥٦ص  ،١٩٩٨( أحم نين وت ين المس يع ب ة تش طرابات الوجداني أن االض
أھم أمراض الشيخوخة في  والذھانية من، معدالت حدوثھا كلما تقدم العمر، فاألمراض العصابية 

ع المعاصر اب. المجتم ي االكتئ ية ف كالت النفس م المش ل أھ راب و وتتمث ق واالغت عور و القل الش
  .بالوحدة واالنطواء االجتماعي

  
  الصالبة النفسية

ات  غوط واألزم لبية للض ار الس ية لآلث ة النفس رات الوقاي م متغي ية أھ البة النفس ل الص تمث
ازا  وقد. اإلحباطاتو والصدمات د ماضي وكوب أن األشخاص  (Maddi&Kobasa,1977)أك

ذوي الصالبة المرتفعة، يكونون أكثر قدرة على االستفادة من أساليب مواجھتھم للضغوط، بحيث 
ى  ا إل ا من منظور واسع، وتحليلھ د األحداث الضاغطة من خالل رؤيتھ تفيدھم في خفض تھدي

ا  بة لھ ول المناس ع الحل ة، ووض ا الجزئي رى .  (Smith,1993)مركباتھ ا ي د كم ، ٢٠٠٢(عي
ياء ) ١٥٣ص ى األش ي تضفي عل ى لإلنسان وھي الت ي تعطي المعن أن الصالبة النفسية ھي الت

  .المعنى والمغزى والقيمة

رىمن تناولت مصطلح الصالبة النفسيةوكانت كوبازا أول  نمط  ھيأن الصالبة  ، وھي ت
ة الضغط اول مقاوم ا ، وتعرف(Kobasa&Puccetti, 1983, p840) شخصية حاسم في تن ھ

ا  ع زمالئھ ازا م ا) (Kobasa, Maddi & Kahn, 1982كوب مات  بأنھ ن س ة م مجموع
اة  ة أحداث الحي ة في مواجھ ي تعمل كمصدر مقاوم . (Cotton, 1990, p107)الشخصية الت

ا  (Luthans)ويرى لوثانز  لبية الناتجة عن الضغوط، أم ار الس أن الصالبة تعمل كمخفف لآلث
ر ر اثلون  (Rutter)وت ية، يتم ن الصالبة النفس ة م ة العالي ذين يتسمون بالدرج راد ال ر األف فيعتب

  ). ١٣ص، ١٩٨٨عسكر، (ذوي مركز التحكم والضبط في إدراكھم ومواجھتھم للضغوط 

ة  (Allred & Smith,1989) سميثوأكد ألرد و ر مقاوم أن األشخاص ذوي الصالبة أكث
ب ن الضغوط بس اجم ع تخدامھم للمرض الن ً ب اس ا اً معرفي ف نمط ي للتكي ل  ؛معرف الي تقلي وبالت

  .مستوى االستثارة الفسيولوجي
  

  مكونات الصالبة

 :الصالبة مركب مكون من ثالثة عناصر أساسية مترابطة فيما بينھا، وھي

  Commitment : االلتزام .١

د  ه واآلخرھو نوع من التعاق ه وقيم اه نفسه وأھداف رد تج ه الف زم ب ه النفسي يلت ين من حول
ً ). ١١٥، ص١٩٩٧مخيمر، ( ا ً  ويعكس االلتزام إحساس ا ادف ذ عام العزم والتصميم الھ رد ب  يللف

ً  ؛ويعبر عنه بميله ،المعنى يشارك بإيجابية في أحداثھا،  ،تجاه بيئته بحيث ليكون أكثر قوة ونشاطا
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ان وي. (Cotton, 1990, P107) عن العزلة والسلبية والخمول والكسل ويكون بعيداً  رى فولكم
(Folkman, 1984, p841)  رد، ويمكن أن ى للف ه معن م ول ا ھو مھ أن االلتزامات تكشف عم

ات  ،تعرف من خالل عدد من مستويات األفكار التجريدية ى غاي يم إل ار والق والتي تمتد من األفك
د رى. محددة، كما تحدد موضع الخطر والتھدي ا ي رد وسميث كم  ,Allred&Smith,1989) أل

p257) راب ل االغت ي مقاب اركة ف ل للمش ر بالمي ه يمكن التعبي ي  ؛أن ر ف زام يظھ ألن نقص االلت
  . صورة اغتراب

   Control: التحكم .٢

ئولية  ل المس داث، وتحم ن أح اه م ا يلق تحكم فيم ه ال رد أن بإمكان اد الف دى اعتق ه م ويقصد ب
ية رارات ؛الشخص اذ الق ى اتخ درة عل ث الق ن حي ه م دث ل ا يح دي ،مم ير وتق داث وتفس ر األح
  ). ١١٥، ص١٩٩٧مخيمر،(والقدرة على التحدي  ،الضاغطة

  Challenge: التحدي .٣

ر  م ومثي ه ھو أمر مھ ى جوانب حيات ر عل ويقصد به مدى اعتقاد الفرد بأن ما يطرأ من تغي
ة  وضروري للنمو أكثر من كونه تھديداً  ة، ومعرف ادرة واستكشاف البيئ ى المب له، مما يساعده عل

ر،(ة واالجتماعية التي تساعده على مواجھة الضغوط والمشكالت المصادر النفسي ، ١٩٩٧مخيم
ى  Allred & Smith, 1989, p257)( ألرد وسميث كما يرى). ١١٥ ل إل أن التحدي ھو المي

 ً دداً  رؤية التغير غير المتوقع أو التھديد المحتمل كتحد إيجابي وليس حدثا ً  مھ ا دان ومكروھ ، ويؤك
لبية  على أن مجموعة الخصائص ار الضغط الس الشخصية المكونة للصالبة تخفف وتلطف من آث

  .وتمنع اإلجھاد العضوي الذي يؤدي إلى المرض غالبا
  

  الدراسات السابقة

م القامت الباحثتان با رات الدراسة، وت ة بمتغي ابقة المتعلق طالع على عدد من الدراسات الس
ا ين ھم ى فئت ق دراسات تتعل: تصنيف الدراسات السابقة إل نين، ودراسات تتعل ق بمشكالت المس

  .قدم إلى األحدثوتم عرض الدراسات بتسلسل من األ. بالصالبة النفسية

  دراسات تتعلق بمشكالت المسنين  :أوال

ا  )Sansur,1999(ورسنسقام  بإجراء دراسة لرصد مدى انتشار ظاھرة العجز وتأثيراتھ
ة بين البالغين وكبار السن في  االجتماعية االقتصادية ة الدراسة من. الضفة الغربي  و تكونت عين

ً  ٩٨-٥٥تتراوح أعمارھم بين  مسن) ١٧٠٠( ة  سنة تم اختيارھم عشوائيا من مناطق مختلفة قروي
ة وحضرية ي الضفة الغربي ة ف اطق جغرافي الث من ي ث ين ف ات لالجئ ائج . ومخيم وتوصلت نت

م  16%الدراسة إلى معاناة  ة وھ ل  من كبار السن من مشاكل إدراكي ى مساعدة من قب بحاجة إل
ي الصحة دھور ف اب وت ن أعراض االكتئ ة م ن نصف العين ر م اة أكث اء، ومعان ية  األقرب النفس

ً  .والعقلية أثر بالمستوى التعليمي  أن وكشفت الدراسة أيضا ة والجسدية تت مؤشرات الصحة العقلي
ة ومستوى الدعم العائلي، كما أظھرت الدراسة وجود نقص واضح للخد والدخل مات االجتماعي
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ً  وأنالمقدمة لكبار السن،  والصحية ً  ھناك عبئا ً  إنسانيا ار السن في واقتصاديا ة كب  ناتج عن رعاي
   .العائلة الفلسطينية

ة  دفت دراس نين وھ ة أوضاع ) ٢٠٠١(حس ى دراس نينإل دعم  المس اتھم ومصادر ال وحاج
ديھم ة من  ،ل ى عين ك عل نينوذل دس المس ة من الق دة القديم ي البل ة أن . ف ائج الدراس وأظھرت نت
ائھم، %٦١ من المسنين % ٣٠وأن  من مجموع المسنين أخبروا عن وجود عالقات جيدة مع أبن

ةيشاركون في المناسبات  ارات% ٣٤، واالجتماعي ديھم زي نھم ل ة مع األھل م ران/ متبادل . الجي
انون من المس% ٩١.٢الصحية والقدرات الوظيفية فقد أشار  وفيما يتعلق بالخصائص م يع نين أنھ
نھم ا، م ن مرض م ت،  %٣٤م س الوق ي نف ة ف راض مختلف ن أم انون م رض % ١٧يع ن م م

أثير% ٦٨وأعرب . منھم من أمراض القلب %١١السكري، و ى  اً من المسنين أن للمرض ت عل
ائج أن  .وظائفھم اليومية تنفيذ ا أظھرت النت ديھم % ١٢.٥كم وفر ل مصادر  أيمن المسنين ال تت

  .المسنين عن عدم كفاية الدخل وعدم الرضا عنه ثر من نصفدخل، وعبر أك

إلى الوقوف على عالقة المساندة االجتماعية المدركة بكل من ) ٢٠٠٢( غانم وھدفت دراسة
الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى المسنين والمسنات المقيمين في مؤسسات إيواء وأسر 

سن ومسنة يعيشون في دور إيواء وأسر طبيعية م) ١٠٠(وتكونت عينة الدراسة من . طبيعية 
ً  ٧٤-٦٠تراوحت أعمارھم ما بين  وقد تبين من النتائج أن إدراك المسنين والمسنات الذين . عاما

أكبر وأفضل من المسنين ) بأبعادھا المختلفة(يعيشون في بيئة طبيعية للمساندة االجتماعية 
راك الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب يتزايد إد وأنوالمسنات الذين يقيمون في دور اإليواء، 

  . لدى المسنين والمسنات المقيمين في دور اإليواء

بدراسة مسحية أجريت على جميع المسنين المقيمين في دور ) ٢٠٠٣(درويش وقام 
للتعرف على األسباب التي تؤدي ) حالة ٦٦باستثناء (اإلمارات العربية المتحدة  الرعاية في دولة

 .الرعاية، وعلى المشكالت التي يعانون منھا من وجھة نظرھم ويل المسنين إلى دورإلى تح
عن خدمة أنفسھم بأنفسھم وعزلتھم عن اآلخرين ھو من  وخلصت الدراسة إلى أن عجز المسنين
إلى دور الرعاية، وأن المشكالت النفسية واالجتماعية  أقوى األسباب المؤدية إلى تحويلھم

 والكآبة الناجم عن تفكيرھم بأحفادھم و فقدانھم لمكانتھم في ين بالحزنوبخاصة شعور المسن
  .وتليھا المشكالت الصحية األسرة والمجتمع من أشد المشكالت لديھم،

وكل من ) الجوھري-الظاھري(إلى فحص العالقة بين التدين ) ٢٠٠٤( دراسة غانموھدفت 
وقد تكونت عينة الدراسة . ين والمسناتقلق الموت واألحداث السارة والنظرة للحياة لدى المسن

في كلتا  فرد) ٤٠٠(في كل عينة أي  فرد) ٢٠٠(من مجموعتين من المسنين والمسنات بواقع 
وأظھرت النتائج وجود عالقة . ٨٠-٥٢العينتين، وتراوح المدى العمري في المجموعتين بين 

ة لدى المسنين، بينما توجد يجابياإل ارتباط موجبة بين التدين الجوھري وقلق الموت والنظرة
كما بينت النتائج أنه . عالقة ارتباط سالبة بين التدين الجوھري واألحداث السارة لدى المسنين

توجد عالقة ارتباط سالبة بين قلق الموت واألحداث السارة، وعالقة ارتباط موجبة بين قلق 
ارتباط سالبة بين التدين الظاھري كذلك توجد عالقة . الموت والنظرة السالبة للحياة لدى المسنين 
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لدى عينة المسنات، وتوجد عالقة ارتباط سالبة  اإليجابية للحياة وقلق الموت واألحداث السارة
للحياة لدى عينة المسنات، وعالقة ارتباط سالبة بين األحداث  السلبيةبين قلق الموت والنظرة 

  . السارة والنظرة السلبية للحياة لدى عينة المسنات

إلى المقارنة بين عامة كبار السن في  (Ecovich, 2005)ھدفت دراسة ايكوفيش و
إسرائيل وكبار السن من المھاجرين الجدد من االتحاد السوفيتي في مدى التعرض لإلصابة 

حالة من ) ١٢٠(وتكونت عينة الدراسة من . وسوء المعاملة واإلھمال، والضحايا والخصائص
حالة من كبار السن من المھاجرين الجدد من بلدان ) ٤٨(ل، منھا حاالت سوء المعاملة واإلھما

وانتھت نتائج الدراسة إلى وجود اختالفات كبيرة لدى كال الفريقين من . االتحاد السوفيتي السابق
  .حيث التعرض لإلصابة وسوء المعاملة واإلھمال، والضحايا والخصائص

العالقة بين أساليب مواجھة أحداث بدراسة ھدفت إلى التعرف على ) ٢٠٠٦(جودة وقامت 
الحياة الضاغطة والوحدة النفسية لدى عينة من المسنين، ومعرفة مدى تأثير أساليب مواجھة 

مسناً ٥٣(وبلغت عينة الدراسة . الضغوط النفسية بالجنس ومكان اإلقامة والعمر ومستوى التعليم
مواجھة أحداث لاليب متعددة وأسفرت نتائج الدراسة عن استخدام المسنين ألس). مسنة ٤٧و

الحياة الضاغطة، كذلك  وجود عالقة ارتباط سلبية دالة بين أساليب المواجھة الفعالة والوحدة 
كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في أبعاد . النفسية

  .ة والعمرأساليب مواجھة أحداث الحياة الضاغطة تعزى للجنس، ومكان اإلقام

 ),Minhong, 2007) Eunkyung, kropf وھدفت دراسة كروف و ينكنج ومينھونج
راد األسرة  ة ألف وفير الرعاي وبيين من عبء ت وريين الجن إلى فحص العوامل التي تؤثر على الك

وقين ة الدراسة من . من كبار السن والمع ة في ) ١٠٠٠(وتكونت عين ة األولي دمي الرعاي من مق
ا ي كوري يول ف ة  س ه . الجنوبي مل الخصائص الديموغرافي تقلة وتش رات المس ل المتغي م تحلي وت

دعم  ة ال ة ودرج دمي الرعاي ة مق ة وكفاي ة والمالي درات الفني ة والق دمي الرعاي ي ومق للمتلق
اعي، وعدم . االجتماعي دعم االجتم وانتھت نتائج الدراسة إلى تدني مستوى الرعاية الصحية وال

ة وارد المالي دة من  .كفاية الم ة ھي فري ى أن بعض جوانب الرعاي ائج الدراسة إل ا أشارت نت كم
  . نوعھا في كوريا الجنوبية

س، ويلفسون وس، وي ام ديب بدراسة ھدفت  (Dupuis, Weiss, Wolfson,2007 ) وق
ى  رف عل رية، والتع اطق حض ي من ل ف ة بالتنق نين المتعلق كالت المس ن مش ٍفٍ◌ ع ى  الكش إل

اة ل ر الملب ة الدراسة من. ديھماالحتياجات غي ذين تراوحت ) ٨٣٩( وتكونت عين من المسنين ال
ة تواجه . عاماً فما فوق ٧٥أعمارھم  ألة ھام ل ھي مس وأظھرت نتائج الدراسة أن مشكالت التنق

اث و% ٣٣، بنسبة % ٢٣كبار السن وخاصة النساء، حيث بلغت نسبة انتشارھا  % ١٠من اإلن
ل ھن األضعف من % ٨٨وكشفت النتائج أن . من الذكور النساء اللواتي لديھن مشكالت في التنق

 ً    .صحياً واألقل في الدخل واألقل رضا

دفت ونج وھ ابالن، ك و، ك ان، بورج د، كوفم كوجن، مورثالن ة س   دراس
 (Scogin,; Morthland, Kaufman, Burgio, Chaplin, Kong,2007)   
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الج  أثير الع ي ت ث ف ى البح ي إل لوكي –المعرف  Cognitive Behavioral (CBT) الس
Therapy) (نًا ر س الغين األكب دى الب ية ل راض نفس ن أع د م اة والح ة الحي ين نوعي ي تحس . ف

ي من سكان ) ١٣٤(وتكونت عينة الدراسة من  ريكيين من أصل أفريق مشارًكا غالبيتھم من األم
ً تدني المواردالمناطق الريفية ويعانون من  دنيا ى أن ال. ، وواھين ب ائج إل مشاركين في وتشير النت

  . أشاروا إلى تحسينات في نوعية الحياة وانخفاض في األعراض النفسية CBT)(البرنامج 

ة دفت دراس روك وھ دى ) ٢٠٠٧( مب اة ل ن الحي ام ع ا الع ر الرض ى متغي رف عل ى التع إل
املى . من المسنين الذكور) ١١٣(وتكونت عينة الدراسة من . المسنين وقد كشف نتائج التحليل الع

اة ھي أربعة عوامل للرضا عن عن وجود األمن، والقناعة، : الحي الشعور بالرضا، والشعور ب
اة وكشف تحليل. واالنسجام دير المسن  ،االنحدار المتعدد عن أول منبئ بالرضا عن الحي وھو تق

ه الصحية، دره  لحالت اين ق أ بتب ر االنبساط من % ٢٤حيث تنب ان لمتغي م ك اة، ث الرضا عن الحي
اة ا كسمة من سمات اني في الرضا عن الحي را جاء إسھام %) ١٣(لشخصية اإلسھام الث وأخي

دين  متغير درجة ر، والمستوى التعليمي وسمة العصابية %)٧(الت رات العم ، في حين أن متغي
  .ضئيالً تأثيرھا على التباين في الرضا عن الحياة  كان

ى أوضاع بدراسة للتعرف عل(lai & Lenenko, 2007) وقام كل من ليا وليننك 
من المھاجرين ) ٦٦٠(وتكونت عينة الدراسة من . المسنين الصينيين المھاجرين إلى كندا

٪ من المھاجرين ٣٩،١وبينت نتائج الدراسة أن . الصينيين المسنين في سبعة مراكز حضرية
كما أشارت نتائج الدراسة إلى الحاجة إلى وضع برامج . الصينيين المسنين يعيشون وحدھم

صائص الثقافية لتعزيز الدعم االجتماعي، واالستقرار المالي، والقدرة على أداء كبار تراعي الخ
  . السن من المھاجرين

يرت و ابرون وبراس ان وينتلب ة مونجباس دفت دراس  ,Muangpaisan)ھ
Intalapapron, Prasert,2008)  ب الب الط ين وط اء المقيم ف األطب ى  فحص مواق إل

اه . نالمتدربين تجاه رعاية كبار الس وتوصلت النتائج إلى عدم وجود أي اختالف في المواقف تج
ؤثر  د ي ار السن ق ي لكب ين، وأن التعرض القبل اء المقيم ين طالب الطب واألطب رعاية المسنين ب

ايتھم اه رع ى المواقف تج م . عل ية لتصحيح سوء الفھ اھج الدراس وأوصت الدراسة بتطوير المن
  . مسنينوتحسين المواقف واالتجاھات اتجاه ال

 ;Gusi  Prieto; Forte;(Gomez) ( وقام جيسي وبريتو و فورت وغوميز وغيريرو
-Guerrero,2008 )   ات ات واھتمام ى احتياج رف عل ى التع دفت إل افية ھ ة استكش بدراس

ت ق شبكة االنترن يم الصحي عن طري . المسنين، والعقبات التي تواجھھم في الحصول على التعل
ة  ملت الدراس ا) ٣٤(وش ن مش ألف م ا تت دة منھ ات، واح س مجموع ى خم يمھم إل م تقس ركاً ت

وفين ة . المكف يم الصحي حول التغذي ى التعل ي الحصول عل تھم ف اركين رغب م المش ر معظ وأظھ
ت بكة اإلنترن ة استخدام ش اة، وكيفي ة، وجودة الحي ارين البدني ائج الدراسة أن . والتم وأظھرت نت

تخدا ول دون اس ي تح ية الت ات الرئيس تخدام، العقب ي االس ة ف ود حري دم وج ي ع ت ھ م اإلنترن
تخدامه ى اس ان عل ة، واإلدم رض للخديع ن التع وف م ع . والخ ى أن موق ائج إل ارت النت ا أش كم
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رة  ة ، وتوسيع دائ ات البدني ل التمرين االنترنت يمكن أن يكون أداة مفيدة لتعزيز عادات صحية مث
  . األصدقاء للمسنين

ان  ام توف دى بدرا) Tufan,2009(وق لوك الصحي ل ى الس رف إل دفت التع ة ھ ة طولي س
ا  ي تركي ة ف اطق جغرافي بع من ة من س دن مختلف بع م د شملت الدراسة س ا، وق ي تركي نين ف المس

وأظھرت نتائج الدراسة أن من المشاكل . للكشف عن الحالة الصحية، واألمراض لدى كبار السن
ة بال لوكيات المتعلق ا الس ي تركي نين ف دى المس ة ل مان الرئيس الي، والض ع الم حة، والوض ص

الدراسة إلى أن األبحاث العلمية كشفت أن السلوكيات الصحية والحاالت كما أشارت . االجتماعي
ة ل الثقافي نس، والعوام وع الج نين، ون ة واالقتصادية للمس ة االجتماعي ة بالحال . المرضية مرتبط

 . نة مع باقي السكانكذلك تبين أن األمراض المزمنة شائعة بين كبار السن بالمقار

  ت تناولت الصالبة النفسيةدراسا  :ثانياً 

ان  ام فلوري ى الصحة  (Florian, 1995)ق أثير الصالبة عل ة ت ى معرف دفت إل بدراسة ھ
ي يم المعرف أقلم والتقي تراتيجيات الت الل اس ن خ ي م اتي حقيق غط حي ف ض الل موق ية خ . النفس

ن  ة م ة الدراس ت عين ً ) ٢٧٦(وتكون ديا رائيلي جن ً إس يش ا ي الج دمتھم ف ة خ ي بداي انوا ف د . ك وق
تراتيجيات  تخدام االس د واس يص التھدي ية بتقل حة النفس ن الص زام يحس ائج أن االلت رت النت أظھ
يم  المركزة نحو االنفعال وبزيادة التقييم الثانوي، كما أن التحكم يحسن الصحة النفسية بتقليص تقي

انوي واستخدام اس يم الث ادة التقي تراتيجيات البحث التھديد وزي ذلك اس تراتيجيات حل المشكلة وك
  . عن الدعم

دى  -بدراسة ھدفت إلى فحص العالقة بين إدراك القبول) ١٩٩٦( مخيمر وقام رفض الوال ال
وم واآلداب ) ١٦٣( وبين الصالبة النفسية لدى عينة مكونة من طالباً وطالبة من طالب كليتي العل

ين وأظھرت نتائج الدر. بجامعة الزقازيق دى وب دفء الوال ين إدراك ال ة ب اسة وجود عالقة طردي
الصالبة وأبعادھا لدى الجنسين، ووجود ارتباط عكسي بين إدراك الرفض الوالدى وبين الصالبة 

ال(النفسية لدى الجنسين، وكان أكثر األبعاد تأثيراً في الصالبة النفسية ھو بعد  االة-اإلھم ، )الالمب
  .أكثر صالبة نفسية من اإلناث خاصة في إدراكھم للتحكم والتحدي كما بينت النتائج أن الذكور

دفت دراسة  روھ اتج عن ) ١٩٩٧( مخيم ر النفسي الن ة من األث ى فحص العوامل الواقي إل
اة الضاغطة ة الدراسة من . التعرض ألحداث الحي ذكور، و) ٧٥(وتكونت عين من ) ٩٦(من ال

ة بك ة والرابع رقتين الثالث اث من طالب الف ازيقاإلن ة الزق ة بجامع وم واآلداب والتربي ات العل . لي
اث، وأن الصالبة النفسية تلعب  وانتھت النتائج إلى أن الذكور أعلى في الصالبة النفسية من اإلن

  .دورا في التخفيف والوقاية من األثر النفسي الناتج عن التعرض للضغوط

نج  رينس وآدامزوھدفت دراسة كي نج وفيربنك وتي  ,King, King, Fairbank )وكي
Adams, Terence,1998)(  د ف بع ة والتكي تعادة الحيوي ى اس درة عل ن الق ف ع ى الكش إل

ة لاضطراب  ن الضغوط التالي ل م أثير ك دى ت ام، وم ي فيتن دامى ف اربين الق دى المح دمة ل لص
دامى  ١،٦٣٢وتكونت عينة الدراسة من . الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية بعد الحرب من ق
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ام الم ائج الدراسة أن الصالبة .٪ من الرجال ٧٤من النساء و% ٢٦حاربين في فيتن وأشارت نت
راد من كال الجنسيين للتعامل مع  ى األف والمساندة االجتماعية بعد الحرب لھما تأثير متوسط عل

  .أحداث الحياة الضاغطة والسلبية بعد الحرب

المشكالت السلوكية والصالبة  بدراسة ھدفت إلى فحص تأثير) (Nunley,2002 وقام ننلي
ن  اة مم ديھم شركاء حي ذين ل ار السن، وال ن كب ة م دمي الرعاي ية لمق اة النفس ى المعان ية عل النفس
ايتھم داخل  يتجاوز عمرھم الستين ويعانون من مرض الزھايمر وعته الشيخوخة، ويقومون برع

ة بمرض دعم الخاص ات ال ع مؤسس االت م إجراء اتص ون ب ذلك يقوم زل ك ايمر المن ى الزھ
ة والخدمات الصحية ة النھاري ة الدراسة من . ومؤسسات الرعاي دمي ) ٤٤(وتكونت عين من مق

ار السن . الرعاية من كبار السن ة لكب دمي الرعاي وأظھرت نتائج الدراسة أن الصالبة النفسية لمق
اب ل أعراض االكتئ زوج وتقلي ة ال أثير في خفض المشاكل السلوكية وتخفيف عبء رعاي  لھا ت

  . وتحقيق جودة للحياة

ين الصالبة النفسية ) ٢٠٠٢( وأجرت حمادة وعبد اللطيف دراسة ھدفت إلى بحث العالقة ب
وتكونت . والرغبة في التحكم لدى طالب جامعة الكويت والھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ً ) ٢٨٢(عينة الدراسة من  ا نھم  طالب ة، م ذكور و) ٧٠(وطالب اث، وكشفت من ) ٢١٢(من ال اإلن
تحكم،  إيجابينتائج الدراسة عن وجود ارتباط  ة في ال ين الصالبة النفسية والرغب دال احصائياً ب

ى  ين عل ين الجنس ة ب روق دال ود ف يووج الح  مقياس تحكم لص ي ال ة ف ية والرغب البة النفس الص
ة االجتماع رات الحال اً لمتغي ائية تبع ة إحص روق ذات دالل د ف م توج ا ل ذكور، بينم دل ال ة، ومع ي

  . الدرجات، والعمر

و سمھدانة دى ) ٢٠٠٦( وقامت أب العنف اإلسرائيلي ل ا ب بدراسة الصالبة النفسية وعالقتھ
ل انتفاضة األقصى ي ظ طينية ف رأة الفلس زة م٢٠٠٠الم اع غ ن . بقط ة م ة الدراس ت عين وتكون

طينية) ٦٠٠( رأة فلس ية. ام توى الصالبة النفس ى أن مس ة إل ائج الدراس رأة  وتوصلت نت دى الم ل
روق في % ٧٠الفلسطينية يزيد عن مستوى  ى عدم وجود ف كمستوى افتراضي، كما توصلت إل

ي  روق ف ر، ووجود ف رأة، والعم ي، وعمل الم ية تعزى للمستوى التعليم مستوى الصالبة النفس
  . مستوى الصالبة تعزى لمكان السكن لصالح المرأة في محافظتي جنوب وشمال غزة

ى مستوى الضغوط النفسية ) ٢٠٠٦(اروأجرى دخان والحج دراسة ھدفت إلى التعرف عل
زة ومصادرھا لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ديھم بغ ه بمستوى الصالبة النفسية ل وبلغت . وعالقت

ً ) ٥٤١(عينة الدراسة  زة طالبا ائج الدراسة أن . وطالبة من كليات الجامعة اإلسالمية بغ وبينت نت
دى ا ية ل غوط النفس توى الض ان مس ة ك ديھم %)٦٢.٠٥(لطلب ية ل البة النفس دل الص ، وأن مع

ة في %) . ٧٧.٣٣( كما بينت الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الطلب
  .مستوى الضغوط النفسية والصالبة النفسية

ة إلى دراسة العالقة بين الصالبة النفسية و الصحة النفسي) ٢٠٠٦( أبو ركبة وھدفت دراسة
الصالبة النفسية والصحة النفسية  ىمتالزمة داون، كما ھدفت إلى تحديد مستو أمھات أطفال ىلد

الھن المصابين) ١٨٠(لديھن، وأجريت على  ة داون في  من األمھات اللواتي يتابعن أطف بمتالزم
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ة غزة اة بمدين اط دال. جمعية الحق في الحي ائج وجود ارتب ين مستوي  وأظھرت النت إحصائياً ب
وكانت نسبة الصالبة النفسية ، أمھات أطفال متالزمة داون ىلصالبة النفسية والصحة النفسية لدا

داللة النتائج وجود فروق ذات  كما أظھرت. %٢٢.٦٨، كما كانت نسبة الصحة النفسية %٥٨.٩
ى المستوي ىفي مستو إحصائية التعليمي لألمھات لصالح األمھات  الصالبة النفسية تعزى إل

انوي والالتي  يم الجامعي والث ين التعل روق ذات  . األساسأنھ ائج عدم وجود ف ا أظھرت النت كم
ةدال ال وجنس  إحصائية في مستوى الصالبة النفسية تعزى ل لكل من عمر األم ، عمر األطف

  . األطفال
  

  تعليق على الدراسات السابقة

  :من خالل عرض الدراسات السابقة نالحظ ما يلي

لى دراسة شبيھة بالدراسة الحالية من حيث دراستھا للعالقة بين لم تعثر الباحثتان ع .١
وذلك في حدود علم  لدى عينة من المسنين الفلسطينيينمشكالت المسنين والصالبة النفسية 

   .الباحثتين في إطار ما توافر لھن من دراسات

ا .٢ ددة أھمھ مشكالت ال :اتفقت معظم الدراسات السابقة على معاناة المسنين من مشكالت متع
  . الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والترويحية

العمر، والجنس، والمستوى  .٣ رات ك اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول تأثير بعض المتغي
  . التعليمي، والخلفية الثقافية على مشكالت المسنين والصالبة النفسية

اييس المستخدمة في الدراسة، وفي استفادت الباحثتان من الدراسات السابقة في إعداد المق .٤
  .صياغة أھدافھا وتفسير نتائجھا

  
  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة  :أوالً 

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على الوصف والتحليل والمقارنة 
بحثھا االرتباطية بھدف وصف ما ھو كائن، وتفسيره من خالل إلقاء الضوء على المشكلة المراد 

والفھم الوثيق لظروفھا الحاضرة، وجمع المعلومات التي تزيد في توضيح الظروف المحيطة 
  .بمشكلة الدراسة 

  مجتمع الدراسة  :ثانياً 

 حوالي غزة والبالغ عددھم محافظة فيالمسنين والمسنات جميع يتكون مجتمع الدراسة من 
ً  نسمة) ١٦٠٠٠(   .م٢٠٠٧لإلحصاء الفلسطيني لعام الجھاز المركزي  إلحصائياتوفقاً  تقريبا
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  عينة الدراسة  :اً ثالثً 

ً ) ١١٤(تكونت عينة الدراسة من   ةحافظممن البسيطة تم اختيارھم بالطريقة العشوائية  مسنا
ً ) ٥٩( ، منھمأكمل تعبئة االستمارات بشكل صحيح، وھو العدد الذي غزة ، مسنة) ٥٥(، ومسنا

ً  )٨٠(ومنھم  ، ومنھم )٧٠-٦٠(تتراوح أعمارھم بين ) ٣٤(ثر، وفأك) ٧٠(تبلغ أعمارھم  مسنا
)٩٠(  ً    .الالجئينغير من ) ٢٤(من الالجئين، و مسنا

  أدوات الدراسة: رابعاً 

، وفيما مقياس مشكالت المسنين، ومقياس الصالبة النفسية: ھما استخدمت الدراسة مقياسين
  :مايلي وصفاً تفصيلياً لھ

  )نإعداد الباحثتي(مقياس مشكالت المسنين  .١

بعد استعراض الباحثتين لعدد غير قليل من أدوات قياس مشكالت المسنين، سواء العربية 
مشكالت مقياس و ،)١٩٩١ خليفة،(مقياس مشكالت المسنين  :أھمھاألجنبية ومن امنھا أو 
بحيث تتضمن المكونات  مقياس، قامت الباحثتان بصياغة عبارات ال)١٩٨٦ ،عودة(المسنين 

  . للمقياس واألبعاد األساسية

  وصف المقياس

أمام ، تغطي مختلف المشكالت التي يعاني منھا المسنون عبارة) ٦٠(من  مقياسيتكون ال
درجات تنطبق ) ٣: (مكون من ثالث استجابات بالطريقة التاليةكل منھا تدريج وفق نمط ليكرت 

  :ب ھيوتم تصنيف المشكالت في ثالثة جوان. ال تنطبق )١(تنطبق أحيانا، ) ٢(دائما، 

  .٢٠-١، ويتكون من العبارات من صحية جسمية مشكالت: الجانب األول .١

  .٤٠-٢١ويتكون من العبارات من  :مشكالت اجتماعية اقتصادية :الجانب الثاني .٢

وقت تم تحديد . ٦٠- ٤١ويتكون من العبارات من  :نفسية مشكالت: الجانب الثالث .٣
  :المشكالت النفسية في أربع مشكالت ھي

 .٤٥-٤١وتتكون من العبارات : يةالوحدة النفس  .أ 

 .٥٠ - ٤٦وتتكون من العبارات : القلق  .ب 

 .٥٥-٥١وتتكون من العبارات : االكتئاب  .ج 

   .٦٠-٥٦وتتكون من العبارات : االغتراب النفسي  .د 
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  صدق المقياس

  :صدق المقياس بالطرق التالية التحقق منتم 

   المحكمينصدق  .١

من المحكمين من ) ١٠(لى بصورته األولية ع مقياسقامت الباحثتان بعرض ال
عبارات المقياس للجوانب  ءمةللتعرف على مدى مال ،والصحة النفسية المتخصصين علم النفس

عبارة، تم استبعاد عشر منھا لعدم ) ٧٠(المتضمنة لھا، وقد قدمت الصورة األولية مكونة من 
  .بارةع) ٦٠(مكوناً بصورته النھائية من  مقياساتفاق المحكمين حولھا، وأصبح ال

  البناءصدق  .٢

ً ) ٣٠(قوامھا استطالعية تم تطبيق االختبار على عينة  البناء وقد تم حساب صدق  ،مسنا
، والجدول التالي يوضح أن معامالت فقرة بالدرجة الكلية للمقياسبحساب معامل ارتباط كل 

  . ٠.٠١االرتباط كانت عالية ودالة إحصائيا عند مستوى 

  ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لمقياس مشكالت المسنينجدول يوضح معامل :  )١(جدول 

  الرقم
معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

  الرقم
معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

٠.٠١  ٠.٨٨٥  ١٨  ٠.٠١  ٠.٨٧٢  -١  
٠.٠١  ٠.٨٣١  ١٩  ٠.٠١  ٠.٨٩٩  -٢  
٠.٠١  ٠.٨٦٦  ٢٠  ٠.٠١  ٠.٨٤٤  -٣  
٠.٠١  ٠.٨٧٦  ٢١  ٠.٠١  ٠.٨٥٢  ٤  
٠.٠١  ٠.٨٩٧  ٢٢  ٠.٠١  ٠.٨٣٠  ٥  
٠.٠١  ٠.٨٥٠  ٢٣  ٠.٠١  ٠.٨٨٢  ٦  
٠.٠١  ٠.٨٦٦  ٢٤  ٠.٠١  ٠.٨٣٥  ٧  
٠.٠١  ٠.٨٨٤  ٢٥  ٠.٠١  ٠.٨٣٠  ٨  
٠.٠١  ٠.٨٣٦  ٢٦  ٠.٠١  ٠.٨٤٠  ٩  
٠.٠١  ٠.٨٦٩  ٢٧  ٠.٠١  ٠.٨٣٤  ١٠  
٠.٠١  ٠.٩٠١  ٢٨  ٠.٠١  ٠.٨٧٧  ١١  
٠.٠١  ٠.٨٥١  ٢٩  ٠.٠١  ٠.٨٧٩  ١٢  
٠.٠١  ٠.٨٦٧  ٣٠  ٠.٠١  ٠.٨٩٢  ١٣  
٠.٠١  ٠.٨٦٥  ٣١  ٠.٠١  ٠.٨٥٣  ١٤  
٠.٠١ ٠.٨٤٧  ٣٢  ٠.٠١  ٠.٨٦٤  ١٥  
٠.٠١  ٠.٨٥٢  ٣٣  ٠.٠١  ٠.٨٧٩  ١٦  
٠.٠١  ٠.٨٩٦  ٣٤  ٠.٠١  ٠.٨٤٢  ١٧  
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 )١(تابع جدول رقم ... 

  الرقم
معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

  الرقم
معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائية

٠.٠١  ٠.٨٢٩  ٤٨  ٠.٠١  ٠.٨٥٧  ٣٥  
٠.٠١  ٠.٨٣٩  ٤٩  ٠.٠١  ٠.٨٣٣  ٣٦  
٠.٠١  ٠.٨٤٨  ٥٠  ٠.٠١  ٠.٨٥١  ٣٧  
٠.٠١  ٠.٨٧٧  ٥١  ٠.٠١  ٠.٨٧٣  ٣٨  
٠.٠١  ٠.٨٨٤  ٥٢  ٠.٠١  ٠.٨٧٥  ٣٩  
٠.٠١  ٠.٨٨٧  ٥٣  ٠.٠١  ٠.٨٨٣  ٤٠  
٠.٠١  ٠.٨٧٩  ٥٤  ٠.٠١  ٠.٨٤٢  ٤١  
٠.٠١  ٠.٨٣٠  ٥٥  ٠.٠١  ٠.٨٣٧  ٤٢  
٠.٠١  ٠.٨٥٦  ٥٦  ٠.٠١  ٠.٨٦٠  ٤٣  
٠.٠١  ٠.٨٤٣  ٥٧  ٠.٠١  ٠.٨٥٤  ٤٤  
٠.٠١  ٠.٨٨١  ٥٨  ٠.٠١  ٠.٨٦٣  ٤٥  
٠.٠١  ٠.٨٩٣  ٥٩  ٠.٠١  ٠.٨٣٤  ٤٦  
٠.٠١ ٠.٨٤٠  ٦٠  ٠.٠١  ٠.٨٨١  ٤٧  
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  مقياسالثبات 

ً ) ٣٠(قوامھا استطالعية على عينة بتطبيقه  مقياسال تم التحقق من ثبات وقد  ومسنة، مسنا
التجزئة النصفية، وألفا االتساق الداخلي باستخدام قامت الباحثتان بحساب ثبات المقياس باستخدام 

   .كرونباخ

 Split-Halfالتجزئة النصفية االتساق الداخلي ب .١

ومجموع الدرجات الفردية  جيةتم حساب معامل االرتباط بين مجموع العبارات الزو
، وباستخدام معادلة سبيرمان براون للتعديل بلغ معامل ٠.٧٢٩٤، وبلغ معامل االرتباط للمقياس
  .وھو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائياً  ٠.٨٤٣٥الثبات 

  ألفا كرونباخ باستخدام معادلة االتساق الداخلي .٢

من أبعاد المقياس، وبلغ معامل لكل بعد للدرجة الكلية وتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ 
   :والجدول التالي يوضح ذلك .٠.٩٣٣٩ثبات ألفا للدرجة الكلية 
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  .يوضح معامل ثبات ألفا للدرجة الكلية وكل بعد من أبعاد مقياس مشكالت المسنين:  )٢( جدول
 كرونباخ لفاثبات أمعامل  البعد

 ٠.٨٥٢٨ مشاكل صحية جسمية

 ٠.٨٣٠٧ اديةمشاكل اجتماعية اقتص

  ٠.٨٩٩٩ مشاكل نفسية

  ٠.٩٣٣٩ الدرجة الكلية

  )الباحثتينإعداد ( :مقياس الصالبة النفسية .٣

بعد أن قامت الباحثتان باإلطالع على عدد من الدراسات العربية واألجنبية للصالبة 
عدت ، أ)٢٠٠٠(مخيمر ، و (Kobasa,1979, Kobasa1982)كوبازا ةالنفسية، ومنھا دراس

 تمت، حيث توى الصالبة النفسية لدى المسنينن ھذا المقياس بھدف القياس الكمي لمسالباحثتا
أبعاد من ثالثة  صياغة فقرات تتناول الجوانب الھامة ألبعاد الصالبة النفسية، ويتكون المقياس

  :ھي

  . ١٤-١ويتكون من العبارات: االلتزام: البعد األول .١

  .  ٢٨- ١٥ ويتكون من العبارات: التحكم: البعد الثاني .٢

  .٤٢- ٢٩ويتكون من العبارات : التحدي :البعد الثالث .٣
  

  تصحيح المقياس

 ً تصحيح لتدريج مكون من ثالث استجابات حيث تم  تم تصحيح عبارات المقياس وفقا
ً ) ٣: (االستجابات الموجبة ً ) ٢(، تنطبق دائما ال تنطبق، والعكس للعبارات )١(، تنطبق أحيانا

  ). ٤٠، ٣٧، ٢٨، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤(السالبة 
  

  صدق المقياس

  صدق المقياس بالطرق التالية تم التحقق من

  صدق المحكمين .١

ً تم عرض المقياس  من المحكمين ) ١٠(على عبارة ) ٤٥(من  بصورته األولية مكونا
صياغتھا المختصين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية، لتقييم عبارات المقياس من حيث 

عبارة من عبارات ) ٤٢(قدرتھا على تمثيل الجوانب التي يتضمنھا، وقد حصلت  تحديداللغوية و
لعدم  باراتع، وتم استبعاد ثالث ٠.٨٧على اتفاق المحكمين حول صالحيتھا بنسبة  مقياسال

  .اتفاق المحكمين حولھا
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  البناءصدق  .٢

ق وقد تم حساب صد ومسنة، مسنا) ٣٠(تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت 
مع الدرجة الكلية للمقياس، والجدول فقرة من فقرات المقياس بحساب معامل ارتباط كل البناء 

 ً  .التالي يوضح أن معامالت االرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا

اس الصالبة :  )٣(جدول  ة لمقي يبين معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلي
  النفسية
 الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  م  اللة اإلحصائيةالد  معامل االرتباط  م
٠.٠١  ٠.٨١٤  ٢٢  ٠.٠١  ٠.٧٢٦  ١  
٠.٠١  ٠.٨٢٤  ٢٣  ٠.٠١  ٠.٧٢٤  ٢  
٠.٠١  ٠.٧٧٢  ٢٤  ٠.٠١  ٠.٨٤٢  ٣  
٠.٠١  ٠.٧٩٠  ٢٥  ٠.٠١  ٠.٨٥٨  ٤  
٠.٠١  ٠.٨٠٣  ٢٦  ٠.٠١  ٠.٨٠٣  ٥  
٠.٠١  ٠.٧٢٦  ٢٧  ٠.٠١  ٠.٧٥٢  ٦  
٠.٠١  ٠.٧٩٩  ٢٨  ٠.٠١  ٠.٨٢٦  ٧  
٠.٠١  ٠.٧٢٨  ٢٩  ٠.٠١  ٠.٧٨٩  ٨  
٠.٠١  ٠.٧٢٧  ٣٠  ٠.٠١  ٠.٧٨٥  ٩  
٠.٠١  ٠.٧٢٩  ٣١  ٠.٠١  ٠.٧٩٨  ١٠  
٠.٠١  ٠.٨٥٩  ٣٢  ٠.٠١  ٠.٧٦٣  ١١  
٠.٠١  ٠.٨٢٢  ٣٣  ٠.٠١  ٠.٧٣٢  ١٢  
٠.٠١  ٠.٧٢٣  ٣٤  ٠.٠١  ٠.٨٠٨  ١٣  
٠.٠١  ٠.٧٣٢  ٣٥  ٠.٠١  ٠.٨٣٨  ١٤  
٠.٠١  ٠.٧٢٨  ٣٦  ٠.٠١  ٠.٧٣١  ١٥  
٠.٠١  ٠.٧٢٣  ٣٧  ٠.٠١  ٠.٨٣٢  ١٦  
٠.٠١  ٠.٧٥٦  ٣٨  ٠.٠١  ٠.٧٤٦  ١٧  
٠.٠١  ٠.٧٥١  ٣٩  ٠.٠١  ٠.٧٨٥  ١٨  
٠.٠١  ٠.٨٦٨  ٤٠  ٠.٠١  ٠.٨٧٠  ١٩  
٠.٠١  ٠.٨٢٥  ٤١  ٠.٠١  ٠.٨٣٢  ٢٠  
٠.٠١ ٠.٨٠٧  ٤٢  ٠.٠١  ٠.٧٧٧  ٢١  
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  ثبات المقياس

  :تم حساب ثبات المقياس بطريقتين

) ٣٠(تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت :  التجزئة النصفيةاالتساق الداخلي ب .١
تم حساب معامل االرتباط بين مجموع العبارات الزوجية ومجموع العبارات مسنا ومسنة، و

ام معادلة سبيرمان براون بلغ ، وباستخد٠.٧٤٧٨وبلغ معامل االرتباط الفردية للمقياس، 
ً  ٠.٨٣٩التعديل  معامل الثبات بعد    .وھو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا

للدرجة الكلية حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ تم : ألفا كرونباخ االتساق الداخلي بمعادلة .٢
تالي والجدول ال .٠.٨٦٧ لدرجة الكليةمعامل ثبات ا حيث بلغوكل بعد من أبعاد المقياس، 

 :يوضح ذلك

  .يوضح معامل ثبات ألفا للدرجة الكلية وكل بعد لمقياس الصالبة النفسية:  )٤(جدول 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ البعد

  ٠.٧٩٠ االلتزام

  ٠.٧٥٨ التحكم

 ٠.٧٦٣ التحدي

 ٠.٧٦٧ الدرجة الكلية

  
  نتائج الدراسة

  األول السؤالنتيجة 

أھم المشكالت التي يعانى منھا المسنون الفلسطينيون ما ": ما يلي على األول السؤال ينص
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف  السؤالھذا ن إلجابة عول. ؟"غزة اتفي محافظ

  :المعياري والنسبة المئوية، وفيما يلي عرض للنتائج على النحو التالي

  غزة ةمحافظ الترتيب العام ألھمية المشكالت لدى المسنين الفلسطينيين في  :أوالً 

= ن  يوضح ترتيب أھمية المشكالت لدى المسنين الفلسطينيين في محافظات غزة:  )٥(جدول 
)١١٤(.  

  البعد الرقم
المتوسط 
  الحسابي

انحراف 
  المعياري

  % النسبة

  %٦٣.٧  ٧.٥٢  ٣٨.٢٤  مشكالت اجتماعية اقتصادية  ١
  %٥٧.٥  ٨.٥٢  ٣٤.٥٠  مشكالت نفسية  ٢
  %٥٦.٤  ٧.٦٢٩  ٣٣.٨٢  مشكالت صحية جسمية  ٣
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يتضح من الجدول السابق أن ترتيب أبعاد المشكالت التي يعاني منھا المسنون الفلسطينيون 
ي  و اتمحافظف زة ھ ادية :غ ة االقتص كالت االجتماعي ية ،%)٦٣.٧( المش كالت النفس المش

  .%)٥٦.٤(المشكالت الصحية الجسمية و ، %)٥٧.٥(

  في كل بعد غزة  اتالمسنين في محافظ الترتيب الخاص ألھمية المشكالت لدى  :ثانياً 

  :لترتيب أھمية المشكالت في كل بعد من األبعاد الثالثة عرض فيما يليو

  :ترتيب أھمية المشكالت االجتماعية االقتصادية .١

يوضح ترتيب أھمية المشكالت االجتماعية االقتصادية لدى المسنين الفلسطينيين في :  )٦(جدول 
  .)١١٤( =ن غزة اتمحافظ
 الترتيب%النسبة االنحراف المعياري المتوسط العباراتقمالر
 ١٢ ٦١.٧  ٠.٧٨٩ ١.٨٥ .أعانى من قلة الدخل ٢١
وفير  ٢٢ ي ت عوبة ف د ص أج

 ).مالبس -دواء(احتياجاتي 
١٨ ٥٤.٣  ٠.٨٠١ ١.٦٣ 

ي  ٢٣ يش ف ن الع ايق م أتض
 .عزلة اجتماعية

٣ ٧٣.٧  ٠.٨٥٩ ٢.٢١ 

تماع  أتضايق ٢٤ دم االس ن ع م
 .فكاريألرائي وأ

٤ ٦٩.٣  ٠.٧٨٢ ٢.٠٨ 

ة  ٢٥ اتي االجتماعي عالق
 .محدودة

١٦ ٥٧.٣  ٠.٨١٢ ١.٧٢ 

 ١٤ ٥٨.٧  ٠.٨٦٥ ١.٧٦ .شريكة حياتي/أفتقد شريك ٢٦
 ٧ ٦٤.٧ ٠.٧٩٦ ١.٩٤ .زيارة األقارب محدودة ٢٧
أتضايق من عدم مشاركتي  ٢٨

 .في المناسبات االجتماعية
٨ ٦٤.٧ ٠.٨٥٠ ١.٩٤ 

ا ٢٩ اد أبن ادي أفتقد ابتع ئي وأحف
 .عنى

١٣ ٦١.٠ ٠.٨٧١ ١.٨٣ 

رين ال  ٣٠ عر أن اآلخ أش
 .يعجبھم أي شيء أفعله

١٥ ٥٨.٠ ٠.٦٨١ ١.٧٤ 

أتضايق من معاملة الجيران  ٣١
 .لي

١٩ ٤٩.٣ ٠.٨٠٩ ١.٤٨ 

تھزاء  ٣٢ ن االس زعج م أن
 .بأفكاري وأرائي

٥ ٦٦.٠ ٠.٧٩٧ ١.٩٨ 

ي  ٣٣ تثنائي ف ن اس ايق م أتض
 .المناقشات وتبادل اآلراء

٦ ٦٥.٣ ٠.٦٢١ ١.٩٦ 
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 )٦(تابع جدول رقم ... 
 الترتيب%النسبة االنحراف المعياري المتوسط العباراتالرقم
رتي  ٣٤ راد أس عر أن أف أِش

 .يتمنون لي الموت
٢٠ ٤٤.٧ ٠.٦٨٩ ١.٣٤ 

اھم مع  ٣٥ أجد صعوبة في التف
 .أفراد أسرتي

١٧ ٥٥.٠ ٠.٨٧٠  ١.٥٦ 

ود  ٣٦ دم وج ن ع ايق م أتض
 .ھية للمسنينأماكن ترفي

٩ ٦٤.٧ ٠.٧٥٤ ١.٩٤ 

تغالل  ٣٧ دم اس ن ع انى م أع
 .أوقات فراغي

١١ ٦٢.٧ ٠.٧٩٩ ١.٨٨ 

ة  ٣٨ دم مالءم ن ع ايق م أتض
و  از والرادي رامج التلف ب

 .لكبار السن

١٠ ٦٤.٠ ٠.٦٣٩  ١.٩٢ 

راد  ٣٩ اد أف ي افتق يزعجن
ايير  ى المع ي إل مجتمع

 . االجتماعية

٢ ٨٤.٧ ٠.٥٤٩  ٢.٥٤ 

ايقني ان ٤٠ اس يض راف الن ح
 .عن القيم الدينية

١ ٩٢.٣ ٠.٦٣٤ ٢.٧٧  

عانون من مشكالت غزة ي اتفي محافظيتضح من الجدول السابق أن المسنين الفلسطينيين 
انحراف الناس عن القيم الدينية، افتقاد أفراد المجتمع : اجتماعية اقتصادية، تتمثل بالترتيب في
وأفكاري، االستھزاء بأفكاري  آلرائيية، عدم االستماع إلى المعايير االجتماعية، العزلة االجتماع

، استثنائي من المناقشات وتبادل اآلراء، زيارة األقارب محدودة، عدم مشاركتي في وآرائي
برامج التلفاز والراديو  ءمةالمناسبات االجتماعية، عدم وجود أماكن ترفيھية للمسنين، عدم مال

، قلة الدخل، ابتعاد أبنائي وأحفادي عنى، أفتقد لكبار السن، عدم استغالل أوقات فراغي
شريكة حياتي، أشعر أن اآلخرين ال يعجبھم أي شيء أفعله، عالقاتي االجتماعية محدودة، /شريك

أجد صعوبة في التفاھم مع أفراد أسرتي، أجد صعوبة في توفير احتياجاتي، أتضايق من معاملة 
  .لي الموتالجيران لي، أِشعر أن أفراد أسرتي  يتمنون 

  ترتيب أھمية المشكالت النفسية .٢

تم عرض ترتيب أھمية المشكالت النفسية في شكل أبعاد خاصة بأربع مشكالت نفسية، 
  :والجدول التالي يوضح ذلك



 ١٣٥ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جولتان حجازي، وعطاف أبو غالي

 ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غزة  اتمحافظيوضح ترتيب أھمية المشكالت النفسية لدى المسنين الفلسطينيين في :  )٧(جدول 
  .)١١٤= (ن

  الترتيب  %النسبة  االنحراف المعياري سابيالمتوسط الح البعد  الرقم
  ٢  ٥٨.٦  ٢.٢٥  ٨.٧٩  الوحدة النفسية  ١
  ١  ٦٤.٣  ٢.٣١  ٩.٧١  القلق  ٢
  ٣  ٥٤.٨  ٢.٦٤  ٨.٢٣  االكتئاب  ٣
  ٤  ٥١.٦  ٢.٩٦  ٧.٧٥  االغتراب النفسي  ٤

يعانون من  غزة اتمحافظيتضح من الجدول السابق أن المسنين الفلسطينيين المقيمين في 
، )٥٨.٦(الوحدة النفسية، )٦٤.٣(القلق: ة تتمثل في أربع مشكالت ھي بالترتيبمشكالت نفسي

  .) ٥١.٦(االغتراب النفسي، )٥٤.٨(االكتئاب

  : ترتيب أھمية المشكالت الصحية الجسمية .٣

دول  نون :  )٨(ج ا المس اني منھ ي يع مية الت حية الجس كالت الص ة المش ب أھمي ح ترتي يوض
  .الفلسطينيون

 توسطالم العباراتالرقم
  االنحراف
 المعياري

 الترتيب %النسبة

 ١ ٧١.٠  ٠.٩٧٢  ٢.١٣ .أعانى من ضعف جسمي  ١
 ٢ ٦٥.٧  ٠.٧٦٩ ١.٩٧ .أجد صعوبة في الحركة والتنقل ٢
 ٩ ٥٧.٠  ٠.٨٥٩ ١.٧١ . أعانى من ضغط الدم ٣
 ١٩ ٤٥.٧  ٠.٧٦٠ ١.٣٧ .أعانى من أمراض صدرية ٤
 ١٨ ٤٦.٧  ٠.٦٠٢ ١.٤ .أعانى من مرض سكر ٥
 ٢٠ ٤٢.٧  ٠.٧٦٥ ١.٢٨ .أعانى من مرض القلب ٦
 ١٠ ٥٦.٣  ٠.٦٨١ ١.٦٩ .أعاني من عدم وجود خدمات صحية ٧
 ١٦ ٤٩.٧  ٠.٧٦٤ ١.٤٩ .أجد صعوبة في تناول الطعام ٨
 ١٣ ٥٤.٧  ٠.٧٥٤ ١.٦٤ .أجد صعوبة في الخروج من المنزل ٩
 ٦ ٦٢.٠  ٠.٦٣٩ ١.٨٦ .أعانى من ضعف البصر ١٠
 ١٥ ٥٢.٠  ٠.٧٥٨ ١.٥٦ .معأعانى من ضعف الس ١١
 ٥ ٦٣.٠  ٠.٧١٦ ١.٨٩ .أعانى من سقوط األسنان ١٢
 ١٢ ٥٥.٠  ٠.٨٧٦ ١.٦٥ .أعانى من فقدان الشھية للطعام ١٣
 ١٤ ٥٣.٠  ٠.٧٠٠ ١.٥٩ .أعانى من ضعف الذاكرة ١٤
 ١٧ ٤٨.٣  ٠.٧١٨ ١.٤٥ .أعانى من سوء التغذية ١٥
 ٤ ٦٤.٠  ٠.٦٧٤ ١.٩٢ .أعانى من الصداع ١٦



 "...... سيةوعالقتھا بالصالبة النف) الشيخوخة( مشكالت المسنين"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٨(تابع جدول رقم ... 

 المتوسط العباراتالرقم
  االنحراف
 المعياري

 الترتيب %النسبة

 ٣ ٦٤.٧  ٠.٧٠١ ١.٩٤ .أشعر بالتعب واإلرھاق المستمر ١٧
 ٧ ٦٠.٣  ٠.٧٤٧ ١.٨١ .أعانى من ضعف طاقاتي الجنسية ١٨
 ٨ ٥٧.٣  ٠.٦٩٤ ١.٧٢ .أعانى من النسيان ١٩
 ١١ ٥٥.٣  ٠.٨٣٧ ١.٦٦ .أعاني من آالم روماتيزمية ٢٠

  ٥٦.٤  ٧.٦٢٩  ٣٣.٨٢ .الدرجة الكلية

غزة يعانون من مشكالت  اتيتضح من الجدول السابق أن المسنين الفلسطينيين في محافظ
الضعف الجسمي، صعوبة الحركة والتنقل، الشعور : جسمية صحية تتمثل فيما يلي بالترتيب

صر، ضعف الطاقة الجنسية، بالتعب واإلرھاق المستمر، الصداع، سقوط األسنان، ضعف الب
النسيان، ضغط الدم، عدم وجود خدمات صحية، اآلالم الروماتيزمية، فقدان الشھية، صعوبة 
الخروج من المنزل، ضعف الذاكرة، ضعف السمع، صعوبة تناول الطعام، سوء التغذية، مرض 

  .  السكر، اآلالم الصدرية، مرض القلب

  الثانينتائج السؤال 

ما مستوى الصالبة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين في " ما يلي ي علىالثان السؤالينص 
كمستوى افتراضي وذلك في ضوء % ٧٠تحديد مستوى من ذلك تم  وللتحقق ؟"غزة اتمحافظ

  :التالي يوضح ذلك الجدوللعينة واحدة، و" ت"اختبار استخدام نتائج الدراسات السابقة، وتم 

ار يوضح :  )٩(جدول  ائج اختب ة واحدة للكشف عن : ت"نت دى مستوى الصالبة النفسية للعين
   غزة اتالمسنين الفلسطينيين في محافظ

  العدد البعد
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 %المئوية

  ت
مستوى 
  الداللة

  ٠.٠١  ٩.٤٥١ ٨٠.٣ ٤.٨٦٩  ١١٤ االلتزام
  غير دالة  ١.٠٨٩ ٧٠.٩ ٣.٥٦  ١١٤ التحكم
  ٠.٠١   ٦.١٢٤ ٧٦.٦ ٤.٨٦٩  ١١٤  التحدي

  ٠.٠١  ٧.٣٥٤ ٧٥.٩  ١٠.٨٤٠  ١١٤ الدرجة الكلية

د  ع ويزي ويستنتج من ھذه النتائج أن مستوى الصالبة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين مرتف
د مستوى  كمستوى افتراضي% ٧٠عن  اد عن ة واألبع اني  ٠.٠١في الدرجة الكلي د الث دا البع ع

  .)التحكم(



 ١٣٧ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جولتان حجازي، وعطاف أبو غالي

 ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثالثالسؤال  نتائج

اني ": يليما  على الثالث السؤالينص  ھل توجد عالقة ارتباطية دالة بين المشكالت التي يع
ديھم اتفي محافظمنھا المسنون الفلسطينيون  تحقق من ولل. ؟ " غزة ومستوى الصالبة النفسية ل

  :تم حساب معامل ارتباط بيرسون، والجدول التالي يوضح ذلك ذلك 

  .المسنين ومستوى الصالبة النفسية يوضح معامل ارتباط بيرسون بين مشكالت:  )١٠(جدول 

 التحدي التحكم  االلتزام 
الدرجة 
الكلية 
  للصالبة

 نفسية جسمية  صحية

 ١  االلتزام
٠.٤٨  

٧(**)  
٠.٥٦٨  

(**) 
 

٠.٣٢١ -  
(**) 

٠.١٣٠ -  
٠.٣٠٩ -  

(**) 

 التحكم
٠.٤٨٧  

(**) 
١  

٠.٣٩٣  
 (**)  

 
٠.٣٩٨ -  

(**) 
٠.٣٩٨ -  

(**) 
٠.٤٩٧ -  

(**) 

 التحدي
٠.٥٦٨  

(**) 
٠.٣٩  

٣(**) 
١   

٠.٣٠٠ -  
(**) 

٠.٠٠٥ - 
٠.٢٠٥ -  

(*) 

 صحية
٠.٣١٢ -  

(**) 
٠.٣٩٨ -  

(**) 
٠.٣٠٠ -  

(**) 
٠.٤٠٦ -   

(**) 
١ 

٠.٥١٨  
(**)  

٠.٥٠٢  
(**) 

 

  - ٠.١٣٠ جسمية
٠.٣٩٨ -  

(**) 
٠.٠٠٥  

٠.١٩١ -  
(*) 

٠.٥١٨  
(**) 

١ 
٠.٤٣١  

(**) 

 نفسية
٠.٣٠٩ -  

(**) 
٠.٤٩٧ -  

(**) 
٠.٢٠٥ -  

(*) 
٠.٤٢٩ -   

(**) 
٠.٥٠٢  

(**) 
٠.٤٣١  

(**) 
١  

 (**) -٠.٤٠٤ الدرجة الكلية للمشكالت

  ٠.٠٥عند مستوى  ةدال  *                     ٠.٠١دال عند مستوى   **

وجود عالقة ارتباطيه دالة بين مشكالت المسنين ومستوى  السابقيتضح من الجدول 
سط ودال وھو معامل ارتباط متو -٠.٤٠٤الصالبة النفسية لديھم، حيث بلغ معامل االرتباط 

، مما يشير إلى وجود عالقة عكسية بين المشكالت التي يعاني منھا ٠.٠١إحصائيا عند مستوى 
  . المسنون الفلسطينيون ومستوى الصالبة لديھم



 "...... سيةوعالقتھا بالصالبة النف) الشيخوخة( مشكالت المسنين"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الرابع السؤال نتائج

 لدىالمشكالت  بين ذات داللة إحصائيةتوجد فروق  ھل: "على يلي الرابعالسؤال ينص 
استخدام تم  ذلكوللتحقق من  .؟"غزة تعزى لمتغير الجنس اتافظالمسنين الفلسطينيين في مح

  :والجدول التالي يوضح ذلك لقياس داللة الفروق بين الجنسين" ت"اختبار 

ين الجنسين في ل" ت"نتائج اختبار يوضح :  )١١(جدول  روق ب ادلف ة وأبع اس  الدرجة الكلي مقي
  .)١١٤=(مشكالت المسنين ن 

 وسطالمت العدد الجنس األبعاد
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة ت

مشكالت صحية 
 جسمية

 غير دالة ٠.٣٦٨ ٧.٢٤٧٧٢ ٣٣.٥٢٥٤ ٥٩ ذكر
 ٧.٩٨٨٧٥ ٣٤.٠٥٧٧ ٥٥ أنثى

شكالت م
اجتماعية 
 اقتصادية

 غير دالة ٠.٣٢٧ ٧.٣٣٧٢١ ٣٨.٤٢٣٧ ٥٩ ذكر
 ٧.٥٥٣٦٣ ٣٧.٩٦١٥ ٥٥ أنثى

 غير دالة ٠.٥٠٣ ٢.٦٤٧٤١ ٨.٦٩٤٩ ٥٩ ذكر مشكالت نفسية
 ٢.٥١٥٩٤ ٨.٩٤٢٣ ٥٥ أنثى

  الدرجة الكلية
 ١٩.٠٩٨ ١٠٥.٤٥٢ ٥٩  ذكر

 غير دالة  ٠.٥٢٠
 ٢١.٣٨٢ ١٠٧.٥٣٨ ٥٥  أنثى

في بين مشكالت المسنين إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  السابقجدول اليشير 
  . تعزى للجنس الدرجة الكلية وأبعاد المقياس

  الخامس السؤالنتائج 

في مستوى  ذات داللة إحصائيةتوجد فروق  ھل: "ما يلي على الخامس السؤالينص 
وللتحقق  .؟ "غزة تعزى لمتغير الجنس اتفي محافظالمسنين الفلسطينيين  لدىالصالبة النفسية 

، والجدول التالي يوضح ) ت(باستخدام اختبار  داللة الفروق بين الجنسينتم حساب  ذلكمن 
  :ذلك

دول  ار ي:  )١٢(ج ائج اختب ي لل" ت"وضح نت روق ف ايس اف اد مق ة و أبع ة الكلي لصالبة الدرج
  )١١٤= (ن  الجنس حسب متغيرغزة  اتمحافظفي النفسية بين المسنين 

 المتوسط العدد الجنس األبعاد
االنحراف 
 المعياري

 ت
مستوى 
 الداللة

 غير دالة ١.٩٦٤ ٤.٤٥٦ ٣٤.٦٢ ٥٩ ذكر االلتزام
 ٤.٨٨٩ ٣٢.٨٨ ٥٥ أنثى

 ٠.٠١ ٣.٣٥٧ ٣.٢٩٠ ٣٠.٧٧ ٥٩ ذكر التحكم



 ١٣٩ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جولتان حجازي، وعطاف أبو غالي

 ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣.٣٧١ ٢٨.٦٥ ٥٥ أنثى
 ٠.٠٥ ٢.٣٢٤ ٤.٧٧٧ ٣٣.٢٠ ٥٩ ذكر التحدي

 ٤.٦٦٣ ٣١.١١ ٥٥ أنثى

 الدرجة الكلية
 ٩.٩٢٢ ٩٨.٦١٠ ٥٩  ذكر

٠.٠١ ٣.٠٩٧  
 ١٠.٣٢٠ ٩٢.٦٥٣ ٥٥  أنثى

 لجنس في الدرجة الكليةإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ل السابقجدول اليشير 
لصالح الذكور عند ) التحدي(، والبعد الثالث )التحكم(، وفي البعد الثاني لمقياس الصالبة النفسية

  .٠.٠٥، ٠.٠١مستوى 
  

  مناقشة النتائج

  مناقشة نتيجة السؤال األول

  غزة اتالترتيب العام ألھمية المشكالت لدى المسنين الفلسطينيين في محافظ  :أوالً 

ا المسنون الفلسطينيون عرض النتائج  منيتضح  اني منھ أن ترتيب أبعاد المشكالت التي يع
ي  ات ف ومحافظ زة ھ ادية : غ ة االقتص كالت االجتماعي ية %)٦٣.٧(المش كالت النفس ،المش

  %).٥٦.٤(،  والمشكالت الصحية الجسمية %)٥٧.٥(

ي تناولت مشك ابقة الت ائج معظم الدراسات الس ا وتتفق ھذه النتيجة مع نت الت المسنين منھ
وھر ن  ج ل م ة ك ودة )١٩٨٠(دراس ة ). ١٩٨٦(، و ع ة خليف ع دراس ق م ا تتف ، ص ١٩٩٧(كم

نين، ) ١١٤ دى المس م المشكالت ل التي كشفت عن أن المشكالت االقتصادية واالجتماعية ھي أھ
ن ائج دراسات كل م ي أوضحت  (Anderson,1982, Hourlock,1981,p397): ومع نت الت

ارس . القتصادية تمثل إحدى المشكالت األساسية لدى المسنينأن المشكالت ا ومع نتائج دراسة ف
كالت) ٢٠٠٠( م المش ى أن أھ دت عل ي أك كالت الت ت المش ن كان ار الس دى كب ادية  ل االقتص

ى المشكالت الصحية والمشكالت ة إضافة إل ة واالجتماعي ى أن . الديني ك إل ان ذل وتفسر الباحثت
ل أدى إل ن العم اع ع ر االنقط ادة النظ ة، ى زي ية، واجتماعي كلة نفس فھا مش يخوخة بوص للش

واقتصادية حيث إن التوقف عن العمل يتضمن انقطاعاً ألدوار اجتماعية ھامة، وتقلصاً في الدخل 
اتھم الملحة  د حاج وتقليالً في فرص االتصاالت االجتماعية، وزيادة في الوحدة والفراغ، مع تزاي

ة ال حية والغذائي ة الص ب للرعاي ى الطبي ردد عل الج والت وفير الع دة، وت ة الجي ي التغذي ة ف متمثل
ا ة دخل المسن تحول دون تلبيتھ إضافة . باستمرار، وصعوبة توفيرھا السيما الغالء الفاحش وقل

رة  رة وكث م األس ر حج ة كب رية نتيج اء اقتصادية أس ات وأعب ديھم متطلب نين ل اء المس ى أن أبن إل
ك المسؤوليات، في ظل أوضاع اقتص ادية سيئة ومع انتشار البطالة وارتفاع معدالت الفقر كل  ذل
ل من . يحول توفير الدخل الكافي آلبائھم  اد العمر يقل إن ازدي ة ف أما بالنسبة للمشكالت االجتماعي

اكھم بشؤون . األصدقاء بسبب تفرقھم إما بالبعد أو بالوفاة أو بالسفر اء النھم ذلك انشغال األبن وك
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ذا باإل اة،  ھ الي  يظل المسن الحي وفى، وبالت د يت ذي ق ة ال اة الزوجي اد شريك الحي ى افتق ضافة إل
  . يعاني من العزلة االجتماعية وآثارھا النفسية

  غزة في كل بعدات الترتيب الخاص ألھمية المشكالت لدى المسنين في محافظ  :ثانيًا

  ترتيب أھمية المشكالت االجتماعية االقتصادية .١

يعانون من مشكالت غزة  اتفي محافظن المسنين الفلسطينيين أعرض النتائج يتضح من 
انحراف الناس عن القيم الدينية، افتقاد أفراد المجتمع : اجتماعية اقتصادية، تتمثل بالترتيب في

إلى المعايير االجتماعية، العزلة االجتماعية، عدم االستماع آلرائي وأفكاري، االستھزاء بأفكاري 
لمناقشات وتبادل اآلراء، زيارة األقارب محدودة، عدم مشاركتي في وآرائي، استثنائي من ا

المناسبات االجتماعية، عدم وجود أماكن ترفيھية للمسنين، عدم مالءمة برامج التلفاز والراديو 
لكبار السن، عدم استغالل أوقات فراغي، قلة الدخل، ابتعاد أبنائي وأحفادي عنى، أفتقد 

اآلخرين ال يعجبھم أي شيء أفعله، عالقاتي االجتماعية محدودة، شريكة حياتي، أشعر أن /شريك
أجد صعوبة في التفاھم مع أفراد أسرتي، أجد صعوبة في توفير احتياجاتي، أتضايق من معاملة 

  .الجيران لي، أِشعر أن أفراد أسرتي  يتمنون لي الموت

االجتماعية  من أن أھم التغيرات) ١٩٧٢(وتتفق ھذه النتائج مع ما ذكره العيسوي 
فقدان العالقات االجتماعية، وفقدان العديد من األنشطة : المصاحبة لمرحلة الشيخوخة تتمثل في

من أن عالقات ) ١٦، ص٢٠٠١(واالھتمامات، واالعتماد على اآلخرين، ومع ما يؤكده شاذلى 
تقاعد إلى المسن تقتصر على أصدقائھم القدامى مما يبعث في نفوسھم الملل والسأم، كما يؤدي ال

أن الحالة الصحية ) ١٩٩٠(قطع الصلة بزمالئه ومعاناته من وقت الفراغ، وترى عفيفي 
  .واالقتصادية للمسن تؤثران على التوافق االجتماعي له، وعلى عالقته باآلخرين

من أن المشكالت ) ١١٧، ص١٩٩٧(وتتفق ھذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة خليفة 
ني واألخالقي ھي أھم المشكالت لدى المسنين، حيث يؤكد نفس الباحث المتعلقة بالجانب الدي

على أن ھذه النتائج تعكس رؤية المسنين وتصورھم للواقع االجتماعي حيث يعتقدون في ضعف 
أن ) ١٥١، ص ١٩٩٧(كما يرى إبراھيم. األخالق والضمير في المعامالت، وانحراف الشباب

ه باالقتراب من نھاية رحلة الحياة، أو للتكفير عما ارتكبه المسن يميل إلى التقرب من هللا لشعور
  . من أخطاء

إن النتائج السابقة تشير إلى انحسار الحياة االجتماعية للمسن وتراجع عالقاته االجتماعية، 
على أن سبب إخفاق المسنين في اإلبقاء على )  Green,1981(وجرين ) ١٩٨٧(ويؤكد منصور

في البيئة االجتماعية  -كما يرى البعض –تھم االجتماعية يكمن عالقاتھم وارتباطاتھم ببيئ
واإلطار الحضاري والثقافي، وليس في كبر السن، كما تؤثر عوامل المكانة والتصورات الشائعة 

 ،١٩٩٧(كما يرى خليفة . على قدرة المسن في الحياة بشكل أفضل أكثر من تأثير التقدم في العمر
ن المشكالت االجتماعية يعكس االتجاھات السلبية نحوھم من أن معاناة المسنين م) ١١٦ص 
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وجھة نظرھم، كما تعبر عنه ظاھرة صراع األجيال، جيل الكبار، وجيل الشباب، وھذا الصراع 
  . يمثل إحدى المشكالت الھامة التي ينشأ عنھا سوء توافق المسن مع أفراد المجتمع

ً من جوانب المشكالت وتشير النتائج السابقة إلى أن المشكالت الترفي ھية تمثل جانبا
االجتماعية لدى المسنين، حيث يعاني المسنون من عدم وجود أماكن ترفيھية للمسنين، وعدم 
مالءمة برامج التلفاز والراديو لكبار السن، وعدم استغالل أوقات فراغھم، حيث أكدت دراسة 

الجوانب الترفيھية في على أھمية ) (Oyer & Oyer, 1976و دراسة  )١٩٨٦(كل من عودة 
  . حياة المسنين حيث تؤدي إلى خلق مناخ صحي مالئم وتوافق أفضل بالنسبة لھم

  ترتيب أھمية المشكالت النفسية .٢

غزة يعانون من  اتمحافظأن المسنين الفلسطينيين المقيمين في عرض النتائج يتضح من 
، )٥٨.٦( ، الوحدة النفسية)٦٤.٣( القلق: مشكالت نفسية تتمثل في أربع مشكالت ھي بالترتيب

  ).٥١.٦( ، االغتراب النفسي)٥٤.٨( االكتئاب

التي كشفت عن أن المشكالت  )١٩٩٧(وتتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة كل من خليفة 
ويفسر أندرسون . المرتبطة بالناحية النفسية تعد من أھم المشكالت التي تواجه المسنين

(Anderson, 1982) ضغوط التي يواجھھا المسنون في ھذه المرحلةذلك بالمشقة وال.  

أن مشكالت الصحة النفسية للمسنين ترتبط بعدة عوامل ) ٣٠، ص١٩٩٧(كما يرى خليفة 
  . العجز الجسمي، والفقر، وسوء التغذية، والوحدة، وافتقاد األصدقاء والھدف: منھا

إلى ما ھو أن مشكالت المسنين النفسية يمكن أن ترجع ) ٧٤، ص١٩٩٨(وتؤكد أحمد 
شخصي؛ أي يتعلق بذات الفرد كالحالة الصحية، ومنھا ما ھو اجتماعي؛ أي تلك التي تتعلق 
بظروف المسن المتغيرة كعضو في أسرة وفي جماعة وفي مجتمع، وبتلك المشكالت التي 

  . تتضمن التقاعد عن العمل واإلقالل من الحركة نتيجة المرض أو فقدان الرفاق األصدقاء

د ووفقاً لن ية، ويؤك تائج الدراسة، فقد احتلت مشكلة القلق الترتيب األول في المشكالت النفس
ة مصادر ھي) ١٩٨٢(فوزي  تج من أربع ة الشيخوخة ين ق : أن سمة القلق سمة مميزة لمرحل قل

  .الصحة، قلق التقاعد، قلق االنفصال واإلحساس بالوحدة والفراغ، وقلق الموت

القلق لدى المسنين يرتبط بظروف المجتمع الفلسطيني بشكل  وترى الباحثتان أن المعاناة من
خاص، حيث إن الصراع الفلسطيني الفلسطيني، والحصار المفروض على قطاع غزة، وانسداد 
األفق السياسي، واألوضاع االقتصادية السيئة، وسوء األوضاع الصحية، والتفكك االجتماعي 

  .كلھا ظروف تؤدي إلى الشعور بالقلق

النتائج عن أن الوحدة النفسية ھي المشكلة الثانية التي يعاني منھا المسن، ويفسر  كما كشفت
أصحاب نظرية النشاط عزلة كبار السن وعدم وجود دور ونشاط لھم بسبب تقلص العالم 
االجتماعي للشخص المسن وموت الرفاق، وغير ذلك من القيود المختلفة على حياته، وإلى 

ي يحدد بشكل متزايد من قدرته على مواجھة تلك المعوقات وعدم التدھور الجسمي للمسن الذ
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إلى أن المشكلة ) ١٥، ص٢٠٠١( وقد توصل شاذلي ).٧١ص ،١٩٩٨ أحمد،(إشباع احتياجاته 
  . الوجدانية األكثر انتشاراً لدى المسن ھي إحساسه بالوحدة

نين، وتتفق ھذه أما االكتئاب، فقد جاءت في الترتيب الثالث للمشكالت النفسية لدى المس
التي أكدت على أن ) ١٩٧٦( ، ودراسة عكاشة(Sansur, 1999)ور سنسالنتائج مع دراسة 

  . االكتئاب من أھم المشكالت النفسية لھذه المرحلة

واحتلت مشكلة االغتراب النفسي الترتيب الرابع في المشكالت النفسية لدى المسنين، حيث 
ھذه المشكلة تتجسد لدى المسن في شعوره  على أن) ١٦٧-١٦٥، ص١٩٩٧(يؤكد إبراھيم 

بالغربة في مجتمعه وأسرته، مما يؤدي إلى العزلة واالنسحاب من المجتمع، ومن مظاھره 
  . الالمعنى، والالمعيارية، والعزلة، وفقدان السيطرة والشعور بالعجز

بوجه  إن ھذه النتائج تعكس الواقع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والمسنون
خاص، حيث يعاني أفراد المجتمع الفلسطيني وبسبب الظروف السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية واألمنية من تدھور في العالقات االجتماعية، وتدھور لكثير من القيم بسبب غياب 
سلطة القانون، وتراجع المستوى االقتصادي بسبب سياسة الحصار التي طالت كل جوانب 

المجتمع الفلسطيني للخبرات العنيفة سواء من قبل االحتالل اإلسرائيلي، أم  الحياة، إن تعرض
بسبب أحداث العنف الداخلي انعكس على السكان في صورة آثار نفسية واجتماعية وجسمية، 
فھؤالء الفلسطينيون على اختالف فئاتھم العمرية مثقلون بأعباء المرحلة بكل ضغوطاتھا، ھذا 

جة لتلبية حاجاتھم ومطالب حياتھم اليومية والمستقبلية، حيث تؤكد دراسة باإلضافة إلى أنھم بحا
أن الحصار اإلسرائيلي أدى إلى رفع درجة التوتر واليأس وعدم ) ٥٧، ص٢٠٠٨(قوته 

االطمئنان للمستقبل، فأصبح مستقبل األسرة الفلسطينية في خطر حقيقي، حيث اضطرت 
لمعيشية، وتأثرت األوضاع النفسية بشكل سلبي لدى من األسر إلى تغيير أنماط حياتھم ا%) ٨٤(
  . من األفراد%) ٩٦(من األفراد لتحويل القطاع إلى سجن كبير، حيث يخيم الحزن على %) ٩٥(

أن األزمات تكون ذات وقع مؤثر على واقع األفراد ) ٧٨، ص ١٩٩٨(ويؤكد الخليفى 
ن والخوف من المستقبل، ومستقبلھم، حيث يعانون من أعراض القلق والشعور بعدم األم

  . واإلحساس بالغربة

ذلك ن إن سالمة الحالة النفسية للمسنين تتطلب تأمي ا، وك ة في كل جوانبھ االحتياجات المادي
يس العواطف ول اخ للمسن كي يحتفظ  تأمين الحاجات النفسية ليس ب ة المن ا بتھيئ باإلحسان، وإنم

ه  بأھميته ويتواصل بدور مشارك في الحياة، يشعر فيه ه مفتقدات ة تعوض ل ات اجتماعي في عالق
  .التي قد تحيط به وتمأل كل الفراغات الموحشة

  أھمية المشكالت الصحية الجسمية ترتيب .٣

يتضح من عرض النتائج أن المسنين الفلسطينيين يعانون من مشكالت جسمية صحية تتمثل 
التعب واإلرھاق الضعف الجسمي، صعوبة الحركة والتنقل، الشعور ب: فيما يلي بالترتيب

المستمر، الصداع، سقوط األسنان، ضعف البصر، ضعف الطاقة الجنسية، النسيان، ضغط الدم، 
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عدم وجود خدمات صحية، اآلالم الروماتيزمية، فقدان الشھية، صعوبة الخروج من المنزل، 
ضعف الذاكرة، ضعف السمع، صعوبة تناول الطعام، سوء التغذية، مرض السكر، اآلالم 

  .  ية، مرض القلبالصدر

وتتفق ھذه النتائج مع ما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة ومنھا دراسة كل من 
التي توصلت إلى تحديد ) ١٩٨٢(،وجوھر )١٩٨٧(، و قناوي)١٩٨٦(، وعودة )١٩٩٧(خليفة

أھم المشكالت الصحية المصاحبة لمرحلة الشيخوخة، والتي تأتي غالباً نتيجة اضطراب وظائف 
أن الجسم البشري يتغير ) ٣٤٦، ص١٩٧٥(لبيولوجية والفسيولوجية، حيث يؤكد السيد الجسم ا

ً لزيادة عمر الفرد، كما ترى قناوي  أن التغيرات ) ١٩،ص١٩٨٧(وتتغير أجھزته تبعا
االضمحاللية المسايرة لتقدم السن تعتري كل األجھزة الفسيولوجية والعضوية والحركية 

  .التناسلية والعصبية والفكريةوالدورية والھضمية والبولية و

  اقشة نتائج السؤال الثانيمن

 نتائج السؤال الثاني أن مستوى الصالبة النفسية لدى المسنين الفلسطينيينتضح من عرض ي
ي محافظ زة اتف ن  غ د ع ع ويزي ة% ٧٠مرتف ة الكلي ي الدرج ي ف توى افتراض اس  كمس لمقي

  ).التحكم(بعد الثاني عدا ال ٠.٠١واألبعاد عند مستوى الصالبة النفسية 

راھيم  ره إب دم في العمر يجعل ) ١٣٥، ١٩٩٨(وترجع الباحثتان ذلك إلى ما ذك من أن التق
ا  -في حياته-الفرد يمر بخبرات وضغوط ة مثيالتھ في الحاضر –تكسبه خبرة وقدرة على مواجھ

ايش  ولعل ھذا يفسر ما يتميز به الكبار والبالغون في قدرتھم. بصورة أفضل -والمستقبل على التع
ة الضغوط،  ر في مواجھ درة أكب تھم ق د منح ابقة ق اربھم الس أن تج مع المشكالت والضغوط، وك

  .ومعالجتھا بصورة أكثر كفاءة

ومما ال شك فيه أن المسنين الفلسطينيين قد تعرضوا منذ طفولتھم وعبر مراحل نموھم 
ظروف االحتالل اإلسرائيلي،  المتتالية إلى خبرات توصف بأنھا خبرات عنيفة وغير عادية بفعل

أنه بالنظر ) ١٩٦٤(وما نتج عنھا من تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث يذكر ذبيان، 
إلى الشخصية الفلسطينية نجد أنھا تبلورت، وتتبلور وسط تاريخ من حركات الثورة وحاالت 

مة، وفي كل مرة النھوض واالنتفاض، ووسط تاريخ من محطات اإلحباط، والسقوط، والھزي
يلمع فيھا انتصار ما تتلوه حالة سقوط تعطله، ولكن بدل أن تتداعى تلك الشخصية، وتسقط أمام 

  ). ٨٠،ص ٢٠٠٠حجازي، (اإلحباط وفيه تعود لتتماسك 

، ١٩٤٨إن معظم جيل المسنين الفلسطينيين اليوم ھو الجيل الذي عاش المعاناة منذ نكبة 
م، وحتى اللحظة الراھنة ٢٠٠٠م، وانتفاضة األقصى ١٩٨٧م، انتفاضة ١٩٦٧مروراً بنكسة 

والتي بلغ فيھا العنف أقسى مراحله من خالل سياسة الحصار واإلغالق، وبالتالي فقد تزود 
ھؤالء المسنون بحكم تجربتھم بأساليب وآليات للتعامل والتكيف مع ھذه الظروف واألوضاع 

ً من إيمانھم المطلق بعدالة قضيتھم وب ديمومة صراعھم القائم إلى يوم الدين، حيث تمكنوا انطالقا
من تحدي كل الظروف التي تھددھم بالموت في كل لحظة، واعتبروھا مصدر قوة ونمو 
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متحكمين بذواتھم، مدركين لفاعليتھم وقدرتھم على التأثير في كل ما حولھم، قادرين على االلتزام 
ستقالل، مما يعني أنھم يتميزون  بصالبة بأھدافھم وأھداف المجتمع وطموحاته في التحرر واال

نفسية عالية شكلت أھم اآلليات واالستراتيجيات التي اكتسبھا المسنون عبر معاناتھم الطويلة من 
أن المعاناة األعمق تساھم بشكل ) ٢٠٠١( أجل مواصلة الحياة واستمراريتھا، حيث يؤكد قطامش

  .نتماء والوطنيةقوي في التجذر والتحدي واالستمساك بكل قيم اال

  مناقشة نتائج السؤال الثالث

نتائج السؤال الثالث وجود عالقة ارتباطيه دالة بين مشكالت المسنين عرض يتضح من 
وھو معامل ارتباط متوسط  -٠.٤٠٤ومستوى الصالبة النفسية لديھم، حيث بلغ معامل االرتباط 

كسية بين المشكالت التي يعاني ، مما يشير إلى وجود عالقة ع٠.٠١ودال إحصائيا عند مستوى 
  . منھا المسنون الفلسطينيون ومستوى الصالبة لديھم

وترى الباحثتان أن ھذه نتيجة منطقية، ذلك أن المشكالت التي يتعرض لھا المسنون تعوق 
فضعف البناء . قدرتھم على الضبط والتحكم وااللتزام، وتؤثر على حالتھم النفسية والجسمية

ائفه، وتغير مكانة اإلنسان في المجتمع، والشعور بعدم رغبة المجتمع في الجسمي وتدھور وظ
الفرد نظراً ألنه لم يعد قادراً على أن يعود على المجتمع بالنفع والفائدة، كل ھذه عوامل تضعف 
ً من العزلة والسلبية والخمول  إحساس الفرد بالعزم والتصميم الھادف والنشاط، ويكون قريبا

تضعف قدرته على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات والتحدي، فيزيد شعوره واالغتراب، كما 
بالعجز والتھديد لفشله في معرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعده على مواجھة ھذه 

  . المشكالت

  السؤال الرابعمناقشة نتائج 

لدرجة الكلية تشير نتائج السؤال الرابع إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ا
  . تعزى للجنس مشكالت المسنين وأبعاد مقياس

التي أكدت على دور الجنس الفعال في ) ١٩٩٧(وتختلف ھذه النتائج مع نتائج دراسة عودة 
ا، ومع دراسة جودة  اً النتشار المشكالت أو تنوعھ ة تبع ي ) ٢٠٠٦(ترتيب المجاالت الحياتي الت

  .ة النفسية لصالح اإلناثانتھت لوجود فروق بين الجنسين في الوحد

ويمكن تفسير ھذه النتيجة من خالل أن كال الجنسين يتعرضون لنفس التغيرات الجسمية 
والفسيولوجية ونفس الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية الناتجة عن العنف 

 .من المعاناة لديھماإلسرائيلي والعنف الداخلي، والتي تنعكس على الجميع رجاالً ونساًء، وتزيد 

  نتائج السؤال الخامسمناقشة 

تشير نتائج السؤال الخامس إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس في الدرجة 
لصالح الذكور ) التحدي(، والبعد الثالث )التحكم(، وفي البعد الثاني لمقياس الصالبة النفسية الكلية

  .٠.٠٥، ٠.٠١عند مستوى 
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 عبد اللطيفو ، وحمادة)١٩٩٧(ج مع نتائج دراسة كل من مخيمر وتتفق ھذه النتائ
  . التي انتھت إلى وجود فروق في الصالبة النفسية تعزى للجنس لصالح الذكور) ٢٠٠٢(

إلى أن دور المرأة االجتماعي يجعلھا  (Martin,1996,p. 11)وتشير دراسة مارتين 
ً وانزعاجاً  مثقلة بالواجبات والمطالب االجتماعية، بالمقارنة مع الرجل، مما يجعلھا أكثر ضغطا

ً اجتماعية تميزت بالقسوة . وأقل إنجازاً  ومن المعروف أن المسنات الفلسطينيات عايشن ظروفا
والعمل ومن ممارسة التعليم على المرأة الفلسطينية، حيث حرمت المرأة المسنة في الماضي من 

طيني مجتمع يعلي من شأن الرجل ويعتبره حقھا في اختيار حياتھا بإرادتھا، فالمجتمع الفلس
المسئول والمسيطر على كل شئون الحياة، وبالتالي شعوره بالقدرة على الضبط والتحكم مما 
أكسبه القوة والصالبة بشكل أكبر من المرأة التي عاشت لفترة طويلة مغلوب على أمرھا عاجزة 

  .حتى عن ضبط حياتھا والتحكم فيھا
  

  التوصيات

ئج الدراسة، وألھمية المسنين في المجتمع، توصي الباحثتان بضرورة وضع ضوء نتافي 
   :ستراتيجية لرعايتھم تتمثل فيما يليا

تقديم البرامج اإلرشادية للمسنين التي تعمل على تنمية قدرتھم على مواجھة ما يتعرضون  .١
من خالل مؤسسات الصحة  له من مشكالت من خالل تدعيم و تقوية صالبتھم النفسية

  .النفسية واإلرشاد النفسي الحكومية وغير الحكومية

لمشكالت المسنين من قبل الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني واألسر التصدي  .٢
 .المالئمة لھاالعملية وتوفير الحلول 

 .وإعداد برامج ترفيھية للترفيه عنھم ولتوفير الرعاية لھم ،ضرورة إقامة نوادي للمسنين .٣

 .الصحية الالزمة لرعاية المسنين توفير الخدمات .٤

بتقديم برامج تھدف إلى التوعية بمشاكل  التلفازالراديو و اھتمام وسائل اإلعالم وخاصة .٥
توفير حاجاتھم وحل مشكالتھم، مع توفير برامج تھدف لنشر ثقافة  وكيفية وھموم المسنين،
  .االھتمام بالمسنين

ي المجتمع في تقديم أوجه الرعاية المطلوبة المنظمات األھلية فالتأكيد على أھمية مشاركة  .٦
من أجل تبني  لفئة المسنين، مع ضرورة العمل على تكوين جمعية أصدقاء المسنين

مشكالتھم، وتوفير فرص  طاقاتھم، والعمل على حلاھم ومشكالتھم والكشف عن قضاي
 .العمل
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  وث مستقبليةبح

  .ت النفسية والشخصية للمسنينفاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لخفض المشكال .١

  .فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى المسنين .٢

  .فاعلية برنامج إرشادي ديني في خفض المشكالت لدى المسنين .٣

  .الفلسطينيينالتفاؤل والتشاؤم وعالقته بالوحدة النفسية لدى المسنين  .٤

  .معنى الحياة وعالقتھا بالضغوط النفسية لدى المسنين .٥

  . لدى عينة من المسنين) الظاھري - الجوھري(جودة الحياة وعالقتھا بالتدين  .٦

  .قلق الموت لدى عينة من المسنين في محافظات غزة .٧

  

  واألجنبية عربيةالمراجع ال

  )مصدر( القرآن الكريم

 راھيم المة ،إب يد س نين).  ١٩٩٧( .س ة المس ر  .رعاي وتر والنش ي للكمبي ب العلم المكت
  .ريةاإلسكند .والتوزيع

 و حطب ؤاد ،أب ة الشيخوخة). ١٩٩٥( .ف ى مرحل ين إل ة الجن و اإلنسان من مرحل  .٣ط .نم
  .القاھرة .مكتبة األنجلو المصرية

 رأة ).  "٢٠٠٦( .تغريد ،أبو سمھدانة دى الم الصالبة النفسية وعالقتھا بالعنف اإلسرائيلي ل
تير ."الفلسطينية في ظل انتفاضة األقصى في قطاع غزة الة ماجس امج الدراسات  .رس برن
  .كلية التربية .العليا المشترك بين جامعتي األقصى وعين شمس

 ذي و عيسى  ،الترم ىأب ن عيس د ب ذي .)ت.ب( .محم نن الترم ق  .٤ج.س اكر (تحقي د ش أحم
 .دار إحياء التراث العربي .بيروت .)وآخرون 

 د لھس ،أحم نين).  ١٩٩٨( .ير كام يكولوجية المس ي س ات ف كندرية .دراس ز م .اإلس رك
  . اإلسكندرية للكتاب

 ويتي. ")٢٠٠٤( .سعود فارس ،الجويـر  ."تقويم فعالية خدمات رعاية المسنين بالمجتمع الك
  ).١١٢(ع .٣٠مج  .ةمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربي

 اھرة .األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة). ١٩٧٥( .فؤاد البھي ،السيد دار  .الق
  .العربيالفكر 
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 ودة ادرآ ،ج د الق ال عب دة "). ٢٠٠٦(. م ا بالوح اة الضاغطة وعالقتھ داث الحي ة أح مواجھ
 .)٧(ع  .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ."النفسية لدى عينة من المسنين

١٠٨-٦٥.  

 وھر ادل ،ج اليب ).  " ١٩٨٠( .ع نين وأس ه المس ي تواج ة الت كالت الفردي ة المش دراس
      .كلية الخدمة االجتماعية .رسالة ماجستير ." بالمؤسسات رعايتھم اجتماعيا

 دراسة لسمات الشخصية المميزة ألبناء العائدين والمقيمين في ). "٢٠٠٠(جولتان  .حجازي
 . بالتعاون مع جامعة عين شمس البرنامج المشترك .رسالة ماجستير ."جامعة األزھر بغزة

  .غزة

 نين ھيل ،حس نون ).٢٠٠١( .س ا: المس ات .عأوض م حاجي ادر دع دس .ومص ة  .الق جمعي
   .األرثوذكسية جمعية حامالت الطيب .العطاء لخدمة المسنين

 دى ").  ٢٠٠٢( .حسن ،وعبد اللطيف .لولوه ،حمادة تحكم ل ة في ال الصالبة النفسية والرغب
  .٢٧٢-٢٢٩ .)٢(ع  .١٢مج  .دراسات نفسية  ."طالب الجامعة

 بين المراھقين الكويتيين من ذوي المشكالت السلوكية  الفروق" .)١٩٩٨( .إبراھيم ،الخليفي
ي دوان العراق اء الع ة أثن ة الطفول رة الضغوط النفسية في مرحل  ."والمراھقين من حيث خب

  .جامعة عين شمس .١١٨-٦٥ .)٨(ع .مجلة اإلرشاد النفسي

 ة ف، خليف د اللطي نين).  ١٩٩٧( .عب يكولوجية المس ي س ات ف ة  .دراس ب للطباع دار غري
  .القاھرة .نشر والتوزيعوال

 ل .دخان ة اإلسالمية ).  "٢٠٠٦( .بشير .والحجار .نبي ة الجامع دى طلب الضغوط النفسية ل
ديھم ية ل ا بالصالبة النفس ة اإلسالمية  ."وعالقتھ ة الجامع لة (مجل انية سلس الدراسات اإلنس

  .  ٣٩٨-٣٦٩ .)٢(ع  .١٤مج  ).فلسطين -غزة

 ش ل، دروي نون و).  "٢٠٠٣( .خلي كالتھمالمس ة: مش زالء دور رعاي حية لن ة مس  دراس
ة المتحدة ة ."المسنين في دولة اإلمارات العربي انية واالجتماعي وم اإلنس مج  . دراسات العل

  ).  ٢( ع . ٣٠

 المعاناة االقتصادية وتقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية "). ب١٩٩١( .ممدوحة ،سالمة
  .٤٩٦-٤٧٥ .٤ج.١ك .مجلة دراسات نفسية ."لدى طالب الجامعة

 يد ،سليمان رحمن س د ال د هللا .عب ام  ،وعب ا ").  ١٩٩٦( .ھش رة الوحدة النفسية وعالقتھ خب
املين والمتقاعدين في المجتمع القطري ة من المسنين الع ة  ."باالكتئاب لدى عين ة كلي مجل

  .  ١٤١-٩٥ص  .التربية

 المكتبة الجامعية .كندريةاإلس .التوافق النفسي للمسنين).  ٢٠٠١( .عبد الحميد ،شاذلي .  

 وزي ر ،ف ي). ١٩٨٢( .مني ة ف ادة الخارجي نين في مرضى العي دى المس اب ل وم: االكتئ  العل
  .النھضة المصرية .القاھرة .السلوكية واإلنسانية في الطب
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 .الفلسطينية المرأة العاملة
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 .١٧ص .٥٧ع .السنة العاشرة .مجلة أمواج ."النفسية لدى المواطنين في قطاع غزة

 ن د المحس د  ،عب دعب نين ف). ١٩٨٦( .الحمي ة المس ال رعاي ي مج ة ف ة االجتماعي ي الخدم
  .مكتبة نھضة الشروق .القاھرة .الوطن العربي

 د المعطي ن ،عب نين").  ١٩٩٨( .حس دى المس ق ل توى القل نوي  ."مس ي الس ؤتمر الطب الم
  .٨٢-٥٢ .١٩٨٨مارس  ٨-٥ .جامعة عين شمس .كلية الطب .القاھرة .الحادي عشر

 دار الكتاب الحديث .القاھرة .ضغوط الحياة وأساليب مواجھتھا).  ١٩٨٨( .على ،عسكر.  

 د سن  -المرأة المسنة في المجتمع المصري". )١٩٩٠( .إلھام ،عفيفي رأة بع دراسة عن الم
  .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية  .القاھرة ."الستين

 مكتبة األنجلو المصرية .القاھرة .الطب النفسي المعاصر). ١٩٧٦( .أحمد ،عكاشة.  

 رد واألسرة والمجتمع دراسة ألوضاع المسنين "). ٢٠٠٢( .بدر ،العمر الشيخوخة بين الف
  . ١٤٢-١١٥ص .)١(١٢ .دراسات نفسية ."في المجتمع الكويتي

 ويتي مشكالت مرحلة الشيخوخة في"). ١٩٨٦( .محمد ،عودة ة : المجتمع الك دراسة ميداني
  .٩٦-٤٨ .)٢٣( ٦ .اإلنسانية لة العربية للعلومالمج ."لعينة من المسنين
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 نشأة المعارفم .اإلسكندرية .علم نفس اإلنسان). ١٩٧٢( .عبد الرحمن ،العيسوي.  

 ة"مشكالت المسنين التشخيص والعالج ). ٢٠٠٤(. محمد حسن ،غانم ية ديني ة نفس  ."رؤي
 .لوران اإلسكندرية .المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع

 انم ن ، غ د حس رة " .)٢٠٠٤( .محم ارة والنظ داث الس وت واألح ق الم ه بقل دين وعالقت الت
ين ا ؛للحياة ة ب ية مقارن نفس ."لمسنين والمسناتدراسة نفس م ال ة في عل  ٣ .دراسات عربي

 . ٢٥٥-١٩٧ .٢٠٠٤يوليو .)٣(

 انم د حسن ، غ دة " .)٢٠٠٢( .محم ا بالشعور بالوح ة وعالقتھ ة المدرك اندة االجتماعي المس
واء و ات إي ي مؤسس ين ف نات المقيم نين والمس دى المس اب ل ية واالكتئ رالنفس ة أس  ."طبيعي

 .٨٩-٣٥ .)٣(١ .دراسات عربية في علم النفس

 روك ريم ،مب د الك زة عب ن "  .)٢٠٠٧( .ع ة م دى عين ه ل اة ومحددات اد الرضا عن الحي أبع
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  .اجامعة طنط .رسالة ماجستير ."لدى المسنين

 ر اد ،مخيم ي "). ٢٠٠٠( .عم يطة ف رات وس ة متغي اندة االجتماعي ية والمس الصالبة النفس
امعي باب الج دى الش اب ل راض االكتئ غوط وأع ين الض ة ب رية  ."العالق ة المص المجل

   .)١٧(٧ .للدراسات النفسية

 مكتبة األنجلو المصرية .القاھرة .استبيان الصالبة النفسية). ٢٠٠٠( .عماد ،خيمرم.  

 ه بالصالبة النفسية /إدراك القبول"). ١٩٩٦( .عماد محمد ،يمرمخ دى وعالقت رفض الوال ال
 .٢٩٩-٢٧٥ .)٢(٦ .دراسات نفسية ."لطالب الجامعة

 ات "). ١٩٨٧( .طلعت ،منصور دى بعض الفئ دراسة في االتجاھات النفسية نحو المسنين ل
ةالعمرية في المجتمع الكويتي باستخدام األمثال الشعبية الكويت ة ."ي وم االجتماعي ة العل  .مجل
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  مالحقال
  )١(ملحق رقم 

  مقياس مشكالت المسنين 
  
  

  المحترم ...............ة/السيد
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أمام االستجابة ) ×(يسعدنا أن نتوجه إليكم بالتعاون معنا في االستجابة لفقرات االستبيان وذلك بوضع  إشارة 
نرجو . حظة أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئةالتي  تتفق مع وجھة نظرك بالتحديد وبموضوعية، مع مال

  .أن تتسم إجابتك بالدقة والصراحة واألمانة ألن البيانات التي ستدلى بھا ستستخدم ألغراض البحث العلمي

  :أرجو تعبئة البيانات التالية بوضع إشارة دائرة حول اإلجابة التي تنطبق عليك

  فأكثر-٧٠  ٧٠-٦٠  :العمر            أنثى    ذكر    :الجنس

  متزوج    أرمل    مطلق    عزبأ  :الحالة االجتماعية

 ال تنطبق   تنطبق أحيانا  تنطبق دائما  العبارات  الرقم
        .أعانى من ضعف جسمي  - ١
        .أجد صعوبة في الحركة والتنقل   - ٢
        .أعانى من ضغط الدم  - ٣
        .أعانى من أمراض صدرية  ٤
        .أعانى من مرض سكر  ٥
        .القلبأعانى من مرض   ٦
        أعاني من عدم وجود خدمات صحية  ٧
        .أجد صعوبة في تناول الطعام  ٨
        .أجد صعوبة في الخروج من المنزل  ٩
        .أعانى من ضعف البصر  ١٠
        .أعانى من ضعف السمع  ١١
        .أعانى من سقوط األسنان  ١٢
        .أعانى من فقدان الشھية للطعام  ١٣
        .اكرةأعانى من ضعف الذ  ١٤
        .أعانى من سوء التغذية  ١٥
        أعانى من الصداع  ١٦
        .أشعر بالتعب واإلرھاق المستمر  ١٧
        .أعانى من ضعف طاقاتي الجنسية  ١٨
        .أعانى من النسيان  ١٩
        روماتيزمية آالمأعاني من   ٢٠
        .أعانى من قلة الدخل  ٢١
        ).مالبس  - ءدوا( أجد صعوبة في توفير احتياجاتي   ٢٢
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  )٢(ملحق رقم 

        .أتضايق من العيش في عزلة اجتماعية  ٢٣
        .وأفكاري  أتضايق من عدم االستماع آلرائي  ٢٤
        .عالقاتي االجتماعية محدودة  ٢٥
        .شريكة حياتي/أفتقد شريك  ٢٦
        .زيارة األقارب محدودة  ٢٧
        .أتضايق من عدم مشاركتي في المناسبات االجتماعية  ٢٨
        .فتقد ابتعاد أبنائي وأحفادي عنىأ  ٢٩
        .أشعر أن اآلخرين ال يعجبھم أي شيء أفعله  ٣٠
        .أتضايق من معاملة الجيران لي  ٣١
        .أنزعج من االستھزاء بأفكاري وأرائي  ٣٢
        .أتضايق من استثنائي في المناقشات وتبادل اآلراء  ٣٣
        .أِشعر أن أفراد أسرتي  يتمنون لي الموت  ٣٤
        .أجد صعوبة في التفاھم مع أفراد أسرتي  ٣٥
        .أتضايق من عدم وجود أماكن ترفيھية للمسنين  ٣٦
        .أعانى من عدم استغالل أوقات فراغي  ٣٧
        .أتضايق من عدم مالئمة برامج التلفاز والراديو لكبار السن  ٣٨
        .يزعجني افتقاد أفراد مجتمعي إلى المعايير االجتماعية   ٣٩
        .يضايقني انحراف الناس عن القيم الدينية  ٤٠
        .أشعر بالوحدة  ٤١
        .أجد صعوبة في االنسجام مع من حولي  ٤٢
        .أتضايق من عدم وجود احد يفھمني  ٤٣
        .أتضايق من عدم مشاركة اآلخرين اھتماماتي وأفكاري  ٤٤
        .أشعر أن اآلخرين مشغولين عنى رغم أنھم حولي  ٤٥
        .أجد صعوبة في التركيز  ٤٦
        .أشعر أن أعصابي مشدودة  ٤٧
        .انزعج من األحداث اليومية لو كانت بسيطة  ٤٨
        .أعاني من مشكالت في النوم   ٤٩
        .أجد صعوبة في ضبط انفعاالتي  ٥٠
        .اشعر بالحزن باستمرار  ٥١
        .أتمنى الموت باستمرار  ٥٢
        .أبكى ألتفه األسباب  ٥٣
        .افتقد االستمتاع باألشياء  ٥٤
        .أرى كوابيس مزعجة  ٥٥
        .أرى أن  حياتي فارغة ال يملؤھا إال اليأس والتشاؤم  ٥٦
        .اشعر أنني ال أنتمي لمجتمعي  ٥٧
        .أشعر أن حياتي مليئة بالمواقف المحبطة  ٥٨
        .اشعر وكأني الحول لي وال قوة  ٥٩
        .معنى لھا وال ھدفأرى أن الحياة ال   ٦٠
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  مقياس الصالبة النفسية لدى المسنين
  

  الفقرات  م
تنطبق 
  دائماً 

تنطبق 
  أحياناً 

  ال تنطبق

         .تكمن قيمة الحياة لدي في والئي لبعض القيم  ١
        .أستطيع تحقيق أھدافي مھما كانت العقبات  ٢
         .أستثمر معظم وقتي في أشياء مثمرة   ٣
        أعيش من أجله تقد أن لحياتي ھدفاًأع  ٤
         .أحافظ على نسق من القيم  ٥
        .أتمسك بمجموعة من األھداف وأدافع عنھا  ٦
        .أشارك في كافة األنشطة التي تخدم مجتمعي  ٧
        .أبادر لمؤازرة ومساعدة اآلخرين عند مواجھتھم لمشكلة  ٨
        .أعتقد أن االبتعاد عن الناس أمر صعب  ٩
           .أتابع ما يحدث حولي من قضايا وأحداث  ١٠
        .أرى أن تنازلي عما التزمت به مع الجماعة ھو خيانة  ١١
        .اھتم بقضايا وطني وأشارك في أحداثھا  ١٢
        .علي التراجع عن مناصرة اآلخرين العيبأعتقد أنه من   ١٣

١٤  
ئه دون أرى أنه من الحكمة التحايل على قوانين المجتمع ومباد

  .الوقوع في المشاكل
      

        .اتخذ معظم قراراتي بنفسي دون أن تملي علي من أحد  ١٥
        .أؤمن بشيء اسمه الحظ   ١٦
        .أشعر بالعجز وعدم القدرة   ١٧
        .أشعر بأنني ال أملك التأثير على األشياء التي تحدث لي  ١٨
        .أرى أن الحياة عمل وكفاح وليس فرصة  ١٩
         .د أن الفشل يعود إلى أسباب تعود للشخص نفسهأعتق  ٢٠
        .أعتقد أن كل ما يحدث لي ھو نتيجة لتخطيطي  21
        .أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي  ٢٢

٢٣  
أعتقد أن حياتي محكومة بقوى داخلية وخارجية ال يمكنني 

  .السيطرة عليھا
      

            .لية من المشكالتأعتقد أن الحياة الجديرة بأن أعيشھا ھي الخا  ٢٤

٢٥  
أرى أن مواجھتي للمشكالت ستستمر بالرغم من الجھود التي 

  .تبذل لحلھا
      

        .أؤكد أن اإلنسان يستطيع أن يصنع مستقبله بيده  ٢٦
          .أؤمن أن ما يصيبني من أحداث يزيدني قوة  ٢٧

٢٨  
أرى أن مشكالت مجتمعي ھي نتيجة لظروف ال نفھمھا وال 

  .عليھانسيطر 
      

        .نتظر حدوثھاأاقتحم المشكالت لحلھا وال   ٢٩
         .أشعر أنه إذا ما واجھتني مشكلة فإنني قادر على التغلب   ٣٠
        .أعتقد أن تغيرات الحياة ال تخيفني بل تزيدني قوة على مواجھتھا  ٣١
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٣٢  ً         .عندما أنجح في حل مشكلة لحل مشكلة أخرى أتحرك سريعا

٣٣  
ن مواجھة المشكالت ھو اختبار لقوة تحملي وقدرتي على أعتقد أ

  .المثابرة واإلنجاز
      

٣٤  
أؤكد على وجود رغبة لدي في الكشف عن األمور الغامضة التي 

  .تحيط بي
      

          .أرى أن الحياة الثابتة غير المتجددة ھي حياة مملة   ٣٥
        .احأجزم أن التغير ھو سنة الحياة والمھم ھو مواجھته بنج  ٣٦
         .أتجنب مواجھة كل ما ھو غامض  ٣٧

٣٨  
أعتقد أن الخبرات الصعبة في حياتي ھي رصيد لي لمواجھة 

  .الخبرات األكثر صعوبة
      

        .ال أشعر بالخوف مھما كانت المشكالت التي ستحدث  ٣٩
٤٠  ً         .حينما أفشل في مواجھة أمر صعب أتراجع سريعا

٤١  
ى مجموعة من التغيرات التي تنمي أعتقد أن الحياة ما ھي إل

  .قدرات الفرد
      

٤٢  
كافيا فإنني أستطيع مواجھة  أعتقد أنني إذا بذلت مجھوداً

  .مشكالتي
      

    


