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ممخص :ىدفت الدراسة التعرف إلى االغتراب النفسي ،وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم ،والذين تزيد
أعمارىم عن ( ) 60عاما ،في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية ،وتكونت العينة الفعمية لمدراسة من( )300مسن ومسنو  .ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحثان
بإعداد استبانتان لقياس متغيرات الدراسة وىي :استبانة االغتراب النفسي .واستبانة التوافق النفسي االجتماعي تم التأكد من صدقيا وثباتيا .واستخدم الباحثان
المنيج الوصفي االرتباطي .وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن متوسط درجة االغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم قد بمغت
( ،)3.09كما بمغ متوسط درجة التوافق النفسي ( .)2.42وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط عكسية سالبة ،ودالة إحصائياً ،بين االغتراب النفسي والتوافق

النفسي االجتماعي ككل .كما أظيرت النتائج وجود فروق في درجة التوافق النفسي واالجتماعي لممسنين ،بين المستجيبين حسب متغير الحالة االجتماعية ومكان

السكن ،وذلك بين أعزب ومتزوج  ،ولصالح المتزوج وبين قرية ومدينة لصالح القرية, ،وأظيرت النتائج عدم وجود فروق جوىرية في متوسطات التوافق النفسي
واالجتماعي لدى المسنين ،بحسب متغيرات الجنس ،المستوى التعميمي  ،مكان اإلقامة الحالي ،بينما وجدت فروق معنوية في متوسطات المتوسطات الحسابية
لال غتراب النفسي لدى المسنين ،بحسب متغير المستوى التعميمي للصالح بكالوريوس فأعمى  ،ومتغير مكان السكن ،لصالح القرية .ومتغير الحالة االجتماعية،
لصالح المتزوجين .وفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا أوصى الباحثان بضرورة تصميم برامج إرشادية تستيدف المسننين المقيمين مع أسرىم ،وتوفير الرعاية
ِ
النفسية واالجتماعية ليم .
كممات مفتاحية:االغتراب النفسي ،التوافق النفسي االجتماعي ،المسنين

المقدمة

ظ
إن فئة المسنين ىي أقل الفئات العمرية حظا في المجتمعل فيي لم تح َ

تحظى قضايا المسنين واحتياجاتيم باىتمام مختمف دول العالم ،ولقد أكدت

باالىتمام الالزم بالدراسة والبحث ،وان حظيت ببعض االىتمام ،يكون ىامشيا
ٍ
ويعزى السبب في
وغير كاف ،مقارنة بما تحظى بو الفئات العمرية األخرىل ُ
ذلك إلى الفكرة العامة لدى معظم أفراد المجتمع ،والتي تتمحور حول الشيخوخة

الدراسات العممية في مجال رعاية المسنين ،ضرورة االىتمام بالجوانب المختمفة
ليم ،متمثمةً :باالحتياجات الصحية ،والنفسية ،واألسرية واالقتصادية  ،وينظر

المجتمع المعاصر الحتياجات المسنين عمى أنيم جزء أساسي من المجتمع،

باعتبارىا مرحمة النضوب الصحي ،والفكري ،واألدائي ،واالجتماعي ،وبالتالي

حتى لو تركوا الحي اة العممية ،فيذا ال يعد دليال عمى عجزىمل ألن الخبرة

نجد أنيا مرحمة غير مشجعة لمدراسة والبحث ،ومع ذلك تتميز مرحمة الشيخوخة

ال
والحكمة التي تشكمت لدييم ،من خالل العمل الطويل تجعل لمشورتيم ثق ً

بظيور الكثير من التغيرات :الفسيولوجية ،واالجتماعية ،والنفسية ،التي تسبب

ووزناً يُعتد بيا ،ونتيجة التطور الذي نعيشو فقد تغير شكل المجتمع ،فمم تعد

ظيور الكثير من المشكالت لممسنينل فتعيق توافقيم النفسي ،واالجتماعي،

العالقات اإلنسانية عالقات مباشرة غير أولية كما كانت ،بل أصبحت معقدةل

ومن أىم ىذه المشكالت :فقدان العالقات االجتماعية ،والعديد من االىتمامات

حيث إنو ال يجد كبير السن متفرغا من أفراد األسرة من يخدمو أو يسير عمى

والنشاطات ،وزيادة االعتمادية والعدوانية ،وعدم الثقة بالذات ،والشعور بالوحدة

راحتو (بركات.)2009 ،

واالغتراب ،وعدم التوافق النفسي (صيام.)2010 ،
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
وفي ىذه الدراسة سوف يدرس الباحثان متغير االغتراب النفسي ،ليس كمجرد

الذي قد يعاني منو اإلنسان.وىذا ما دعا الباحثان إلى تناول موضوع االغتراب

حالة مرتبطة بمجتمع معين ،إنما باعتبارىا ظاىرة إنسانية موجودة في مختمف

النفسي وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرىم

أنماط الحياة االجتماعية ،وفي كل الثقافاتل نتيجة لمظروف االجتماعية،

في محافظة طولكرم،والتي يمكن أن يكون ليا أكبر األثر في رفع مستوى

واالقتصادية ،والسياسية ،التي رافقت البشرية (دمنيوري.)2009 ،

الخدمات والرعاية النفسية لممسنين المقيمين مع أسرىم.

ٍ
كنتيجة لعدم استجابة المجتمع واألسرة
ويحدث االغتراب النفسي لدى المسنين
الحتياجات كبار السن ،أو لعدم توفر الفرص ليم لالشتراك في اتخاذ الق اررات

مشكمة الدراسة وتساؤالتها

اليامة المتعمقة بإشباع متطمباتيم وحاجاتيم ،وينتج عن ىذا االغتراب :قمة

يمكن تحديد مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس واألسئمة الفرعية اآلتية :

االىتمامات االجتماعية لممسن ،فيما يتعمق بالجيود واألنشطة التي تخدم

السؤال الرئيسي :ما درجة االغتراب النفسي وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي

مجتمعو .والعزوف عن المشاركة في المنظمات االجتماعية ،أو المحاولة في

لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم؟

إيجاد المنظمات األكثر فاعمية في إشباع حاجاتو ،بسبب عدم الثقة في المقدرة

األسئمة الفرعية:

عمى تغيير األوضاع السيئة في المجتمع .وينتج أيضا عن اغتراب المسنين عن
ٍ
بمجموعة من
مجتمعيم واضطراب عالقاتيم أنيم يميمون إلى االتصاف

 -1ما درجة االغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة
طولكرم؟

الخصائص االجتماعية ،من أىميا العزلةُ والوحدة (و ازرة الشؤون االجتماعية،

 -2ما درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في

.)1996

محافظة طولكرم؟

ومما يزيد من عزلة المسن :زواج األبناء ،أو موت أحد الزوجين ،والضعف

 -3ىل توجد عالقة ارتباطية ما بين االغتراب النفسي والتوافق النفسي

البدني،وفقدانيم لمراكزىم في العالقات العائمية ،كما يفقدون تأثيرىم عمى

االجتماعي والمساندة االجتماعية لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في

األسرة ،وانسحاب المسن وانقطاعو عن المجتمع سمة من سمات التقدم في

محافظة طولكرم؟

السن ،ويكون ىذا االنسحاب متبادالً بين المسن والمجتمع ككل ،وقد يرجع ذلك

 -4ىل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة االغتراب النفسي لدى المسنين

لنظرة المجتمع واتجاىاتو إلى االختالط االجتماعي بالمشاركة مع أفراده

المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم تبعا لمتغيرات الجنس ،المستوى

المسنين (صيام.)2010 ،

التعميمي ،مكان إقامة المسن الحالية ،مكان السكن،الحالة االجتماعية.

وتعتبر دراسة االغتراب وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي ،مسألة ميمة

 -5ىل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى

لممجتمع ،ولكنيا أكثر أىمية بالنسبة لكبار السنل نظ ار لتزايد أعدادىم ،ولمدور

المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم تبعا لمتغيرات

الذي يمكن أن يقوموا بو في بناء المجتمع وتنميتو وازدىاره.

الجنس،المستوى التعميمي ،مكان إقامة المسن الحالية ،مكان

وال بد من اإلشارة إلى أن شريحة المسنين في المجتمع الفمسطيني شريحة كبيرة،

السكن،الحالة االجتماعية؟

حيث إن عدد كبار السن في األراضي الفمسطينية يبمغ )152.5( :ألف مسن،
أي ما نسبتو ( )%4.5مـن إجمالـي السكان في العام ( ،)2007ونجد أن ثمثييم

أهمية الدراسة ومبرراتها

في الضفة الغربية ،ومن المتوقع ثبات نسبة المسنين إلى إجمالي السكان في

تكمن أىمية الدراسة الحالية في أىمية الجانب الذي تتصدى لدراستو حيث أنيا

األراضي الفمسطينية ،حيث أشارت دراسة الجياز المركزي لإلحصاء

تسعى لدراسة درجة االغتراب النفسي والتوافق النفسي االجتماعي والعالقة

الفمسطيني إلى :أن ىذه النسبة ستبقى ثابتة حتـى العام 2020ل وذلك بسبب

بينيما لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم ،فمن الناحية

بقاء معدالت الخصوبة في األراضي الفمسطينية أعمى من معدالت اإلحالل

النظرية تعتبر ىذه الدراسة استجابة لحاجة المجتمع الفمسطيني الذي يشيد

الصافي ،وتأثيرىا عمى التركيب العمري لمسكان (عوض.)2007 ،

ازديادا مضطردا ألعداد المسنين ،وىم بأمس الحاجة لتمقي خدمات دائمة

ومن ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسةل بيدف التعرف إلى واقع المسنين المقيمين مع

ومنظمة في الدعم النفسي واالجتماعي حتى لو كانوا يقيمون مع أسرىم.

أسرىم ،األمر الذي يساعد عمى كشف معاناة ىذه الفئة في المجتمع الفمسطيني،

كما تعد ىذه الدراسة -حسب عمم الباحثان -محاولة جادةل لبحث بعض

وما قد تعانيو من مشكالت نفسية لتتمثل في مشاعر االغتراب ،وسوء التوافق

الجوانب النفسية واالجتماعية المتعمقة بفئة المسنين في فمسطين ،والتي يمكن

النفسي واالجتماعي .وبما أن االغتراب ظاىرة نفسية اجتماعيةل نجد أن

من خالليا تقديم بعض التوصيات واالقتراحات لتطوير البرامج واألنشطة التي

أعراضيا نفسية سموكية ،وتظير ىذه األعراض في سوء توافق اإلنسان مع

تساعد المسنين عمى تخيض درجة االغتراب النفسي وتحسين التوافق النفسي

واقعو المعاشل بشكل يصبح فيو اإلنسان غريبا عن ذاتو وواقعو ،وىذا ما دفع

لدييم من خالل تفيم حاجاتيم والوقوف عمى مشكالتيم في ضوء النتائج

الباحثان -استنادا إلى تخصصيما في اإلرشاد النفسي والتربوي -إلى الربط بين

المستخمصة.

االغتراب النفسي ،والتوافق النفسي واالجتماعي ،لدى فئة المسنين ،كون
االغتراب ظاىرة متداخمة الجوانب ،ويرى الباحثان :أن سوء التوافق النفسي
واالجتماعي في أي شكل من أشكالو ،يعد الحصيمة النيائية لالغتراب النفسي،
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
كما يمكن ان تسيم الدراسة الحالية في إثراء المكتبة العربية  ،وتشيكل تغذية

-الحدود الزمنية :تم اجراء ىذه الدراسة وجمع بياناتيا في العام

راجعة لمباحثين والميتمين،ويمكن أن تشكل كذلك حاف از لمدارسين لمبحث في

.2016-2015

جوانب نفسية وارشادية أخرى لفئة المسنين.

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى المسنين الذين تزيد أعمارىم عن ستين

أما من الناحية التطبيقية :فيمكن أن تفيد في توفير قدر من البيانات والمعمومات

عاماً والمقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم.

بأبعادىا المختمفة ومصادرىا المتنوعة لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في

كما تتحدد الدرسة بدرجة صدق وثبات األدوات المستخدمة وىي:

عن طبيعة العالقة ما بين متغيري االغتراب النفسي والتوافق النفسي االجتماعي

-الحدود المكانية :محافظة طولكرم.

محافظة طولكرم.

قياس االعتراب النفسي.-مقياس التوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين من تطوير الباحثان.

فرضيات

الدراسة:

سعت الدراسة الختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:

مصطمحات الدراسة

 -1ال توجد فروق ذات دالة إحصائيةعند مستوى الداللة( )α≥ 0.05في

االغتراب النفسي ) ( Psychological alienationىو حالة عجز اإلنسان
في عالقاتو بالمجتمع والمؤسسات والنظام العام ،بعد أن تحولت ىذه كميا إلى

درجة االغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم

قوة مادية ومعنوية ،تعمل ضده بدالً من أن تستعمل لصالحو (بركات،

تبعا لمتغيرات الجنس،المستوى التعميمي،مكان إقامة المسن الحالية ،مكان

 .)2009واجرائيا يعرفو الباحثان بأنو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا

السكن،الحالة االجتماعية.

المبحوث عمى مقياس االغتراب النفسي لممسنين المستخدم في الدراسة الحالية.

 -2ال توجد فروق ذات دالة إحصائيةعند مستوى الداللة( )α≥ 0.05في

التوافق النفسي االجتماعي: (psychosocial adjustment) :ىو إشباع

درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة

الفرد لحاجاتو النفسية ،وتقبمو لذاتو ،واستمتاعو بحياة تقل فييا التوترات،

طولكرم تبعا لمتغيرات الجنس،المستوى التعميمي،مكان إقامة المسن الحالية،

والصراعات النفسية ،واستمتاعو بعالقات اجتماعية حميمية ،ومشاركتو في

مكان السكن،الحالة االجتماعية؟

النشاطات االجتماعية ،وتقبمو لعادات وتقاليد وقيم مجتمعو.

 -3ال توجد عالقة ارتباطعند مستوى الداللة( )α≥ 0.05بين االغتراب

ويعرف الباحثان التوافق النفسي االجتماعي إجرائيا بالدرجة التي يتحصل عمييا

النفسي والتوافق النفسي االجتماعي والمساندة االجتماعية لدى المسنين

المفحوص عمى مقياس التوافق النفسي االجتماعي لممسنين.

المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم ؟

المسن ):(Elderlyال يوجد تعريف محدد لممسن أو الشيخوخة ،فيناك من
يعرفيا عمى أنيا :مرحمة تبدأ مع بداية مرحمة التقاعد ،أي سن ( )65سنة

أهداف الدراسة

فأكثر ،وىناك من يعرفيا :بأنيا عممية قصور متزايد في القدرة عمى التكيف،

تتمثل أىداف الدراسة الحالية في اآلتي:

والتوافق والبناء .ويحدد تعريف آخر مفيوم الشيخوخة حسب ستة اعتبارات ىي:

 -1التعرف إلى درجة االغتراب النفسي وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي

زمني ،بيولوجي ،معرفي ،شعوري ،اجتماعي ،ووظيفي .ويميل الباحثان إلى

لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم.

استخدام التعريف الذي ورد في المسح الفمسطيني لصحة األسرة في العام

 -2معرفة الفروق في درجة االغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين مع

( .)2006فقد اعتبر الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني كبار السن :األفراد

أسرىم في محافظة طولكرم تبعا لمتغيرات الجنس،المستوى التعميمي

الذين تصل أعمارىم ( )60سنة فأكثر ،العتماده في األمم المتحدة وجامعة

،مكان إقامة المسن الحالية ،مكان السكن،الحالة االجتماعية.

الدول العربية ،كما أن السمطة الوطنية الفمسطينية اعتمدتو كسن لمتقاعد

 -3معرفة الفروق في درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين

(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.)2009 ،

المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم تبعا لمتغيرات الجنس،المستوى

واجرائيا يعرفو الباحثان :بأنيم أفراد العينة التي تم تطبيق الدراسة عمييم،

التعميمي،مكان إقامة المسن الحالية ،مكان السكن،الحالة االجتماعية.

وفحص مستوى االغتراب االجتماعي ،والتوافق النفسي لدييم ،والذين وصموا

 -4الخروج ببعض االستنتاجات والتوصيات الكفيمة بتحسين مستوى

إلى مرحمة الشيخوخة ،وفي ىذه الدراسة اعتبر الباحثان المسنين بانيم الذين

الخدمات النفسية واالجتماعية لدى المسنين المقيمين مع أسرىم في

تزيد أعمارىم عن ( )60عاماً ،فيما اقتصر تطبيق الدراسة عمى المسنين

محافظة طولكرم.

المقيمين مع أسرىم.

حدود الدراسة

الدراسات السابقة

يمكن تعميم نتائج ىذه الدراسة بعد االخذ بعين االعتبار حدود رئيسة اىميا :

اطمع الباحثان عمى العديد من الدراسات التي تناولت موضوع االغتراب النفسي
والتوافق النفسي االجتماعي والعالقة بينيما لدى فئة المسنين ،وقد تأثر الباحثان
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
بنتائج ىذه الدراسات لعدم كفايتيا وقمتيا وعدم تناوليا الموضوع من جميع

ىدفت الدراسة لمكشف عن العالقة بين التوافق النفسي وأبعاده وقوة األنا ،وكل

جوانبو ،األمر الذي جعل في صميم اىتماميما أن تجرى ىذه الدراسة،

من المتغيرات (عدد سنوات اإلصابة بالمرض ،نوع مرض السكري ،مستوى

وسيعرض الباحثان ىذه الدراسات وفقاً لمتسمسل الزمني بدءاً باألحدث فاألقدم:

الدخل ،المستوى التعميمي ،العمر ،النوع) لدى مرضى السكري .واعتمدت
الباحثة عينة عشوائية من المرضى المسجمين بمركز شيداء الرمال ،والتي

أوال :الدراسات العربية

بمغت ( )300مريض ومريضة ،وطبقت مقياس التوافق النفسي من إعداد شقير

دراسة الجماعي ( ) 2013بعنوان "القيم االجتماعية وعالقتيا بالتوافق النفسي

( ،)2003ومقياس قوة األنا لبارون ،وترجمة أبو ناىية ،واستخدمت الباحثة

االجتماعي لدى الطالب الجامعي (دراسة ميدانية بجامعة الوادي).

أساليب إحصائية عديدة منيا (المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين القيم االجتماعية ،والتوافق النفسي

واختبار التباين األحادي ،ومعامل االرتباط بيرسون) .وتوصمت الدراسة

االجتماعي لدى الطالب الجامعي ،واختار الباحث عينة عشوائية لدراستو

لمجموعة من النتائج:

تكونت من( )205طالبا من طمبة السنة الثانية ،والسنة الثالثة ،في معيد العموم

-وجود عالقة دالة إحصائية بين التوافق النفسي وأبعاده (الشخصي ،الصحي،

االجتماعية في جامعة الوادي .وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أىميا:

األسري ،االجتماعي ،التوافق العام) وقوة األنا لدى مرضى السكري.

توصل الباحث إلى أن القيم االجتماعية لدى الطالب الجامعي ترتبط بتوافقو

 -وجود فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي بعد التوافق الصحي ،وعدد

النفسي االجتماعي ،كما ترتبط بتوافقو األسري ،إضافة إلى أن القيم االجتماعية

سنوات اإلصابة بمرض السكري ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين عدد

ال ترتبط بتوافقو الصحي وال ترتبط بجنس الطمبة.

سنوات اإلصابة بالمرض ،وأبعاد التوافق التالية (التوافق الشخصي ،التوافق

دراسة األمين ( )2013بعنوان "التوافق النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي

األسري ،التوافق االجتماعي).

لدى تالميذ مرحمة األساس"

دراسة صيام ( )2010بعنوان " سمات الشخصية وعالقتيا بالتوافق النفسي

ىدف ىذا البحث إلى الوقوف عمى درجة مستويات التوافق النفسي ،وعالقتو

لممسنين في محافظات غزة"

بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ مرحمة األساس ،في محمية شرق النيل/قطاع

ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التوافق النفسي وسمات الشخصية،

العيمفون ،وبمغت عينة الدراسة ( )300تمميذ وتمميذة من مجتمع البحث البالغ

وسمات الشخصية التي تم دراستيا

عدده ( ،)2695واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة كأداة

في ىذه الدراسة ىي (التوكيدية – العدوانية – تقدير الذات – السعادة –

لجمع البيانات .وتمت معالجة البيانات باستخدام الحزم اإلحصائية)،(spss

االستقالل– السيطرة – المسئولية) وفحص أثرىا عمى التوافق النفسي لممسنين.

وأظيرت النتائج :وجود فروق بين الذكور واإلناث في بعد التوافق األسري

ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية

والتوافق النفسي (التوافق العام) ،لصالح اإلناث .وقدم الباحث بعض التوصيات
والمقترحات لبحوث مستقبمية.

البسيطة ،وقد بمغ عدد أفراد العينة ( )200مسن من الجنسين منيم ( )108من

دراسة الشمري ( )2012بعنوان التوافق النفسي االجتماعي وعالقتو بمركز

الذكور و()92من اإلناث .واستخدمت الباحثة مقياس سمات الشخصية المكون
من()6أبعاد من مقياس "ايزنك" لسمات الشخصية ،وبعدين من

الضبط لدى طالب كمية التربية الرياضية

مقياس ) ،(MMPIومقياس التوافق النفسي لممسنين إعداد الباحثة .وقد توصمت

ىدف البحث التعرف إلى العالقة بين التوافق النفسي االجتماعي ،ومركز

الدراسة إلى النتائج التالية:

الضبط لدى طالب كمية التربية الرياضية ،وافترض الباحث وجود عالقة ارتباط

 -1وجود فروق دالو احصائيا بين منخفضي ومرتفعي كل من سمة تقدير

معنوية ،بين التوافق النفسي االجتماعي ومركز الضبط لدى طالب كمية التربية

الذات والتوكيدية واالستقالل والسعادة والمسئولية والسيطرة في التوافق

الرياضية.

الشخصي واالقتصادي واالنفعالي والصحة الجسمية والتوافق النفسي

وأدرج الباحث نظريات التوافق النفسي االجتماعي ،ونظريات التوافق النفسي

ككل وكانت الفروق لصالح مرتفعي كل سمة من ىذه السمات.

ومركز الضبط .واستخدم الباحث في منيجية البحث واجراءاتو الميدانية المنيج

 -2وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين التوافق الشخصي واالقتصادي

الوصفي باألسموب المسحي ،ساعيا في ذلك لحل مشكمة البحث ،واستخدم

واالنفعالي والصحة الجسمية والنفسي ككل والدرجة المرتفعة عمى سمة

مقياس التوافق النفسي ،ومقياس الضبط ،وعالج النتائج بواسطة بعض القوانين

تقدير الذات ،وبين توافق الصحة الجسمية والدرجة المرتفعة عمى

اإلحصائية من (الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري)ل إليجاد العالقة بين

سمةالسيطرة .ووجود عالقة سالبة دالة احصائيا بين التوافق الشخصي

التوافق النفسي االجتماعي ومركز الضبط ،وقد أظيرت النتائج وجود عالقة

واالقتصادي والدرجة المرتفعة عمى سمة العدوانية.

ارتباط معنوية ،بين التوافق النفسي االجتماعي ومركز الضبط .وقد أوصى
الباحث بعدد من التوصيات أىميا :تنمية القيم االجتماعية لدى طمبة الكمية من

دراسة أبو معيمق وعبد الحي ( )2007االغتراب النفسي لدى المسنين الذين

خالل :المناىج والوسائل التعممية والترفييية ،وتعزيز القيم االجتماعية لدى

يعممون في أعمال خاصة " ،بحث ميداني يدرس فئة المسنين الذين لم يتعرضوا

طالب الكمية.

لخبرة التقاعد" .

دراسة مقبل ( )2010بعنوان :التوافق النفسي وعالقتو بقوة األنا ،وبعض

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى ارتباط عمل المسن ونسبة االغتراب
النفسي عنده،كما ىدفت أيضاً إلى الكشف عن أثر متغير الجنس عمى المسن

المتغيرات لدى مرضى السكري في قطاع غزة
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
في شعوره باالغتراب النفسي .وقد استخدم الباحث اختبار االغتراب النفسي

شمس والقاىرة) ،استخدم الباحث مقياس االغتراب ومقياس التوافق ،وكان

لمدكتور "رياض العاسمي" ،وكان مجتمع الدراسة جميع المسنين ذكو اًر واناثاً

المقياس صادقاً وعالي الثبات ،وقد اشتمل مقياس التوافق (لييوم) عمى أربعة

المتواجدين في مدينة دمشق الذين ما زالوا يمارسون المينة التي كانوا يعممون

مقاييس فرعية كما يمي :التوافق الصحي واالجتماعي واالنفعالي ،والتوافق

بيا في فترات الرشد المتوسط ،وقد تألفت عينة الدراسة من ( )40مسن ومسنة،

المنزلي.

العامل المشترك بينيم مزاولتيم لمعمل )30( ،ذكور ،و ( )10إناث ،وتتراوح

خرجت الدراسة بنتائج أىميا :انتشار ظاىرة االغتراب بين الطالب اليمنيين

مينة الذكور بين باعو ،تجار ،ميندسين ،أطباء ،واإلناث بين الحياكة والطبخ.

الدارسين في مصر بدرجة مرتفعة ،وعمى مستويات االغتراب المختمفة والمتمثمة

وأظيرت نتائج الدراسة أن نسبة االغتراب عند المسن العامل ()%47.625

في االغتراب عن الذات ،وما يمحق بالفرد من معاناة تسبب لو القمق

وىي نسبة دون( )%50وتعتبر قميمة،مما يؤدي إلى أن استمرار المسن بعممو

واالضطراب النفسي واالجتماعي ،كما دلت النتائج أيضاً عمى أن ىناك فروق ًا

يخفض نسبة االغتراب عنده .كما وجدت فروق بين الذكور واإلناث من حيث

دالة بين المرتفعين والمنخفضين في درجة االغتراب.

ىي أكثر تكيفاً مع الواقع واألحداث المستجدة من الرجل،وتشير النتائج إلى أن

ثانيا :الدراسات األجنبية

االغتراب النفسي والفرق لصالح اإلناث ،وربما يعود ذلك إلى أن المرأة غالب ًا

الفرق ليس بالفرق الواضح حيث نسبة االغتراب عند اإلناث ( )%47.5في

دراسة زيسبري واخرون()Zisbery et, al 2009

حين عند الذكور ()%51.5

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى الترابط بين السمات المعرفية والعممية والروتين

دراسة حميد ( )2006بعنوان القيم السائدة وعالقتيا بالتوافق النفسي االجتماعي

(الرتابة) ،وبعض العوامل الديموغرافية لممسنين .وتكونت العينة من ()80

لدى عينة من المسنين في مصرات :ىدفت الدراسة التعرف إلى القيم السائدة

متقاعداً من األمريكان الذين يعيشون بشكل مستقل ،وتم تقييم وضعيم الوظيفي

وتكونت عينة الدراسة من ( )280مسنا بنسبة  ،%5اختيرت بطريقة العينة

بين الحالة الوظيفية والروتين أو حب الروتين ،كما أظيرت وجود عالقة متبادلة

وعالقتيا بالتوافق النفسي االجتماعي ،لدى عينة من المسنين في مصراتو،

والحالة المعرفية ومدى تفضيميم لمروتين .وأظيرت النتائج وجود عالقة قوية

العشوائية الطبقية  ،من مجتمع البحث األصمي البالغ ( )5606مسنا ومسنة،

بين العمر والتعميم والروتين ،أما المعرفة فميس ليا عالقة بالروتين .وأظيرت

واستخدم الباحث مقياس القيم "أللبورتو فيرنوليندزى" ،ومقياس التوافق النفسي

النتائج أيضا :أن الروتين سمة ترتبط بمختمف جوانب الرفاه في سن الشيخوخة.

االجتماعي من إعداد زينب األوجل ،وخرجت الدراسة بنتائج أىميا :عدم وجود

دراسة وينج وايرل ((Wong and Earl,2009

عالقة دالة إحصائيا بين القيم والتوافق النفسي االجتماعي بين أفراد عينة البحث

ىدفت الد ارسة إلى معرفة أثر كل من العوامل الفردية (الديموغرافية والصحية)

في العينة الكمية.

والعوامل النفسية واالجتماعية (مركزية العمل) والعوامل التنظيمية (شروط

دراسة عالء الدين ( )2004بعنوان التوافق النفسي لممتقاعدين من كبار السن

خروج القوى العاممة) ،عمى التوافق النفسي لممتقاعدين ،ومدى تكيفيم مع ىذه

األردنيين العاممين وغير العاممين من كال الجنسين.

المرحمة ،كما ىدفت إلى معرفة أثر مركزية العمل عمى مستويات النشاط بعد

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن التوافق النفسي مع حدث التقاعد لدى كبار السن

التقاعد في مرحمة ما بعد التقاعد .وقد بمغ حجم العينة ( )394متقاعدا،

األردنيين ،العاممين وغير العاممين من الجنسين .وتكونت عينة الدراسة من

وخرجت الدراسة بنتائج أىميا :أن تحسن المستوى الصحي ،وارتفاع الدخل

( )100فرد )60( ،ذكر و( )40أنثى .وطبق الباحث مقياس التوافق النفسي

والزواجل يؤدي إلى توافق نفسي أفضل ،أما مركزية العمل ومستويات النشاط

لمكبار إعداد سامية قطان.

بعد التقاعد فيي ليست ذات صمة بالتوافق النفسي مع التقاعد.

خرجت الدراسة بنتائج أىميا :وجود فروق دالة إحصائيا بين المتقاعدين

دراسة بنكوارت وسورنسن )(Pinquart and Sorensen, 2000

العاممين والمتقاعدين غير العاممين لصالح العاممين ،ولم تشير النتائج إلى

ىدفت إلى دراسة تأثيرات الوضع االجتماعي واالقتصادي ،والشبكة

وجود فروق دالة في التوافق بين المتقاعدين الذكور -عاممين وغير عاممين-

االجتماعية ،والكفاءة الذاتية عمى رفاىية الحياة في أخر العمر ،والى معرفة

والمتقاعدات اإلناث -عامالت وغير عامالت -عمى نفس المقياس ،وأظيرت

المحددات االجتماعية المرتبطة بالتقاعد والتوافق النفسي عند كبار السن،

النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتفاعل متغيري العمل والجنس ،يعود

ولخصت ىذه الدراسة نتائج ( )286دراسة تجريبية طبقت عمى المتقاعدين من

لمفروق الدالة في التوافق بين المتقاعدين والمتقاعدات الذين ال يعممون ،لصالح

كبار السن بمتوسط عمر ( )75-65سنة ،وتبين أن الحالة االقتصادية

اإلناث.

واالجتماعية (المقاسة بمجموع الدخل والتعميم والطبقة االجتماعية) والشبكة

دراسة الكولي ( )2000بعنوان مستويات االغتراب لدى الطالب اليمنيين

االجتماعية ،ارتبطت ايجابي ًا بالسواء النفسي المقدر ذاتيا عند كبار السن ،وأن

واالجتماعي.

االتصاالت االجتماعية أظيرت ارتباطات بالسواء النفسي.

الدارسين في الجامعات المصرية وعالقتيا بمستويات التوافق النفسي

الدخل يرتبط بالسواء النفسي بصورة تفوق الحالة التعميمية ،كما أن نوعية

ىدف الباحث إلى معرفة مدى معاناة الطالب اليمني الدارس خارج وطنو،
وانطمق من بحثو الميداني لتحقيق ذلك اليدف .تكونت عينة الدراسة من()87
طالب ًا من الطالب الدارسين في مصر (ماجستير ودكتوراه في جامعتي عين
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مجتمع وعينة الدراسة:

التعقيب عمى الدراسات السابقة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المسنين(ذكو ار واناثا) المقيمين مع أسرىم في

من خالل عرض الدراسات السابقة التي اىتمت بمتغيرات االغتراب النفسي

محافظة طولكرم ،والذين يشكمون ما نسبتو ( )%4من إجمالي سكان محافظة

والتوافق النفسي االجتماعي ،وعمى الرغم من اختالف أنواعيا ،وطرق دراستيا

طولكرم ،البالغ عددىم وفقا لممكتب المركزي لإلحصاء الفمسطيني

ليذه المتغيرات ،تبين أن الدراسة الحالية تنفرد في تطبيقيا عمى عينة من

( )172.800نسمة ،وبالتالي فإن حجم مجتمع الدراسة الذي يمثل المسنين في

المسنين المقيمين مع أسرىم  ،وفي ربطيا بين متغيري االغتراب النفسي

محافظة طولكرم يبمغ ( .)6912وقد قام الباحثان باختيار عينة قصدية غير

والتوافق النفسي االجتماعي  .أما من حيث المنيج ،فقد اتفقت غالبية الدراسات

احتمالية بمغت ( )300من المسنين المقيمين في أسرىم في محافظة طولكم ،إذ

السابقة عمى استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،لكن الدراسة الحالية انفردت

سعى الباحثان اختيار المسنين المقيمين مع أسرىم فقط ،مع مراعاة الباحثان في

باستخدام المنيج االرتباطي التحميمي مع االستعانة بجزئيات المنيج الوصفي

اختيارىما لمعينة تمثيميا لمتغيرات الدراسة ،وىي :الجنس ،والمستوى التعميمي،

التحميمي

ومكان اإلقامة الحالي ،والحالة االجتماعية ومكان السكن ،وقد شكمت العينة ما
نسبتو ( )%4.34تقريباً من المجتمع األصمي ،وقد استند الباحثان بان ىذه

أوجه التمييز لمدراسة الحالية

النسبة تعتبر كافية إلى ما ورد في (ممحم2002 ،ل عودة وممكاوي)1992 ،

تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يمي:

والذي ذكر فييا بأن عدد أفراد العينة المناسب في الدراسات االرتباطية ىو

 -1تعد ىذه الدراسة األولى محميا ،والتي تناولت شريحة مجتمعية ىامة،

( )30فرد عمى األقل لكل متغير ،وما وورد في فرانكيل ووالين (Fraenkel

وىي المسنين المقيمين مع أسرىم ،حيث إن الباحثان لم يجدا بحثا أو

 )and Wallen,2003بأن الحد األدنى الذي يمكن القبول بو في الدراسات

دراسة محمية تناولت الموضوع ذاتو.

الوصفية ىو ( )100فرد ،و( )50فردا في الدراسات التي تبحث في العالقات

 -2عرضت ىذه الدراسة مقارنة ارتباطية بين متغيرين في غاية األىمية،

االرتباطية ( .)Correlational studiesوالسبب في اختيار نوع العينة

وىما :االغتراب ،والتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع

القصدية غير االحتمالية يعود إلى صعوبة حصر مجتمع الدراسة ،وعدم القدرة

أسرىم في محافظة طولكرم.

عمى الحصول عمى قوائم بأسماء المسنين المقيمين مع أسرىم لكي يتم اختيار

 -3تناولت متغيرات فكرية مرتبطة بالتوافق النفسي واالغتراب ،وتعاممت مع

عينة احتمالية عشوائية منيم .والجدول ( )1يبين وصف عينة الدراسة

متغيرات ديموغرافية شخصية مرتبطة بأفراد العينة (كالجنس ،المستوى

وخصائصيا الديموغرافية تبعاً لمتغيراتيا المستقمة.

التعميمي ،مكان السكن....الخ).

أدوات الدراسة

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

اعتمد الباحثان في إعدادىما ألداة الدراسة عمى ما تم استخدامو في الدراسات

تدلل الدراسات السابقة عمى أىمية الدراسة وموضوعيا ،وقد استفادت الدراسة

السابقة من أدوات ،ومقاييس ،تناولت فييا متغيرات االغتراب النفسي والتوافق

الحالية من الدراسات السابقة في العديد من الجوانب منيا :صياغة اإلطار

النفسي االجتماعي ،ومنيا دراسةصيام ( )2010ودراسةىدىود ()2013

النظري لمدراسة ،المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة ،وبيان أىمية الدراسة

ودراسة شقير ( )2010والشمري ( .)2012وتكونت االستبانة من ثالثة

ومبررات إجرائيا .وتوجيو الباحثان في تصميم مقاييس الدراسة .كما تمت

أقسام:األول معمومات عامة،والثاني مقياس االغتراب النفسي ،أما الثالث فتمثل

االستفادة من نتائج الدراسة السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية

بمقياس التوافق النفسي االجتماعي.
وفيما يمي وصف تفصيمي لبناء مقاييس الدراسة وخصائصيا السيكومترية:

منهجية الدراسة

استخدم الباحثان في ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي ،وذلك ألن المنيج

أوال :مقياس االغتراب النفسي ،وصدق المقياس

الوصفي االرتباطي يدرس "العالقة بين المتغيرات ،ويصف درجة العالقة بين

أوال:صدق المحتوى

المتغيرات وصفاً كمياً وذلك باستخدام مقاييس كمية ،ومن أغراض المنيج

من أجل التأكد من توفر دالالت صدق المقياس تم إيجاد صدق المحتوىل وذلك

االرتباطي وصف العالقات بين المتغيرات ،أو استخدام ىذه العالقات في عمل

من خالل عرضو عمى ( )12محكم ًا من حممة درجة الدكتوراه في مجال

تنبؤات تتعمق بيذه المتغيرات (أبو عالم.)1998 ،ليذا فقد رأى الباحثان أن

اإلرشاد النفسي والتربوي وعمم النفس ،ومناىج البحث العممي في الجامعات

المنيج االرتباطي ىو األنسب ليذه الدراسة ويحقق أىدافيا بالشكل الذي يضمن

الفمسطينية (جامعة القدس"أبو ديس" ،جامعة القدس المفتوحة ،جامعة بيت لحم،

الدقة والموضوعية.

جامعة بيرزيت) ،إضافة إلى محكم لغوي ،واتفق المحكمون عمى ضرورة تبسيط
الصياغة المغوية لبعض الفقرات واختصارىا ،ألنيا طويمة ومركبة ،وقد بمغت
نسبة االتفاق بين المحكمين عمى عبارات االستبانة  ،%85وىو ما يشير إلى
أن المقياس يتمتع بصدق مقبول (عودة و ممكاوي.(1992 ،
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طريقة تصحيح المقياس

جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقمة عمى كامل أفراد عينة
الدراسة (ن=)300
المتغير

مستويات المتغير

التكرار

الجنس

ذكر

150

50.0

300

%100

تكون مقياس االغتراب النفسي بصورتو النيائية من ( )33فقرة ،وتتم اإلجابة

النسبة

عمى فقرات المقياس بوضع إشارة (√) أمام كل فقرة ،حسب قناعة المستجيب

المئوية

بمضمون ىذه الفقرة ،ومدى انطباقيا عميو ،وذلك وفقاً لتدريج ليكرت)(Likert

()%

المستوى
التعميمي

أنثى

المجموع

أمي (ال يقرأ وال يكتب) )

48

إعدادي

30

ابتدائي

اإلقامة
الحالي

ثانوية عامة

بكالوريوس فأعمى

70

في بيتي ويقيم معي أحد اوالدي

180

في بيت إحدى بناتي المتزوجات

63

المجموع

في بيت أحد ابنائي المتزوجين

الحالة

مكان

السكن

38

المجموع

متزوج
أعزب

قرية

100

مخيم
المجموع

الوسط الحسابي من  ،2.33-1المستوى المتوسط إذا بمغ الوسط الحسابي من
، 3.66-2.34المستوى المرتفع إذا بمغ الوسط الحسابي من .5-3.67

4.0

33.3

88

المستويات .)1-5(1.33=3/4=3/وبذلك يكون :المستوى المنخفض إذا بمغ

3.7

300

300

طول الفئة = (الحد األعمى لالستجابة – الحد األدنى لالستجابة)/عدد

21.0

100%

مدينة

ثالثة مستويات ىي :منخفض ،ومتوسط ،ومرتفع:

60.0

206

112

المجموع

23.3

68.7

غير ذلك

االغتراب النفسي لدى أفراد عينة الدراسة ،تم اعتماد المعادلة اآلتية في تحديد

12.7

300

48

يحصل عمييا المستجيب ( )165درجة ،وأدنى درجة ( ،)33ولتحديد درجة

16.0

100%

46

( )28 ،27وبما أن المقياس يتكون من ( )33فقرة ،فإن أعمى درجة يمكن أن

10.0

34

غير ذلك

بين ( )5-1درجات ،وقد تم عكس الدرجات لمفقرات السمبية في المقياس ،وىي

22.0

11.3

12

بشدة ،وتعطى درجة واحدة .وتتراوح الدرجة عمى كل فقرة من فقرات المقياس ما

16.0

300

في بيت أحد أقربائي من الدرجة االولى (أخ ،

درجات ،محايد ،وتعطى ( )3درجات ،ال أوافق ،وتعطى ( )2درجة ،ال أوافق

50.0

100%

11

أخت...الخ)

االجتماعية

66
48

دبموم

مكان

150

الخماسي ،وىي :أوافق بشدة ،وتعطى ( )5درجات ،أوافق ،وتعطى ()4

ثانيا :مقياس التوافق النفسي االجتماعي

15.3

اطمع الباحثان عمى عدد من المقاييس التي أعدت لقياس التوافق النفسي
االجتماعي ،لدى فئات المجتمع المختمفة ومنيا

16.0

مقياس التوافق النفسي

االجتماعي(ىدىود )2013،ومقياس التوافق النفسي لممسنين (صيام.)2010 ،
وقد الحظ الباحثان بعد االطالع عمى ىذه المقاييس التي أعدت لقياس التوافق،

37.3

إما أنيا اختمفت بحسب الفئة المستيدفة ،أو أنيا اختمفت بحسب البيئة التي

29.3

طبقت فييا ،وفيما يخص محتويات ىذه المقاييس ،فقد تعددت أبعادىا ،إال أن

100%

معظميا اتفقت من حيث تقدير درجات اإلجابة ب (نعم ،ال) إال أن الباحثان في
الدراسة الحالية ارتأوا االعتماد عمى سمم ليكرت متعدد الخيارات ،والمكون من

ثبات المقياس

خمس درجاتل حتى يتاح لممفحوصين تقدير إجاباتيم دون التقيد بنعم أو ال.
وقد اعتمد الباحثان بصورة أساسية عمى مقاييس كل من :ىدىود (،)2013

استخدم الباحثان طريقة إعادة االختبار )(Test- Retest Methodمن أجل

ومقبل ( ،)2010وصيام ( )2010بسبب اقترابيا من الدراسة الحالية،

التأكد من ثبات المقياس ،حيث تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية مكونة

وتضمنيما معظم أبعاد التوافق النفسي واالجتماعي ،عدا عن تطبيقيا عمى

من ( ) 30مسن ومسنة ممن يقيمون مع أسرىم ،ولم يتم تضمينيم في عينة

البيئة الجزائرية والفمسطينية ،وتكون المقياس من ( )46فقرة مشتمال عمى ستة

الدراسة ،وبفرق زمني( )14يوماً بين التطبيقين ،ثم تم احتساب معامل ارتباط

بيرسون بين درجات مرتي التطبيق ،وقد بمغ معامل ثبات المقياس ككل

أبعاد.

كما استخدم الباحثان معادلة الفا كرونباخ ،لمتأكد من ثبات المقياس ،حيث

دالالت صدق وثبات مقياس التوافق النفسي واالجتماعي:

( ) 0.93وىو معامل ثبات مرتفع ،ويصمح لتطبيق األداة في الدراسة الحالية.
طبقت عمى العينة االستطالعية والتي تكونت من ( )30مفردة من مجتمع

استخدم الباحثان صدق المحكمين ،أو ما يعرف بصدق المحتوى ،وذلك بعرض

الدراسة وعمى الدرجة الكمية ،وقد اتضح أن قيمة معامل ثبات مقياس االغتراب

المقياس عمى ( )12محكما من ذوى االختصاص من األساتذة المتخصصين

النفسي عالية حيث بمغ ( ،)0.91وىذا يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية

في مجال عمم النفس التربوي ،واإلرشاد النفسي ،والقياس والتقويم في الجامعات

من الثبات ،ويمكن االعتماد عميو في التطبيق النيائي لمدراسة.

الفمسطينية (جامعة القدس"أبو ديس" ،جامعة القدس المفتوحة ،جامعة بيت لحم،
جامعة بير زيت) بيدف التأكد من مناسبة المقياس لما ِ
أع ّد من أجمو ،وسالمة
صياغة الفقرات ومدى وضوحيا ،ومناسبتيا لمبعد الذي وضعت فيو ،وقد اعتمد

الباحثان عمى نسبة اتفاق ال تقل عن ( )%85بين المحكمين ،وبعد التحكيم
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تمت

إعادة

الصياغة

المغوية

وتتراوح الدرجة عمى كل فقرة من فقرات المقياس ما بين ( )5-1درجات ،وقد تم

لمفقرات

عكس الفقرات السمبية وىي(،14 ،11 ،9 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1

(.)42،40،39 ،30،24،21،19،16،15،14،8،7،4،1

 )15،19،21،22،25،27،28،29،30وبما أن المقياس يتكون من ()46

ثبات المقياس

فقرة ،فإن أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المستجيب ( )230درجة ،وأدنى
درجة ( ،)46ولتحديد مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أفراد عينة

استخدم الباحثان عدة طرق لمتأكد من ثبات مقياس التوافق النفسي واالجتماعي

الدراسة من المسنين ،تم توزيع المتوسطات الحسابية عمى النحو اآلتي :مستوى

لممسنين كما ىو آتي:

منخفض ،2.33-1 :مستوى متوسط ،3.66-2.34 :مستوى مرتفع:

أوال :طريقة إعادة االختبار ( )Test- Retest Methodحيث تم تطبيق

5–3.67

المقياس عمى عينة استطالعية مكونة من ( )30مسنا ومسنة ،بفارق زمني
مدتو أسبوعان ،حيث طُبق عم ى عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة

إجراءات الدراسة

وتنتمي لمجتمع الدراسة ،وتم حساب معامل االرتباط بيرسون بين التطبيقين

لقد تم تنفيذ إجراءات الدراسة ،وفقاً لمخطوات واإلجراءات اآلتية

الستخراج معامل الثبات ،ويوضح الجدول ( )2معامل ثبات اإلعادة لكل بعد

 -إعداد أداتي الدراسة بصورتيما النيائية لغايات التطبيق ،وذلك بعد التأكد من

من أبعاد مقياس التوافق النفسي واالجتماعي لممسنين ولممقياس ككل.

المحكمين،
دالالت صدقيما وثباتيما ،وذلك من خالل عرضيما عمى لجنة من
ّ
باإلضافة إلى تطبيقيما عمى عينة استطالعية الستخراج قيم معامالت الصدق

جدول ( :)2معامل ثبات اإلعادة لكل بعد من أبعاد المقياس ولمدرجة الكمية لممقياس
البعد

معامل ثبات اإلعادة(بيرسون)

التوافق الشخصي

** 0.945

التوافق االجتماعي

**0.920

التوافق االقتصادي

** 0.892

التوافق األسري

التوافق االنفعالي

التوافق الصحي (الجسمي)

الدرجة الكمية لمتوافق النفسي االجتماعي

والثبات .
تحديد عدد أفراد مجتمع الدراسة الكمي ،والممثل بالمسنين المقيمين مع أسرىمفي محافظة طولكرم ،وذلك في العام الدراسي  ،2015/2014كما تم تحديد
عدد أفراد عينة الدراسة ممثمة لمجتمع الدراسة بالطريقة القصدية.

** 0.915

-تمت زيارة جميع المسنين الذين يقيمون مع أسرىم ضمن أفراد عينة الدراسة،

** 0.931

وااللتقاء بيم ،لتعبئة أداة الدراسة منيم ،ومساعدة من ال يتسطيع منيم القراءة

** 0.954

والكتابة عمى تعبئتيا.

** 0.961

تم التوضيح ألفراد عينة الدراسة اليدف من الدراسة ،وتم توضيح اإلرشاداتالضرورية والالزمة لتعبئة أداتي الدراسة ،وشمول المعمومات العامة في

يتضح من خالل نتائج الجدول ( )2أن جميع معامالت ثبات اإلعادة كانت

الصفحة األولى ،وطريقة اإلجابة عمى فقرات األداتين ،وأُعطيت عينة الدراسة

مرتفعة ويمكن الوثوق بيا ،وىذا يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من

الوقت الكافي لإلجابة ،وتم متابعة استفساراتيم واإلجابة عمييا ،إضافة إلى

الثبات يمكن االعتماد عمييا في التطبيق النيائي لمدراسة.

التأكيد عمى أن ىذه المعمومات ستعامل بسرية تامة ،وأنيا لن تستخدم إال

ثانيا :ثبات التجانس الداخمي( ،)Consistencyوىذا النوع من الثبات يشير

ألغراض البحث العممي.

إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة ،ومن أجل تقدير معامل التجانس

 -تم جمع أداتي الدراسة ،والتأكد من استجابات أفراد عينة الدراسة ،وتدقيقيما

استخدم الباحثان طريقة (ألفا كرونباخ )Cronbach Alphaوقد بمغت قيمة

واعدادىما لغايات التحميل اإلحصائي ،وبعد التأكد من المعمومات ،واإلجابة

معامل الفا عمى الدرجة الكمية لممقياس ()0.89ل وىذا يدل عمى أن المقياس

عمى جميع الفقرات ،تم استبعاد ( )10استبانات من أصل ( )310استبانة تم

يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،ويمكن االعتماد عمييا في التطبيق النيائي

استردادىا ،حيث وجد أنيا غير مكتممة الشروط ألغراض التحميل اإلحصائيل

لمدراسة.

وبناء عمى ذلك تكونت عينة الدراسة بصورتيا النيائية من ( )300مسن
ً
ومسنة.

طريقة تصحيح مقياس التوافق النفسي واالجتماعي لممسنين

 -تم إدخال البيانات ،وتفريغيا ،واستخدام الحزمة اإلحصائية (،)SPSS

تكون مقياس التوافق النفسي واالجتماعي لممسنين بصورتو النيائية من ()46

والمعالجات اإلحصائية المناسبة ،والحصول عمى نتائج الدراسة ،ومناقشتيا،

فقرة ،وتتم اإلجابة عمى فقرات المقياس بوضع إشارة (√) أمام كل فقرة ،حسب

والخروج بالتوصيات استنادًا لما توصمت إليو الدراسة من نتائج.

قناعة المستجيب بمضمون ىذه الفقرة ،ومدى انطباقيا عميو ،وذلك وفق ًا لتدريج

ليكرت الخماسي ) ،(Likertوىي :كبيرة جدا ،وتعطى ( )5درجات ،كبيرة،

تصميم الدراسة

وتعطى ( )4درجات ،متوسط ،وتعطى ( )3درجات ،منخفضة ،وتعطى ()2

عولجت نتائج الدراسة من خالل المتغيرات اآلتية:

درجة ،منخفضة جدا ،وتعطى ( )1درجة.

المتغيرات المستقمة:
 -1الجنس :ذكر ،أنثى.
Copyright©2016PTUK.
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
جدول (:)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االغتراب النفسي ،لدى

 -2المستوى التعميمي :أمي (ال يق أر وال يكتب) ،ابتدائي ،إعدادي ،ثانوية

المسنين المقيمين في أسرهم في محافظة طولكرم

عامة ،دبموم ،بكالوريوس فأعمى.
 -3مكان اإلقامة الحالي :في بيتي ويقيم معي أحد اوالدي  ،في بيت أحد
أبنائي المتزوجين ،في بيت إحدى بناتي المتزوجات ،في بيت أحد
أقربائي من الدرجة االولى (أخ  ،أخت...الخ)  ،غير ذلك.
 -4الحالة االجتماعية :أعزب ،متزوج ،غير ذلك.

الرقم

فقرات مقٌاس االغتراب النفسً

.1

احب ان اشارك االخرٌن فً الخٌر الذي احصل علٌه.

.2
.3

3.05
أشعر ان لً فائدة فً مجتمعً.
اذا وجدت بٌن مجموعة من الناس أشعر انً لست غرٌب 3.03
عنهم.
2.94
أستغرق فً التفكٌر بمشاكلً.
2.80
أشعر باالرتٌاح عندما أخلو بنفسً أكثر عما أكون مع
اآلخرٌن
2.78
أفضل عدم التحدث مع اآلخرٌن فً همومً.
2.71
أشعر بالفراغ.
2.67
لٌس هناك جدٌد فً حٌاتً.
2.65
أتعاطف مع االخرٌن فً قضاء حوائجهم.
2.62
أشعر بالملل.
2.62
أعجز عن إٌجاد وسٌلة تذهب الضٌق عنً.
2.57
أنا غٌر قادر على التحكم فً انفعاالتً.
2.53
أشعر بأنً وحٌد فً هذا الكون.
2.52
أشعر باالغتراب عندما أكون مع اآلخرٌن
أفشل فً اقناع االخرٌن بوجهة نظري مهما كانت صحٌحة2.44 .
أشعر بالعجز عن اتخاذ قرار تجاه بعض المواقف الصعبة 2.4333 .
2.36
أشعر بأننً ال أنتمً لهذا الزمان
2.28
أشعر بخطر دائم ٌهددنً
2.28
أعتقد أنه ال معنى لسعً الناس وكدهم فً الحٌاة.
2.26
أخشى عندما أفارق هذه الحٌاة أن ال أجد من ٌدعو لً.
2.25
أشعر بأن حٌاتً عقٌمة بال هدف.
أفضل أن أعٌش ما بقً من حٌاتً فً مكان آخر غٌر الذي 2.23
أعٌش فٌه
2.21
أشعر باستغالل من حولً لً.
2.21
فقدت االهتمام بكل شًء حتى نفسً.
2.16
أعتقد أن الموت أفضل من الحٌاة.
2.15
آرائً لٌس لها قٌمة فً الوسط الذي اعٌش فٌه.
2.13
أعتقد أنه ال اهمٌة من وجودي على قٌد الحٌاة.
2.11
ال اهتم بممتلكاتً الخاصة مهما كانت ثمٌنة.
2.11
أشعر بأننً مسلوب اإلرادة .
2.06
أرى أننً ال اعامل معاملة انسانٌة.
2.04
أشعر بأنً منبوذ من اآلخرٌن.
أشعر أن سعادتً تتحقق باالنتماء ألسرة أخرى غٌر أسرتً 1.99
1.98
أشعر بأنً غٌر مرغوب به فً أسرتً.

.4
.5

 -5كان السكن :مدينة ،قرية ،مخيم.
المتغيرات التابعة :مقياس االغتراب النفسي ،مقياس التوافق النفسي االجتماعي

.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

لممسنين.
المعالجة اإلحصائية
وقد راجع الباحثان بيانات الدراسة بعد جمعيا ،تمييداً إلدخاليا إلى الحاسوب،

بحيث أعطيت البيانات أرقاماً معينةل أي بتحويل اإلجابات المفظية إلى أخرى
رقمية ،وذلك في جميع أسئمة الدراسة ،ثم أجيب عمى أسمة الدراسة ،واختبرت

فرضياتيا باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 -1أساليب اإلحصاء الوصفي :كالتكرار ،والنسب المئوية ،والمتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
 -2قياس التجانس الداخمي (كرونباخ ألفا).

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33

 -3تحميل التباين الثنائي المتعدد.
 -4استخدام اختبار معامل االرتباط "بيرسون" لتوضيح العالقة بين االغتراب
النفسي وأبعاد التوافق النفسي االجتماعي

نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول ىذا الجزء من الدراسة عرض ًا لمنتائج التي توصمت إلييا ،وفق ًا لمقاييس

-34

الدراسة المستخدمة ،حيث سيتم اإلجابة عن أسئمتيا ومناقشتيا،واختبار تأثير

خصائص عينة المبحوثين عمى إجاباتيم .وفيما يمي عرضاً لمنتائج التي

الدرجة الكلٌة لالغتراب النفسً

المتوسط
الحسابً
3.42

2444

االنحراف
المعٌاري
1.39
1.40
1.30
1.31
1.20
1.27
1.28
1.16
1.40
1.27
1.15472
1.21
1.26
1.20
1.10
1.09
1.27
1.13461
1.20
1.28
1.19
1.28
1.19
1.27
1.25
1.16
1.25
1.21
1.19
1.12
1.02
1.24
1.14
1.6.

يبين الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي لالغتراب النفسي قد بمغ ()2.44

توصمت إلييا الدراسة :

وبانحراف معياري قدره ( ،)0.63وبدرجة متوسطة حسب المعيار المستخدم في

نتائج السؤال األول:

الدراسة الحالية .ويعزو الباحثان ىذه النتيجة بسبب التغيرات المجتمعية والقيمية

ما درجة االغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين في أسرىم في محافظة

التي طرأت عمى المجتمع الفمسطيني ،كتحوالت األسرة الممتدة إلى نووية،

طولكرم؟

وخروج المرأة لمعمل ،وىجرة األبناء بحثاً عن العمل ،وانتقال األبناء من القرى

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

إلى المدن لظروف معيشية ،ناىيك عن التغيرات الفكريةل بسبب حركة التطور

المعيارية ،لدرجة االغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين في أسرىم في

المعرفي والتكنولوجي اليائل ،والتي أحدثت ُبعداً في التواصل الشخصي بين
أفراد األسرة الواحدة ،وأضحى التواصل االفتراضي عبر وسائل التواصل

محافظة طولكرم ،والجدول ( )3يوضح ذلك.

االجتماعي شكال سائدا عمى حساب أشكال التواصل االجتماعي واالنساني،
ومما زاد الطين بمة عدم قدرة ومعرفة النسبة األكبر من المسنين استخدام ىذا
النوع من التواصل االجتماعي،مما ادى إلى شعور المسن يالعزلة وفقدانو لدوره
االجتماعي،وبالتالي شعوره باالغتراب ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاء في
اإلطار النظري ،وما جاء كذلك في دراسة (الكولي ،)2000 ،حيث تناول
اإلطار النظري مفيوم االغتراب النفسي،والجوانب النفسية المرتبطة بو،
وارتفاعو لدى

PTUKRJ

كبار

السن

الفاقدين لمرعاية االجتماعية

واألسرية
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
ولدورىماالجتماعي ،ولكنيا اختمفت مع النتائج التي أتت بيا دراسة (أبو معيمق
وعبدالحي )2007والتي أشارت أن نسبة االغتراب عند المسن العامل كانت

ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

ما درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين في أسرىم في

منخفضة ،وقد فسر الباحثان ىذا االختالف مع نتائج الدراسة الحالية بسبب

محافظة طولكرم؟

اختالف فئة المسنين التي طبقت عمييا الدراسة الحالية عن فئة المسنين التي

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

طبقت عمييا دارسة (أبو معيمق وعبد الحي )2007حيث انيا طبقت عمى فئة

المعيارية ألبعاد التوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين في أسرىم

المسنين العاممين ،بينما طبقت الدراسة الحالية عمى فئة المسنين المقيمين مع

في محافظة طولكرم ،والجدول ( )5يوضح ذلك.

أسرىم ،فاستمرار المسن بالعمل وقيامو بدوره االجتماعي والميني يؤدي إلى
خفض درجة االغتراب النفسي لديو.
جدول ( : )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التوافق النفسي االجتماعي ،لدى المسنين المقيمين في أسرهم في محافظة طولكرم ،مرتبة تنازلياً حسب
المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

1

التوافق االجتماعي

3.29

0.52

متوسط

3

3

التوافق الشخصي

3.11

0.39

متوسط

2
4
5
6

2
4
5
6

التوافق الصحي

التوافق االنفعالي

التوافق األسري

0.57

3.27

0.44

3.08
2.92

التوافق االقتصادي

2.90

الدرجة الكمية لمتوافق النفسي االجتماعي

3.09

0.59
0.52
0.28

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يوضح الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين (،)3.29-2.90

تبقى من حياتيم ،فاستقرار الوضع االقتصادي لممسن وحصولو عمى ما يكفي

حيث جاء ُبعد التوافق االجتماعي في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي
بمغ ( ،)3.29وبدرجة متوسطة ،بينما جاء ُبعد التوافق الصحي في المرتبة

حاجتو من المال يشعره بالسعادة والرضا ،لذلك فسعادة المسن ترتبط ايجابيا
بتوافقو االقتصادي.

الثانية وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.27وبدرجة متوسطة ،وفي المرتبة الثالثة

ولد ى مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعمق في درجة

جاء بُعد التوافق الشخصي وبمتوسط حسابي بمغ ( )3.11وبدرجة متوسطة

التوافق النفسي ،وارتباطيا بمتغيرات أخرى ،والتي أمكن لمباحثين االطالع

أيضا ،في حين جاء في المرتبة الرابعة بُعد التوافق االنفعالي وبدرجة
متوسطة ،وبمتوسط حسابي بمغ (.)3.08

نالحظ أيضا أن ُبعد التوافق األسري جاء في المرتبة قبل األخيرة وبدرجة
متوسطة ،وبمتوسط حسابي بمغ ( )2.92وجاء في المرتبة األخيرة ُبعد التوافق

عمييا ومراجعتيا ،تبين أنيا تتفق مع دراسة كل من جماعي ( ،)2013مقبل
( )2010وأحميد (.)2006
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

االقتصادي وبدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)2.90أما الدرجة

ىل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≥ 0.05

الكمية لمقياس التوافق النفسي فقد بمغت ( )3.09وبدرجة متوسطة .وتتفق ىذه

بين االغتراب النفسي والتوافق النفسي االجتماعي ،لدى المسنين المقيمين في

النتيجة مع ما جاء في اإلطار النظري ،فالتغير المفاجئ الذي قد يشعر بو

أسرىم في محافظة طولكرم ؟

المسن بعد التقاعد بانخفاض مستوى دخمو قد يحدث اضطرابا في أساليب

لإلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب استخدم معامل ارتباط بيرسون بين
االغتراب النفسي وبين كل بعد من أبعاد التوافق النفسي االجتماعي ،والدرجة

توافق الشخصية مع المجتمع ،ذلك ألن ىذه االنخفاض يتطمب من الفرد

الكمية لمتوافق النفسي ،وذلك كما ىو موضح في الجدول (.)5

تكوين عادات ورغبات جديدة ،كما أن من طبيعة الحاجات المكتسبة أن
الناس ال يستطيعون النكوص إلى طريق العيش أقل مستوى ،من تمك التي
يعيشون عمى مستواىا ،دون أن يعانون شعو اًر بالحرمان.ويرى الباحثان بأن
الوضع االقتصادي لدى المسنين ىو أكثر ما يقمقيم في ىذه المرحمة من

العمر ،فخوفيم من االعتماد عمى الغير بعد أن كانوا مستقمين بذاتيم يخمق
لدييم شعور بعدم الطمأنينة ،فيزيد من اىتماميم بوضعيم المادي لضمان ما
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
جدول ( :)5معامل ارتباط بيرسون لمعالقة بين االغتراب النفسي وأبعاد التوافق

 -وجود عالقة ارتباط عكسية سالبة ودالة إحصائياً بين االغتراب النفسي

أسرهم في محافظة طولكرم

وبعد التوافق
 عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين االغتراب النفسي ُاألسري .

النفسي االجتماعي والتوافق النفسي االجتماعي ككل ،لدى المسنين المقيمين في

أبعاد التوافق النفسي االجتماعي
بعد التوافق الشخصي

االغتراب النفسي

معامل االرتباط

بعد التوافق االجتماعي

بعد التوافق االقتصادي

0.128 -

بعد التوافق الصحي

0.159 -

بعد التوافق األسري

االقتصادي.

**0.00

0.07

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع" :ىل تختمف درجة االغتراب النفسي لدى

0.21

0.194 -

مقياس التوافق النفسي االجتماعي ككل

-عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين االغتراب النفسي وبُعد التوافق

**0.00

0.118 -

بعد التوافق االنفعالي

*
**

الداللة

 0.2170.185 -

وأبعاد التوافق :الشخصي ،واالجتماعي ،واالنفعالي ،والصحي.

المسنين المقيمين مع أسرىم في محافظة طولكرم تبعا لمتغيرات جنس المسن،

**0.00

المستوى التعميمي ،مكان السكن ،الحالة االجتماعية ،مكان اإلقامة الحالي.

**0.00

0.144 -

ومن اجل اإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية الصفرية اآلتية:

**0.00

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05في

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1415
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1411

متوسطات درجة االغتراب النفسي لممسنين المقيمين في أسرىم في محافظة
طول كرم ،تبعا لمتغيرات جنس المسن ،المستوى التعميمي ،مكان السكن،
الحالة االجتماعية ،مكان اإلقامة الحالي .والختبار الفرضية تم استخدام

-يتبين من خالل نتائج الجدول ( )5النتائج اآلتية:

تحميل التباين الثنائي لمدرجة الكمية لالغتراب النفسي ونتائج الجدول ( )6تبين

وجود عالقة ارتباط عكسية سالبة ودالة إحصائياً بين االغتراب النفسي

ذلك .

والتوافق النفسي االجتماعي ككل.

جدول ( :)6تحميل التباين الثنائي المتعدد لدرجة االغتراب النفسي لممسنين المقيمين في أسرهم في محافظة طولكرم ،بحسب متغيرات الدراسة الديمغرافية
مصدر التباين

مجموع مربعات االنحرافاتSS

درجات الحريةDF

متوسط مجموع مربعات االنحرافاتMS

قيمة (ف)

مستوى الداللة

المستوى التعميمي

6.627

5

1.325

3.381

**0.006

مكان اإلقامة الحالي

1.077

4

0.269

0.687

0.601

الحالة االجتماعية

0.488

2

0.244

0.622

0.538

مكان السكن

2.527

111.712

2

285

1.264

3.224

*0.041

الكمي

122.088

299

الجنس

الخطأ

0.017

0.017

1

0.392

0.043

0.835

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≥0,05

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≥ 0.01

يتبين من الجدول ( )6اآلتي:
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ()α≥ 0.05في المتوسطات
الحسابية لالغتراب النفسي لدى المسنين بحسب متغير الجنس .
 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥ 0.05في المتوسطات
الحسابية لالغتراب النفسي لدى المسنين بحسب متغير المستوى
التعميمي .ولتحديد مصدر االختالف في درجة االغتراب النفسي تبعا
لمتغير المستوى التعميميتم استخدام اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية،
ونتائج الجداول ( )7توضح ذلك:
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
جدول ( :)7نتائج اختبار ( ) LSDلممقارنات البعدية ،بين المتوسطات الحسابية لالغتراب النفسي ،تبعا لمتغير المستوى التعميمي
المستوىالتعميمي أ

المستوىالتعميمي ب

الفرق في المتوسط(أ -ب)

مستوى الداللة *Sig.

ابتدائي

أمي (ال يقرأ وال يكتب)

0.14096

0.238

إعدادي

ثانوي

دبموم
إعدادي

بكالوريوس فأعمى

ثانوي

بكالوريوس فأعمى

0.02217

0.885

إعدادي

0.249

*- 0.28931
0.06775

0.620

0.756

0.04731

أمي (ال يقرأ وال يكتب)

إعدادي

- 0.02217

بكالوريوس فأعمى

- 0.02044

0.688
0.115

*- 0.35706

0.006

- 0.06775

0.620

أمي (ال يقرأ وال يكتب)

- 0.19567

إعدادي

- 0.00173

دبموم

0.02044

ثانوي

0.990
0.016

- 0.21611

ابتدائي

0.756

0.00173

0.04558

ابتدائي

0.186

*- 0.33489

أمي (ال يقرأ وال يكتب)

بكالوريوس فأعمى

0.002
0.016

- 0.14836

ابتدائي

0.016

0.33663

- 0.04558

ابتدائي

ثانوي

بكالوريوس فأعمى

*

أمي (ال يقرأ وال يكتب)

دبموم
دبموم

*0.35706

0.006

*0.28931

- 0.19394

دبموم
ثانوي

0.33489

0.016

*

0.885
0.872
0.098

*- 0.33663

0.002

- 0.04731

0.688

0.990
0.872

*دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()α≥0.05

يظير من الجدول رقم ( ) 7أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة

-3وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥ 0.05في المتوسطات الحسابية

االغتراب النفسي ،بين المستجيبين حسب متغير المستوى التعميمي  ،وذلك

لالغتراب النفسي لدى المسنين بحسب متغير مكان السكن .ولتحديد

بين فئة (ابتدائي) وبين فئة (إعدادي) حيث بمغت قيمة الفروق ( )0.33وىي

مصدراالختالف في درجة االغتراب النفسي ،تبعا لمتغير مكان السكن ،وتم

دالة إحصائيا لصالح الفئة األولى ،كما أظيرت النتائج وجود فرق بين فئة

استخدام اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية ،ونتائج الجداول ( )8توضح ذلك:

(ابتدائي) وفئة (ثانوي) لصالح الفئة األولى ،وبين فئة (ابتدائي) وفئة (دبموم)

جدول( :)8نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية

بقيمة ( ) 0.33لصالح فئة (ابتدائي) .وبين فئة (ابتدائي) وفئة (بكالوريوس

لالغتراب النفسي تبعا لمتغير مكان السكن

فأعمى) لصالح الفئة األولى .ويستنتج الباحثان من خالل النتائج السابقة
وجود أثر لممستوى التعميمي عمى درجة االغتراب النفسي ،فكمما أنخفض
المستوى التعميمي تزداد درجة االغتراب النفسي .ويمكن تفسير ذلك بأن
المسن المتعمم يستطيع إيجاد وسائل كثير لالستمتاع والتسمية ،كالقراءة
واالطالع واالنضمام إلى جمعيات ومؤسسات تعنى بالكبار فيو عمى تواصل
أكبر مع المجتمعمن المسن األمي ،وليذا فالمسن المتعمم يكون درجة أقل من
االغتراب بالمقارنة مع المسن األمي.

PTUKRJ

مكانالسكن(أ)

مكانالسكن(ب)

الفرق

مدينة

قرية

- 0.0501

قرية

مدينة

0.0501

مخيم

مدينة

- 0.1341

مخيم
مخيم

قرية

المتوسط(أ -ب)

0.1341

*0.1842

*- 0.1842

في

مستوى

الداللة*Sig.

0.561
0.134
0.561
0.045
0.134
0.045
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
يتبين من الجدول ( )8اآلتي:

يظير من الجدول رقم ( ) 8أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة
االغتراب النفسي بين المستجيبين حسب متغير مكان السكن ،حيث تبمغ قيمة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (≥α) 0.05في المتوسطات

-1

الفروق بين قرية ومخيم ( )0.1842وىي دالة إحصائيا لصالح القرية .وقد

الحسابية لمتوافق النفسي واالجتماعي لدى المسنين بحسب متغيرات

اعتبر الباحثان ىذه النتيجة بأنيا منطقية ،فمن المعروف أن الريف

الجنس ،المستوى التعميمي  ،مكان اإلقامة الحالي.

الفمسطيني ال يزال متمسكا بالعادات والتقاليد فيما يخص كبار السن بدرجة

وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥ 0.05في المتوسطات

-2

أعمى من الحضر  .وقد اتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي توصمت الييا

الحسابية لمتوافق النفسي واالجتماعي لدى المسنين بحسب متغير.

دراسة أبو معيمق وعبد الحي ( )2007ولكن نتائجيا اختمفت مع النتائج التي

الحالة االجتماعية ولتحديد مصدر االختالف في درجة التوافق

توصل الييا (الكولي )2000 ،وقد يعود ىذا االختالف إلى اختالف العينة

النفسي االجتماعي تبعا لمتغير الحالة االجتماعية تم استخدام اختبار

والمجتمع .

( )LSDلممقارنات البعدية ،ونتائج الجداول ( )9توضح ذلك:

النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس" :ىل تختمف درجة التوافق النفسي

جدول ( :)9نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية

االجتماعي لدى المسنين المقيمين في أسرىم في محافظة طولكرم تبعا

التوافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

لمتغيرات جنس المسن ،المستوى التعميمي ،مكان السكن ،الحالة االجتماعية،
مكان اإلقامة الحالي.

الحالةاالجتماعية(أ

الحالةاالجتماعية(

الفرق في المتوسط(أ-

مستوى الداللة.

أعزب

متزوج

*- 0.09348

0.046

متزوج

أعزب

*0.09348

0.046

غير ذلك

أعزب

)

ومن اجل اإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية الصفرية اآلتية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≥ 0.05في
متوسطات درجة التوافق النفسي االجتماعي لممسنين المقيمين في أسرىم في
محافظة طولكرم ،تبعا لمتغيرات جنس المسن ،المستوى التعميمي ،مكان
السكن ،الحالة االجتماعية ،مكان اإلقامة الحالي.
والختبار الفرضية تم استخدام تحميل التباين الثنائي لمدرجة الكمية لمتوافق

ب)

ب)

غير ذلك

- 0.02811

غير ذلك

0.06537

متزوج

- 0.06537

0.634
0.155
0.634

0.02811

0.155

**دالة إحصائيا عندمستوى الداللة اإلحصائية ()α≥0,01

النفسي االجتماعي ونتائج الجدول ( )8تبين ذلك

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α≥0,05

جدول ( :)8تحميل التباين الثنائي المتعدد لدرجة التوافق النفسي االجتماعي
لممسنين المقيمين في أسرهم في محافظة طولكرم ،بحسب متغيرات الدراسة
الديمغرافية

يظير من الجدول رقم ( ) 9أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة

مصدر

التباين

درجات

متوسط

مجموع

االنحرافات

DF

مربعات

مربعات
SS

الحرية

مجموع

قيمة
(ف)

الداللة

االنحرافات

MS

الجنس

0.071

1

0.071

المستوى

0.426

5

0.085

1.060

مكان اإلقامة

0.132

4

0.033

0.409

0.802

الحالة

0.604

2

0.302

3.754

*0.025

مكان السكن

0.709

2

0.355

4.410

**0.013

الخطأ

22.926

285

0.080

الكمي

24.720

299

وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥ 0.05في المتوسطات
الحسابية لمتوافق النفسي واالجتماعي لدى المسنين ،بحسب متغير

0.883

االجتماعية

( )0.09348وىي دالة إحصائيا ولصالح المتزوج.
-3

0.383

الحالي

االجتماعية ،وذلك بين أعزب ومتزوج ،حيث بمغت قيمة الفروق

مستوى

0.348

التعميمي

التوافق النفسي واالجتماعي لممسنين ،بين المستجيبين حسب متغير الحالة

مكان السكن .ولتحديد مصدر االختالف في درجة التوافق النفسي
االجتماعي تبعا لمتغير مكان السكن ،تم استخدام اختبار ()LSD
لممقارنات البعدية ،ونتائج الجداول ( )10توضح ذلك:
جدول ( :)10نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية
لمتوافق النفسي الجتماعي تبعا لمتغير مكان السكن
مستوى الداللة

*Sig.

0.017

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≥0,05

0.005
0.017

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≥0.01

0.633

PTUKRJ

الفرق في المتوسط(أ -ب)
0.09403

*-

0.11387

*-

0.09403

مكان السكن(ب)
قرية
مخيم

مدينة

- 0.01984

مخيم

0.005

0.11387

مدينة

0.633

0.01984

قرية

مكان السكن(أ)
مدينة
قرية
مخيم
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم
يظير في الجدول رقم ( ) 10أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة

االمين ،عوض .)2013( .التوافق النفسى وعالقتو بالتحصيل الدراسى لدى

التوافق النفسي واالجتماعي ،بين المستجيبين حسب متغير مكان السكن،

تالميذ مرحمة األساس ،دراسة ميدانية بمحمية شرق النيل – قطاع

وذلك بين قرية ومدينة ،حيث بمغت قيمة الفروق ( )0.09403وىي دالة

العيمفون ،دراسة ماجستير غير منشورة،كمية التربية ،جامعة النيمين،

إحصائيا لصالح القرية .وبين مخيم ومدينة لصالح مدينة حيث بمغت قيمة

السودان.

الفروق(. )0.11387ويمكن تفسير ذلك أن المجتمع القروي مجتمع متماسك

الجماعي ،صالح الدين.)2013( .القيم االجتماعية وعالقتيا بالتوافق

بشكل كبير ،فأىل القرية أكثر تواصالً وتفاعال مع بعضيم البعض ،ىذا

النفسي االجتماعي لدى الطالب الجامعي ،دراسة ميدانية ،جامعة
الوادي.

باإلضافة إال أن المجتمع القروي ىو مجتمع أسري ،فميذا نجد القرويين أكثر
توافق مع أسرىم ،وبالتالي فالمسنون المقيمون في القرية أكثر توافقا نفسيا

الشمري ،فاضل.)2012( .التوافق النفسي االجتماعي وعالقتو بمركز

واجتماعيا .وقد اتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي توصمت الييا دراسة
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