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صحاب  أالمشكالت االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بانخف اض دخل  
 معها  االجتماعي والنفسي والبيئيالمعاشات وسبل التكيف  

                [5] 
 ( 3)أحمد فؤاد مندور) 2(صالح سامية خضر -(1)آية عبد المرضى رشيد

 (1)حنان السيد زيدان
    جامعة عين شمس ،كلية التربية( 9، جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية (0
 كلية التجارة جامعة عين شمس (3

 

 المستخلص
من المشكالت االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بانخفاض دخل  هدفت الدراسة إلي التحقق

التعرف علي "بغية و  معها االجتماعي والنفسي والبيئيأصحاب المعاشات وسبل التكيف 
ألصحاب المعاشات منخفضي الدخل وكذلك التعرف على المشكالت االجتماعية والفيزيقية 

االجتماعي والنفسي والبيئي، ألصحاب المعاشات واستعانت بنظرية البنائية التكيف سبل 
الوظيفية والنظرية اإلنسانية، حيث تكمن أهمية الدراسة في المشكالت االقتصادية والبيئية 

. فسية واالجتماعية نتيجة انخفاض دخول أصحاب المعاشات في ظل الغالء المعيشيوالن
مفردة من المترددين علي التأمينات االجتماعية بالزيتون ( 001)وتكونت عينة الدراسة من 

 إناث (95) ذكور (92) مقسمة إلى
ومن  ماعيالمسح االجتمنهج استخدم الباحثون المنهج الوصفي و دراسة وصفية : نوع الدراسة

االجتماعي التكيف إعداد الباحثون، لمشكالت االجتماعية والفيزيقية األدوات استمارة استبيان ل
 .ونإعداد الباحثوالنفسي والبيئي إعداد الباحثون، 

 :اأهمه عدد من النتائجالدراسة إلي  توصلت
بين المشكالت ( 1019)عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود  -0

فروق ذات داللة  .االجتماعية وقيمة المعاش لدى أصحاب المعاشات منخفضي الدخل
بين التطبيق القبلي والتطبيق ألبعدي للمجموعة ( 1010)إحصائية عند مستوى داللة 

القدرة على تكوين عالقات )التجريبية  في المرونة النفسية ككل وجميع أبعادها المتمثلة في 
درة على التحكم في االنفعاالت، القدرة على اتخاذ القرارات اجتماعية مع اآلخرين، الق
 .والحياةلصالح التطبيق ألبعدي ( والتخطيط لحل المشكالت

بين المشكالت ( 1010)توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -9
 .الفيزيقية وقيمة المعاش لدى أصحاب المعاشات منخفضي الدخل

استجابات بين  (1010)، (1019)لة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات دالال   -3
 ".السن" أصحاب المعاشات في المشكالت االجتماعية راجعة إلى االختالف في 
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 :كما توصي الدراسة بما يلي
شتى مجاالت  فيبهذه الشريحة من خالل تقديم المساعدات والمعونة لهم  المسئولوناهتمام  -0

 .الحياة
المسنين  لمشكالت واألسر المدني المجتمع ومؤسسات المعنية الوزارات قبل من التصدي -9

 .لها المالئمة العملية الحلول وتوفير
يعانى بعدم وجود مأوى له  الذيحتى تتكفل بالمسن  المسنينإنشاء دور لرعاية في  التوسع -3

 .أو عدم اهتمام أوالده ورعايتهم له
 

 المقدمة
مجتمع يود أن يساير ركب التقدم عليه أن يوجه اهتمامه إلى الموارد  أيأن  البديهيمن 

مكانيات وخبرات  فيرد المادية وهذه الموارد تتمثل االبشرية بجانب اهتمامه بالمو  قدرات وا 
، فيجب عدم نسيان من قدموا والنشءباالهتمام بالشباب  مناداةأفراده، فإذا كان هناك دائما 

المجتمع، فإهمال هذه الفئة  فياليوم من كبار السن  اوأصبحو بهم شبا فيخبراتهم وقدراتهم 
 (0225سهير كامل، .)أبعادها الخطورة المادية فييمثل خطورة تفوق 

إن التقدم في الطب أدى إلى زيادة متوسط عمر اإلنسان مما أدى إلى زيادة عدد 
مم المتحدة فمن األشخاص الذين يصلون لمراحل متقدمة في العمر، وطبقًا إلحصائيات األ

المتوقع أن يرتفع عدد المسنين في المرحلة المقبلة ارتفاعًا متتاليًا بالنسبة لمجموع سكان العالم، 
وبناًءا على ذلك يجب على المجتمعات االهتمام بهذه الفئة المتتالية عامًا بعد عام حتى ال 

اج إلى فكر وخبرة كبار فالمجتمع كما يحتاج إلى قوة الشباب يحت. تصبح عبئًا على المجتمع
السن، لينمو ويزدهر المجتمع وفى نفس الوقت يكون قد أعطى هؤالء الفئة حقهم مثلما هم 

 (0ص: 0252محمد عبد المقصود، . )أعطوا في شبابهم
دخول أصحاب المعاشات  ثباتاالرتفاع المستمر في نفقات المعيشة والغالء مع  لقد أدى

الصعوبات لمواجهة هذا الغالء ورغم صدور العديد من و  االجتماعيةإلى ظهور المشكالت 
تهدف إلى زيادة دخل أصحاب المعاشات إال أن هذا كان  التيسنة األخيرة  91قوانين خال الـ 

لمواجهة متطلبات الحياة وخصوصُا أنه يجب تكريم حياه العاملين بعد بلوغهم سن  كافيغير 
ظهور العديد من  إلىهذه العوامل جمعا  المعاش سواء بالعجز أو المرض أو الوفاة وأدت

 (19ص  :0221 ،خليفة.)المشكالت النفسية 
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وأما الجوانب  حلة من مشكالت اجتماعية ونفسية،يواجه أصحاب المعاشات في هذه المر 
مقدار تقبله للوضع النفسية فتتعلق بالوضع ألتكيفي ألصحاب المعاشات من خالل سلوكه و 

أثناء تفاعلهم مع اآلخرين  فرادالنواحي االجتماعية فتعبر عن أدوار األ، وأما الذي يعيش فيه
 .(Woodruff-Pak,1997)في المجتمع الذي يعيشون فيه

 

 مشكلة الدراسة
تمثل إحدى مراحل  التيهذه المرحلة العمرية  فييعانى أصحاب المعاشات بصفة عامة 

االجتماعية والنفسية التي يمكن و  ولوجيةاألساسية التي يصاحبها العديد من التغيرات الفسي النمو
أن تؤثر على حياة المسنين وعلى حالتهم االجتماعية والصحية واالقتصادية خاصة بعد 

 مما يؤدي إلىلهم في الحياة،  تقاعدهم عن العمل وانخفاض دخلهم وشعورهم بأنه ال دور
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة و  على حياة أصحاب المعاشات، ةؤثر مالعديد من المشكالت ال

من إجمالي  % 7,3 مليون مسن بنسبة5,8 عدد المسنين في مصر بلغ أنالعامة واإلحصاء 
مع تطور الخدمات  2030 الفتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحلول عام ،السكان

 (.2011 : مجلة األخبار المصورة) الصحية، 
ألعمار أخذت الفترة الحياتية في مرحلة ما بعد التقاعد ومع هذا االرتفاع في متوسط ا

ت مشاغل الحياة دون أدفترة زمنية طويلة نسبيا يمكن للمرء القيام فيها بنشاطات متنوعة 
التفرغ للعالقات االجتماعية ية الهوايات المتناسبة مع السن و تنمو  تحقيقها في السابق كالرحالت

من كبار  اً ، فمن المعروف أن كثير انت أدبية أم علميةبداعية سواء كأو حتى إنجاز أعمال إ
ة من العمر بعد أن تكون المبدعين قد أنجزوا أعمالهم الضخمة في المراحل المتأخر و  الكتاب

 .2011): رضوان)أصبحت في ذروتها الخبرة والمعرفة قد نضجت و 
مر ة من العحلر ميستطيع أصحاب المعاشات تحقيق ذلك والتوافق مع هذه ال ولكي

إشباع ذلك، ونتيجة لقلة الدراسات وغير المادي  حاجة إلى الدعم الماديواالستفادة منها فهم ب
فإن مشكلة هذه الدراسة تنحصر  المصريالخاصة بأصحاب المعاشات خاصة في المجتمع 

في دراسة أهم المشكالت االجتماعية والفيزيقية التي تواجه أصحاب المعاشات وسبل التكيف 
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حل هذه ساهمة في لوصول لبعض التوصيات المل سعيا  لهذه المشكالت  والبيئيالنفسي 
 .المشكالت

 

 أسئلة البحث
                                                                       مــا مــدى وجــود عالقــة بــين المشــكالت االجتماعيــة وقيمــة المعــاش لــدى أصــحاب المعاشــات  - 0

  ؟         المنخفضة 
                                                             ما مدى قدرة أصحاب المعاشات منخفضي الدخل على التكيف االجتماعي؟   - 9
  ؟                                               ستفيد بها منخفضي الدخل في تحقيق التكيف االجتماعي                ما اآلليات التي ي - 3

 

 ةأهمية الدراس
على قدر كبير من األهمية ألنه يمثل حياة فئة  تناولها لموضوع فيتكمن أهمية الدراسة 

 نتيجةكبيرة من الناس يتعرضون للكثير من المشكالت االقتصادية والبيئة والنفسية واالجتماعية 
الخدمة وفى ظل  في امازالو انخفاض دخولهم، وأن حياتهم تختلف عن حياة اآلخرين من الذين 

 .، وأن معظمهم من المسنينالمعيشيالغالء 
 :تتمثل في اإلطار النظري وعرض موضوعات البحث :أهمية النظرية

 المسنيناهتمت بمشكالت  التيتأتى أهمية الدراسة في أنها تعد من الدراسات األولى  -
، حيث أن هذا الموضوع االجتماعي والنفسي والبيئيالمرتبطة بالمعاشات وعالقتها بالتكيف 

، وذلك اإلعالميأو على المستوى  المصريمجتمعنا  فيمن الدراسة  الكافيلم ينل القدر 
 .على حد علم الباحثة

امل مع هذه الفئة التع فيوالمرشدين  نإرشادي لألخصائييفتح طريق  فيتساعد هذه الدراسة  -
يجاد حلول لمشكالتهم ومساعدتهم على تحقيق التكيف    .مله النفسي واالجتماعي والبيئيوا 

والطلبة الدارسين فى كليات  االجتماعيةكما أنها تفيد الطلبة الدارسين في مجال التأمينات  -
في  المعاشات والفيزيقية والتنبيه لها وكيفية معالجتها ومساعدة أصحاب االجتماعيةالخدمة 
 . دخولهم لتحسين بدائل وجود

 :التطبيقيةاألهمية 
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 فيقد تساهم  التيتفسير النتائج يمكن االستفادة به عند  ما تسفر عنه الدراسة الحالية  -
 إستراتيجيةببيانات عريضة تفيدها عند وضع  اإلمداد فيتزويد الجهات صاحبة القرار 

 .مصر على أسس علمية سليمة المسنين فيوطنية عريضة لرعاية 
والفيزيقية  االجتماعيةتقدم صورة حقيقية عن انخفاض دخل أصحاب المعاشات ومشكالتهم  -

 . والبيئي والنفسي االجتماعيوكيفية التكيف 
التعرف على الضغوط والتوترات النفسية والصحية  فيتسهم  التيتوفير األدوات والمقاييس  -

 . ألصحاب المعاشات
توفير الرعاية الصحية  فيالمعاشات  أصحابووضع خطه التعامل مع  توفير برامج -

 . واالجتماعية
 . على مواصلة الحياةم تساعده التيتوفير العوامل الفيزيقية  -

 

 أهداف الدراسة
جه أصحاب المعاشات منخفضي التعرف على المشكالت االجتماعية والفيزيقية التي توا .0

 .الدخل
المعاشات منخفضي الدخل مع  مشكالتهم االجتماعية الكشف عن كيفية تكيف أصحاب  .9

 .والفيزيقية
ومشكالتهم االجتماعية التعرف على العالقة بين انخفاض دخل أصحاب المعاشات  .3

 .والفيزيقية
 

 مف اهيم الدراسة
المشكلة في اللغة مشتقة من الفعل : Social problems)) المشكـــالت االجتماعية -0

 (23ص:0251لويس معلوف، ) .عليه األمرشكل وشكل األمر أي التبس 
كــل موقــف يقتضــي تغييــرًا والمشــكلة االجتماعيــة : بأنهــا االجتماعيــةيعرفهــا معجــم العلــوم 

أحمـــد زكـــي بـــدوي، ). اجتماعيـــة خـــاص ولـــيس طبعـــًا أن تكـــون كـــل ظـــاهرة  ظـــاهرة ذات وضـــع
 (029ص :9110
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تواجه أصحاب المعاشات  نتيجة هي المشكالت التي : االجتماعية إجرائياالمشكـــالت  تعريف 
والتي تؤثر على ( الرعاية الصحية، والرعاية االجتماعية) الدخل وعدم الكفاية مثل  انخفاض

 . واآلخرين ارتباطهم بأفراد أسرتهم
 (Income pensioners :) أصحاب المعاشات

بخـــدمات انتفـــاع المـــواطنين : لمعاشـــاتصـــحاب األ االجتمـــاعيتعريـــف الهيئـــة القوميـــة للتـــأمين 
 التأمينـات، وزارة.)التـأمين االجتمـاعي مـن معاشـات وتعويضـات وكيفيـه تقـديرها وبيـان شـروطها

9111 ) 
 شــهريهـم أولئـك األفــراد الـذين يتقاضـون معاشــات بشـكل  : يــا  جرائإالمعاشـات  أصــحابتعريـف 

م من التأمينات االجتماعية، لسبب مـن هـذه األسـباب، إمـا وصـولهم السـتين مـن العمـر وخـروجه
 (زوجته -زوجه)عن  أراملعن العمل، ومنهم من يتقاضى معاش 

ــاعي التكيــف -2 عنــي التــالف فــي اللغــة ي التكيــف: (Social  A daptation)  االجتم
والتقــارب وهــو جملــة التغيــرات والتعــديالت الســلوكية التــي تكــون ضــرورية إلشــباع الحاجــات 

. ، إلــى جانــب إقامــة عالقــات منســجمة مــع البيئــةواجهــة متطلبــات المجتمــعاالجتماعيــة، ولم
 (.Wolmen,1973,p125 وولمان(

ـــف  ـــه أعبـــارة عـــن جهـــد مبـــذول مـــن قبـــل الفـــرد  :االجتمـــاعيالتكي ثنـــاء محاوالتـــه إشـــباع حاجات
 . (0253أحمد راجح، .)المختلفة والتواق مع البيئة الداخلية والخارجية 
أو الضــغوط النفســية ، والصــدمات والنكبــات، للشــدائدعمليــة التوافــق الجيــد والمواجهــة االيجابيــة 

مشــــكالت العالقــــة مــــع اآلخــــرين، المشــــكالت ، األفــــراد مثــــل المشــــكالت األســــرية التــــي يواجههــــا
 .العمل والمشكالت المالية ضغوط ، الصحية الخطيرة

هو شعور أصحاب المعاشات بالوحدة والعزلة نتيجة  :يا  إجرائ ريف التكيــف االجتماعيعت
 . عنهم وانشغالهم بحياتهم الخاصة ال األبناءانفص

و أساس تكامل الشخصية ه: (  A daptation psychological):التكيــف النفسي -3
، وهو ما يظهر من الفرد عرضة لعدم التوازن النفسي لذا فإن عدم وجوده يجعل ،واستقرارها

 هوف، (31ص:9113الهابط،) ، والمشاكل الجسمية واالجتماعيةسيةخالل االضطرابات النف
بها بهدف إشباع حاجاته والتأقلم  ويأتييمارسها الفرد  التيجملة اإلجراءات السلوكية إذن 
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الطبيعية )والخارجية ( النفسيبناءه )الفرد الذاتية الداخلية  في بيئتيمع ظروف معينة 
 (16ص:9111عالء كفافي،).(االجتماعية

قدرة المسن على إشباع حاجاته ودوافعه الداخلية في عدم  :يا  تعريف التكيــف النفسي إجرائ -
 نفسه الشعور بالرضا عن وعدم   األسرة

صورة فقد عرف على مستوى األفراد أو األشخاص أنه محاوالت الفرد  :التكيــف البيئي -4
 (Gordon, 1963, P.10) لتحقيق نوع من العالقات الثابتة والمرضية مع البيئة 

 :لخدمات األساسية والمشكالت البيئية مثلل عدم التكيف :إجرائيا  التكيــف البيئي تعريف  -
وزيادة نفقات  ،ومشكلة بيع األثاث لقلة الدخل ،ارتفاع اإليجارات الحديثة أو ،السكن
 .وضعف اإلضاءة ،أو سوء التهوية داخل المساكن الضيقة ،المعيشة

 

 الدراسات السابقة
 :في محورينتمثلت الدراسات السابقة 

 (المسنين)مشكالت أصحاب المعاشـات الدراسات التي تناولت : المحور األول
دراسة مسحية لنزالء  "المسنون ومشكالتهم" : بعنوان( 2٠٠3)خليل درويش : دراسة-1

 .دور رعاية المسنين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 لتعرف على األسباب التي تؤدي إلى تحويل المسنين إلى دور الرعاية، ا :هدفت الدراسة
 .على المشكالت التي يعانون منها من وجهة نظرهموكذلك التعرف 

تكونت عينة الدراسة من جميع المسنين المقيمين في دور الرعاية في دولة  :عينة الدراسة
 ( .حالة 11باستثناء )اإلمارات العربية المتحدة 

عجز المسنين عن خدمة أنفسهم بأنفسهم وعزلتهم عن اآلخرين هو من أقوى  :الدراسةنتائج 
األسباب المؤدية إلى تحويلهم إلى دور الرعاية، وأن المشكالت النفسية واالجتماعية وبخاصة 
شعور المسنين بالحزن والكآبة الناجم عن تفكيرهم بأحفادهم وفقدانهم لمكانتهم في األسرة 

 (9113 خليل درويش،)  .د المشكالت لديهم، وتليها المشكالت الصحيةوالمجتمع من أش
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ظل  كبار السن في التي يواجهها لمشكالتا :بعنوان( 2٠1٠) ياسمين عتيبة دراسة-2
 .بريف محافظة كفر الشيخ بعض الثقافات الفرعية

استعراض وشرح بعض  التعرف علي الوضع الراهن لكبار السن من خالل :هدفت الدراسة
الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمبحوثين، والتعرف علي أهم المشكالت التي 

علي أهم المشكالت  تواجه كبار السن بصفة عامة وترتيبها وفق أهميتها النسبية ، والتعرف
وترتيب هذه  ةالفرعية السائدالتي تواجه كبار السن في الريف وفق النوع ووفق الثقافات 

في كل ثقافة فرعية ،  أهميتها النسبية لتحديد أولويات مواجهتها والتصدي لهاالمشاكل وفق 
كبار السن بالريف وتحسين  وأخيرا وضع عدة مقترحات للمساهمة في التعرف علي احتياج

 .الحياة أوضاعهم في بعض نواحي
هي  مبحوث من ذوات الفئة العمرية( 969) عينة قوامها عينة الدراسة شملت :عينة الدراسة

قرية كفر الحمزاوى مركز  -قرية محلة أبو علي مركز دسوق -بر بحري مركز البرلس قرية)
، وقد استخدم لتحليل البيانات مجموعة من (مركز كفر الشيخ قرية الطايفة -كفر الشيخ
 تالتكرارا - المتوسط الحسابي–المتوسط الحسابي المرجح -االنحراف)اإلحصائية األساليب 

 ".األف " معامل ثبات كرونباخ - -ةوالنسب المئوي
ظهور مشكالت كبار السن بصورة واضحة وأن اختلفت في درجة أهمية كل  :نتائج الدراسة

كانت أول هذه المشكالت من حيث األهمية المشكالت االقتصادية ثم المشكالت  منها،حيث
المشكالت م الصحية ثم مشكالت تفكك العالقات االجتماعية في محيط األسرة واألصدقاء ث

مشكالت وقت  النفسية ثم مشكالت االتجاهات السلبية ألفراد المجتمع تجاه كبار السن ثم
 .المشكالت الدينية الفراغ ثم مشكالت التقاعد وتقلص منظومة المكانة االجتماعية ، وأخيرا

 مشكالت بعنوان Dupuis, Weiss, Wolfson,2007) (2٠1٠)ياسمين عتيبة ةدراس-3
 "المتعلقة بالنقل داخل المناطق الحضرية المسنين 

مشكالت المسنين المتعلقة بالتنقل في مناطق حضرية، والتعرف  الكشف عن  :هدفت الدراسة
 . على االحتياجات غير الملباة لديهم

 19من المسنين الذين تراوحت أعمارهم ( 532)وتكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
  .فوق عاما فما
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أن مشكالت التنقل هي مسألة هامة تواجه كبار السن وخاصة النساء،  :الدراسةنتائج 
أن و  من الذكور% 01من اإلناث و% 33، بنسبة % 93حيث بلغت نسبة انتشارها 

م من النساء اللواتي لديهن مشكالت في التنقل هن األضعف صحيا واألقل في 55%
 . الدخل واألقل رضا

(Dupuis, Weiss, Wolfson,2007( 
 :البيئيو  النفسي واالجتماعيالتكيف  دراسات تناولت: المحـــور الثــــاني

المعاقين  دراسات ميدانية حول( 09)سوف يتناول في هذا صورة الذات من خالل عرض
 جسمياً 

دور الخدمة االجتماعية في تحقيق التكيف لدى  (:2٠13) سلمى كوندة: دراسة -1
 "سطيف -دراسة ميدانية بدار صالح بأي"المسنين في مراكز الرعاية االجتماعية 

معرفة مدى إسهام هذه الجوانب في تحقيق التكيف لدى المسنين المقيمين  :إلي الدراسةهدفت 
االجتماعية لبرامج الخدمة  مالئمة مراكز الرعايةالتعرف على بمراكز الرعاية االجتماعية و 

مكانية تلبيته الحتي  .اجات المسنيناالجتماعية وا 
من مركز ( 1)من مركز صالح بأي ( 36) :منقسمة إلى من المسنين( 61) :عينة الدراسة

 .بوعقال
دليل المقابلة  -برنامج خدمة اجتماعية -استمارة استبيان) تتمثل في :أداوت الدراسة

 (.والمالحظة
 :الدراسةنتائج 

برامج الخدمة االجتماعية ومقدميها بمركز الرعاية يسهمون في تحقيق التكيف لدى المسنين  -
 .المقيمين به

 (9103:سلمى كوندة).الخدمة االجتماعية تسهم في تحقيق التكيف لديهم -
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أثر برنامج تدريبي لمساعدة كبار السن في األردن : (2٠12)سمية جميل عوض دراسة -2
 .التكيف اإليجابي مع مشكالتهمعلى 

التعرف على و  الكشف عن أثر برنامج تدريبي لمساعدة كبار السن في األردن،: هدفت الدراسة
 .التكيف اإليجابي مع مشكالتهم

 :سيدة من كبار السن مقسمة إلى قسمين( 61): عينة الدراسة
 .سيدة من كبار السن عينة تجريبية( 91) -
 .ن عينة ضابطةسيدة من كبار الس( 91) -

 .برنامج تدريبي لمساعدة كبار السن -مقياس التكيف تتمثل في : أدوات الدراسة
 :نتائج الدراسة

 .وجود أثر للبرنامج التدريبي المستخدم في مساعدة كبار السن على التكيف اإليجابي -
 .التكيف ضمن مجال التعبير عن المشاعر توجود أثر فاعل لممارسة استراتيجيا -
أثر طريقة حل المشكالت وطريقة عالج الداعم   (Alexopoles et al., 2003)دراسة -3

 .وظيفية ولديهم اكتئابكبار السن يعانون من اضطرابات  في تكيف مجموعة من
 .لتعرف علي اضطرابات الوظيفية: هدفت الدراسة
 .من كبار السن من الواليات المتحدة( 99) :عينة الدراسة

 .تمارة استبياناس: أدوات الدراسة
وجدت الدراسة أن طريقة حل المشكالت كانت أكثر فاعلية من طريقة العالج  :نتائج الدراسة

 .، التخفيف من الشعور باالكتئابكبار السن على التكيف مع مشاكلهمالداعم في مساعدة 
(Alexopoles et al., 2003.) 

 :خالصة الدراسات السابقة
حيث تناولت  المشكالت االجتماعية لكبار السنالمرتبط  دراسات المحور األول اهتمت -

 .خاصةبصفة  المشكالت االجتماعية بصفة عامة للمسنين
حيث تنوعت : لتكيف االجتماعي والنفسي للمسنيناالمرتبط  اهتمت دراسات المحور الثاني -

ال توجد  ةفي حد علم الباحث، بصفة عامة  سواء المحلية والعربية واألجنبيةللتكيف دراسات 
 .للتكيف النفسي واالجتماعي والبيئي ألصحاب المعاشاتدراسات  تطرقت 
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ز على العديد من النظريات أما عن األطر النظرية التي اعتمدت عليها الدراسات فكان التركي
 ،البنائية الوظيفيةنظرية ) المشكالت االجتماعية والنفسيةتطبيق نظريات المرتبطة منها، 

النظرية  ،النظرية السلوكيـــــة ،البيولوجيةاالجتماعية، والنظرية نظرية ال ،يةاإلنسانالنظرية و 
، وتطبيق نظريات التكيف النفسي واالجتماعي والبيئيفي معظم دراسات ( البيولوجيا الطبية

من  ةالباحث واستفادت (اإلنسانيةالنظرية البيولوجيا الطبية النظرية  ،نظرية التحليـــل النفسي،)
 .ابعض هذه النظريات في دراسته

، المناهج الوصفية:مناهج عدة منها اسات ركزت علىأما عن األطر منهجية فمعظم الدر  -
 .الرتباطياالمنهج الوصفي  لمقارن، المنهج الوصفي التحليلي،، المنهج االمنهج الكمي

 
 اإلطار النظري للدراسة

 :المشكالت االجتماعية والنفسية ما يليتفسير عملية  ساهمت في التيومن النظريات 
 :الوظيفية النظرية البنائية -1
حاولت الوظيفية الكالسيكية تفسير المشكالت االجتماعية من خالل : الوظيفية الكالسيكية -أ

محاولة فهم المجتمع في ضوء الظروف التي يمر بها، أي من خالل محاولة فهم العالقات 
، حيث يشير البناء إلى يشير إلى مفهوم البناء والوظيفة إذنالمتبادلة بين المكونات فهو 

العالقات المستمرة والثابتة بين الوحدات االجتماعية ويكشف عن الجوانب الهيكلية الثابتة 
في حين تشير الوظيفة إلى النتائج أو التبعات المترتبة على النشاط االجتماعي كما أن 

محمد . )اخل البناء االجتماعيد ةالوظيفة تعبر عن الجوانب الدينامكي
 (33ص:0250الجوهري،

ويحاول هربرت  (Herbert spencer) تفسير المشكالت االجتماعية من وجهة النظر
تقديم مقاربة عضوية بين المجتمع والمادة الحية ، حيث يتغير " سبنسر الكالسيكية من خالل

ذ تتحول من وضعية الالتجانس المجتمع في ضوء نفس القوانين التي يتحول بها عالم المادة إ
 (32ص:0256أحمد زيد،.)االنتظام والتحددو  والالتحدد إلى وضعية التجانس
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 :للتكيف رةــــــــات المفســـــالنظري
الذين يعانون من  األفرادمن خالل روجرز أن  اإلنسانيةتؤكد للنظرية  :اإلنسانيةالنظرية  -1

الذات تتكون نتيجة  أنعدم التكيف يعبرون عن بعض الجوانب التي تقلقهم، ويرى روجز 
التكيف واالتزان نتيجة للنضج  إلىوتسعى  اآلخرينالتفاعل مع البيئة وقد تمتص قيم 

والفرد يمر في حياته بخبرات عديدة يؤثر فيها ، والتعلم وهي محور كل الخبرات السابقة
رموز يدركها ويقيمها في ضوء مفهوم الذات والمعايير  إلىبها ويحول هذه الخبرات  رويتأث

فالخبرات التي تتفق وتتطابق مع مفهوم الذات ومع  .يتجاهلها وينكرها أواالجتماعية 
كان العكس فتؤدى  إذا، أما قالتوتر والقلمن   الراحة والخلو إلىالمعايير االجتماعية تؤدي 

 اإلحساسهناك معايير ثالثة للتكيف هي  أنويضيف روجرز  ،ء التكيفوسو  اإلحباط إلى
 (011ص:9111كامل علوان الزبيدي،).بالحرية، الخبرة والثقة بالمشاعر الذاتية

ة اجتماعية يؤثر فيها ويتأثر أن الفرد ينمو في بيئ توضح السلوكية :النظرية السلوكيـــــة-2
والمعايير االجتماعية  والتي تكون مجموعة من المحددات ، ويكتسب منها أنماط الحياة بها

 <(91،ص9106:آسيا عبازة . ) السلوكية لدى الفرد
مكتسبة وذلك من خالل الخبرات التي  أوأنماط التكيف وسوء التكيف تعد متعلمة و 

كيفية االستجابة لتحديات الحياة تقابل  إلىيتعرض لها الفرد والتكيف يشمل على خبرات تشير 
التدعيم ويرى أصحاب المدرسة السلوكية أن الشخص المتكيف مع المجتمع هو  أوالتعزيز ب

يكون عادات سوية نتجت من خالل ارتباطات بمتغيرات حسية  أنالشخص الذي استطاع 
نفس . )وتكررت فتكونت عادة باإلثابةواستجابات جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية دعمت 

 (المرجع
 

 المنهجيةاإلجراءات  
 :منهج الدراسة -0
     وصـف     علـى      يعمـل      الـذي         لتحليلـي ا        الوصـفي        المـنهج     على   ون       الباحث     عتمد  ا   :             المنهج الوصفي -

     علـى        التعـرف   أو       كيفـي   أو      كمي     وصف         لمختلفة          وأبعادها ا         جوانبها        وتحليل          المدروسة         الظاهرة
     صــــحاب  أ                                                  المشــــكالت االجتماعيــــة والفيزيقيــــة المرتبطــــة بانخفــــاض دخــــل           المختلفــــة         العوامــــل
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                 كشف الحقـائق التـي   و      ة        المسؤولي      معها                          االجتماعي والنفسي والبيئي                     المعاشات وسبل التكيف 
  .   بها       تتعلق

                                           ً          ً     يعد هذا المنهج من أكثـر المنـاهج العلميـة شـيوعًا واسـتخدامًا فـي    :                   منهج المسح االجتماعي -
                                                                              البحــوث االجتماعيــة وقــد تــم اســتخدام هــذا المــنهج حيــث أنــه يســمح بأخــذ أعــداد كبيــرة وذلــك 

  .                                                              عينة الدراسة باستخدام أداة االستبيان في جمع المعلومات الميدانية     على
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسعى إلى وصف مجتمع  :نوع الدراسة -2

، حيث إن الدراسات الوصفية توفر ( الكيفي  -الكمي )الدراسة واستخدام التحليل بنوعيه 
صورة دقيقة ومحددة لظاهرة معينة ، كما أنها تساعد في تحديد المكونات األساسية المؤدية 
إلى وصف وتشخيص وتحليل الظواهر في المجتمع  للكشف عن المشكالت االجتماعية 

تماعي والنفسي االجصحاب المعاشات وسبل التكيف أوالفيزيقية المرتبطة بانخفاض دخل 
 .معها والبيئي

 :فقد تم الحصول عليها من مصدرين هما مصدر البياناتأما 
في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  ةالباحث تحيث اتجه :الثانوية المصادر –أ 

بموضوع  البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة
والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  ،الدراسة

 .الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
 .وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانياً : األولية المصادر –ب 

 :األدوات المستخدمة
هي عبارة عن نموذج : من إعداد الباحثون :(Questionnaire) استمارة االستبيان -0

ينطوي على مجموعة من األسئلة التي تقوم الباحثة بتوجيهها للمبحوث، وكذلك ترسل إلى 
إسماعيل علي .)المبحوث عن طريق البريد ، ومن ثم يقوم المبحوث بتسجيل إجاباته بنفسه

 (69،ص0229سعد،
 : مرحلة تصميم االستمارة وصياغة األسئلة

 :تحديد الغرض من البياناتمرحلة 
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 :مرحلة ترجمة المفاهيم النظرية للبحث إلى صيغ إجرائية
 : مرحلة الصياغة المبدئية لالستبيان ليكون قاباًل للتجريب

 مقسمة إلى ثالث محاور  (39)تتكون تلك االستمارة من عدد  :صياغة استمارة استبيان
 :وهي

 الحالة  -قيمة المعاش  -السن  - النوع -االسم) :البيانات األولية للعينة: لالمحور األو
 .أسئلة ( 1)مكون من( نوع المعاش - السكننوع  - االجتماعية

 االجتماعيالبعد : المحور الثاني: 
 .يةجتماعسؤال لمعرفة المشكالت اال( 91)يشمل المحور على 

 المشكالت الفيزيقي سؤال عن( 9)يشمل المحور على : البعد الفيزيقي: المحور الثالث. 
 (إعداد الباحثون)(: والنفسي والبيئي االجتماعي)مقياس التكيف -9
 :إعداد جدول مواصفات المقياس .0

وأرقام المفردات داخل كل  (البيئي -النفسي-االجتماعي)التكيف أبعاد مقياس : (1)رقم جــدول 
 بعد

 عدد المفردات كل بعد فيرقام المفردات أ بعاد المقياسأ
 91 91:   0 االجتماعيالتكيف 

 09 39:  90 التكيف النفسي
 00 61،  31 التكيف البيئي
 61 61 المجموع
واإلجابة ( درجتان ) ، واإلجابة الثانية (درجات  3) يعطى لإلجابة األولى المقياس كله 

وقد قامت ( 3_  9_  0) السلبية  واألسئلةااليجابية  لألسئلةبالنسبة ( درجة واحده )الثالثة 
السادة المحكمين على األسئلة الواردة في شكل  الستجاباتالباحثة بحساب المتوسط المرجح 

ويستخدم المتوسط المرجح إذا . من أفضل أساليب قياس االتجاهات د، حيث يعثالثيتدرج 
همية في االعتبار كان المتغير يأخذ قيمًا تختلف من حيث أهميتها، لذلك يجب أخذ هذه األ

بإعطاء الوزن المناسب ألهمية  ونوذلك بإعطاء كل عبارة الوزن المناسب ألهميتها، فقام الباحث
 .كل عبارة من عبارات المقياس
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 :(2)جدول رقم
 العبارات السلبية العبارات اإليجابية

 3تنطبق        الوزن   
 9أحيانا         الوزن   
 0ال تنطبق      الوزن    

 0تنطبق        الوزن   
 9أحيانا     الوزن   

 3ال تنطبق      الوزن  
للتأكد من صدق وثبات المقياس تم تطبيق المقياس في  :الخصائص السيكومتريه للمقياس

 (.35)صورته الشبة نهائية علي عينة من مستخدمي األجهزة التعويضية 
 :اعتمد الباحث علي استخدام الطرق التالية للتأكد من :الصدق

ة ذات االهتمام بالمرونة تم االطالع علي المقاييس السابقة واألطر النظري :صدق البناء
 .ثم الدراسات السابقة ألخاصة بالموضوع للتمكن من إعداد عبارات المقياس ،النفسية

لي مجموعه من األساتذة في مجال تم عرض المقياس في صورته األولية ع :صدق المحكمين
لمعرفة أرائهم ثم تحليلها من خالل النسب المئوية الذي تحدد نسب ( 5)علم النفس وعددهم 

 .قبول كل عبارة تبعا ألراء السادة المحكمين
لدى  التكيفتم التحقق من االتساق الداخلي لمقياس   :صدق االتساق الداخلي للمقياس .1

خالل التطبيق الذي تم للمقياس على العينة  الدخلأصحاب المعاشات منخفضي 
 : كما يليفردًا ( 31)االستطالعية التي قوامها 

 : حساب معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
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 وعبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد المقياسمعامالت االرتباط بين عبارات : (3)رقم جدول 
 للمقياس والدرجة الكلية

 العبارة

 معامل
ارتباط 
 العبارة

بالبعد 
 الخاص بها

معامل 
ارتباط 
العبارة 

بالدرجة 
الكلية 
 للمقياس

 العبارة

 معامل
ارتباط 
 العبارة

بالبعد 
 الخاص بها

معامل 
ارتباط 
العبارة 

بالدرجة 
الكلية 
 للمقياس

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
بالبعد 

 الخاص بها

معامل 
ارتباط 
العبارة 

بالدرجة 
الكلية 
 للمقياس

0 10696** 10112** 01 10190** 1139** 33 10131** 10511** 
9 10021* 10193** 05 10150** 10195** 36 10191** 10919** 

3 10363** 10111** 02 10612** 10115** 39 10161** 10355* 
6 10961** 10111** 91 10120** 10553** 31 10912* 10192** 
9 10196** 10103** 90 10112** 10110** 31 10192** 10110** 
1 10131** 10111** 99 10992** 10591** 35 10969** 10120** 
1 10691** 10919** 93 10119** 10135** 32 10119** 10121** 
5 10661** 10315* 96 10115** 10191** 61 10912** 10125** 
2 10912* 10136** 99 10190** 10169** 60 10110** 10513** 
01 10692** 10110** 91 10922** 10192** 69 10112** 10150** 
00 10169** 10110** 91 10100** 10511** 63 10952** 10111** 
09 10119** 10111** 95 10163** 10191** 66 10919** 10135** 
03 10191** 10119** 92 10110** 10912** 69 10115** 10191** 
06 10305* 10111** 31 10510** 10992** 61 10150** 10169** 
09 10601** 10111** 30 10111** 10111**  10122** 10112** 
01 10151** 10111** 39 10511** 10151**  10191** 10110** 
 (1019)دالة عند مستوى **                              (1010)دالة عند مستوى *

 التييتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للبعد 
وجميعها دالة إحصائية عند مستوى داللة ( 10511)و*( 10021)تراوحت ما بين  إليه تنتمي
العبارات والدرجة الكلية للمقياس ككل إليه تراوحت ما ، وتبين أن معامالت االرتباط بين 1010
 (.1010) وجميعها دالة إحصائية عند مستوى داللة**( 10513)و*( 10315)بين 
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 :Test reliabilityثبات المقياس 
، والمقياس الكلى الثبات ألبعاد المقياس المختلفة تم حساب معامل: طريقة إعادة التطبيق. 0

من ( 31)يومًا من التطبيق األول على عينة قوامها ( 09)زمنية قدرها وذلك بعد فترة 
 . أصحاب المعاشات منخفضي الدخل

 (بيئيوال نفسيوال االجتماعي)معامالت الثبات لجميع أبعاد مقياس التكيف  (:4)رقم جــدول 
 (٠0٠1)مستوى الداللة  معامالت الثبات أبعاد مقياس التكيف

 دالة 10551 االجتماعيالتكيف 
 دالة 10591 التكيف النفسي
 دالة 10511 التكيف البيئي
 دالة 10553 المقياس الكلى

 :يليومن خالل الجدول السابق يتضح ما 
  وذلك بالنسبة لمقياس التكيف  والثانيبين التطبيقين األول  االرتباطتم حساب معامل

 .يتسم بدرجه عالية من الثبات (10551)، وكان قدرة ككلاالجتماعي 
  نفسي وذلك بالنسبة لبعد التكيف ال والثانيبين التطبيقين األول  االرتباطتم حساب معامل

 .يتسم بدرجه عالية من الثبات( 10591)وكان قدره 
  بيئيوذلك بالنسبة لبعد التكيف ال والثانيبين التطبيقين األول  االرتباطتم حساب معامل 

 .يتسم بدرجه عالية من الثبات (10511)وكان قدره 
  باستخدام معامل االرتباط لبيرسون، وقد بلغ ككل معامل ثبات المقياس كما تم حساب

أن المقياس يتسم بدرجة  إلى شيرتوهي قيمة ( 10553)معامل االرتباط بين التطبيقين 
 عالية من الثبات

األول ) بين التطبيقين  ئيةإحصاوبهذا يكون قد تم التحقق من وجود عالقة ذات دالله 
 .دم وهذا يدل على ثبات المقياسللمقياس المستخ(  والثاني

ـــا كرونبـــا   . 2 ـــل ألف ـــاس    :                  معام ـــات لكـــل بعـــد مـــن أبعـــاد المقي                                                     ويوضـــح الجـــدول معـــامالت الثب
                                            ، بينمـــا قيمـــة معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ للمقيـــاس ككـــل   (  9 2   101  ،    0 9   105 )               وتراوحـــت مـــا بـــين 

  . 9 5   105     كانت 
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 وللمقياس ككل التكيفقيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس  :(5)رقم جدول 
 معامل ألفا كرونبا  عدد العبارات األبعاد

 10590 91 االجتماعيالتكيف 
 10129 09 التكيف النفسي
 10111 00 التكيف البيئي
 10559 61 المقياس الكلى

تكيف لدى الثبات لقياس الوتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من 
، ومن ثم ثبات المقياس ككل، ويتضح من الجدول أن القيم مناسبة يمكن أصحاب المعاشات

 .الوثوق بها وتدل على صالحية المقياس للتطبيق
 المرونة في إلى باإلضافةوالمبحوث  ونالتفاعل اللغوي بين الباحثالمقابلة هي  :المقابلة -3

على التعرف على النمط السلوكي تساعدنا المقابلة و  ،الحصول على المادة األثنوجرافية
 (. 339ص  ،0219السيد يس،  ،جمال زكي)للفرد من خالل موقف ما، 

تعد المالحظة والمالحظة بالمشاركة أداتان هامتان في علم االجتماع والنفس : المالحظة -6
العمليات االجتماعية والنفسية إال إذا الحظنا ما فنحن ال نستطيع البدء في فهم ديناميات 

وتسجيل ما يدلون به من أحاديث عن أعمالهم  اآلخرينيفعله الناس، ومتى يتفاعلون مع 
يفهم اإلطار المرجعي للجماعة  أنوأفعالهم، فالباحث القائم بالمالحظة المشاركة يحاول 

 (.019 :9109لسمري،اعدلي ).التي يدرسها
 

 

 الدراسةمجاالت  
 .التأمينات االجتماعية بمنطقة الزيتون.علىالمقياس واالستبيان طبق  :المجال الجغرافي

 عن مجتمع الدراسةتار بطريقة علمية لتوفير بيانات بأنها جزء من مجتمع يخ :العينة- أ
 :العينة مقسمة إلي

 .طبقت علي االستبيان والمقياس( 001)العينة  -0
 .أنثى( 95)و ذكر،( 92)-9
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 نتائج الدراسة
 :النتائج المتعلقة بالفرض األول وتفسيره

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المشكالت االجتماعية وقيمة : نص الفرض األول
 ".المعاش لدى أصحاب المعاشات المنخفضة

حســـاب معامــــل االرتبــــاط  :الباحثــــة بإتبـــاع الخطــــوات التاليــــةوللتحقـــق مــــن هــــذا الفـــرض قامــــت 
للتعرف على مـدى قـوة العالقـة بـين المشـكالت االجتماعيـة وانخفـاض دخـل أصـحاب ( بيرسون)

 .المعاشات
 لعالقة بين المشكالت االجتماعية وقيمة المعاش ا (:6)جدول رقم 

 001= ن المشكالت االجتماعية
 قيمة المعاش

 *10021- معامل االرتباط
 10161 الداللة

 (1019)دال إحصائيا عند مستوى *            (      1010)دال إحصائيا عند مستوى** 
 :يالحظ من الجدول السابق

بــــين المشــــكالت ( 1019)توجــــد عالقــــة عكســــية ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة  .0
االجتماعيـــة وقيمـــة المعـــاش لـــدى أصـــحاب المعاشـــات منخفضـــي الـــدخل، ويعنـــى ذلـــك أنـــه 

المعاشات له عالقة بزيادة المشكالت ويعنى ذلك أنه انخفاض مستوى الدخل لدى أصحاب 
 .االجتماعية

تي اتفقت وقد تبين مما سبق وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية ومن الدراسات ال
بين المشكالت االجتماعية وقيمة المعاش لدى أصحاب المعاشات مع الدراسة الحالية في 

 :منخفضي الدخل
عن اآلخرين المشكالت النفسية  همحيث بينت أن عزلت: (2٠٠3: خليل درويش)دراسة  -

 .واالجتماعية وبخاصة شعور المسنين بالحزن والكآبة الناجم
، نها المسنون الفلسطينيونيعاني محيث أوضحت ما : (2٠٠2 :جولتان، وعطاف)دراسة -

 .المشاكل االجتماعية االقتصادية
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ظهور مشكالت كبار السن بصورة  حيث أشارت إلى: (2٠1٠ :ياسمين عتيبة)دراسة -
واضحة وأن اختلفت في درجة أهمية كل منها،حيث كانت أول هذه المشكالت من حيث 

 .األهمية المشكالت االقتصادية
وقد تبين مما سبق وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية ومن الدراسـات التـي أتخلفـت 

يمــة المعــاش لــدى أ صــحاب المعاشــات مــع الدراســة الحاليــة فــي  بــين المشــكالت االجتماعيــة وق
 :منخفضي الدخل

كـل مـن  عالقـة طرديـة معنويـة بـين حيث أشارت إلى وجـود: (2٠٠5:عماد محمد)دراسة   -
 .وتحسين نوعية حياة المسنين( الدخل الشهري)

 :المتعلقة بالفرض الثاني وتفسيرهالنتائج 
 المشــكالت االجتماعيـــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي : نــص الفــرض الثــاني

النـوع ) والفيزيقية لـدى أصـحاب المعاشـات المنخفضـة تعـزى إلـى المتغيـرات الديموغرافيـة 
 (.والسن وقيمة المعاش والحالة االجتماعية ونوع السكن ونوع المعاش ومستوى الدخل

 :الباحث بإتباع الخطوات التالية وللتحقق من هذا الفرض قام
      وذلك One – Way ANOVA      واحـد   ه   جـا            األحـادي فـي ات             حليل التبـاين                 استخدام اختبار ت  . 0

                                         السـن وقيمـة المعـاش والحالـة االجتماعيـة ونـوع  )       لكـال مـن                               للتعرف على أنـه هـل هنـاك تـأثير
  .                                                        استجابات أصحاب المعاشات حول المشكالت االجتماعية والفيزيقية    على   (       المعاش

-Independent Samples T                        فــــي حالــــة عينتــــين مســــتقلتين   (  ت )               اســــتخدام اختبــــار   . 9

Test علــى   (                  النــوع ، نــوع الســكن )                                          وذلــك للتعــرف علــى مــدى تــأثير االخــتالف فــي كــال مــن    
  .                                                        استجابات أصحاب المعاشات حول المشكالت االجتماعية والفيزيقية

بين استجابات أصحاب المعاشات حول المشكالت االجتماعية الفروق  :(2)رقمجدول 
 السن والفيزيقية الراجعة إلى االختالف في

درجات  مصدر التباين المحاور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة
المشكالت 
 االجتماعية

 90692 1091 9 بين المجموعات
غير دالة عند  10153 10359

 10393 9106016 006 داخل المجموعات (1019)
 - 9190039 001 اإلجمالي

المشكال
ت 
 الفيزيقية

 390255 36090 9 بين المجموعات
دالة عند  10111 030995

 90111 3611016 006 داخل المجموعات (1010)
 - 3900091 001 اإلجمالي
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 :يوضح الجدول األتي
  أن قيمـــة(F= ) 10359  مســـتوى المعنويـــة مـــنكبـــر وهـــو أ( 10153)ومســـتوى الداللـــة هـــو 

، (1019)توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة وبالتالي ال (1010)، (1019)
ـــــين  (1010) ـــــة راجعـــــة إلـــــى ب اســـــتجابات أصـــــحاب المعاشـــــات فـــــي المشـــــكالت االجتماعي

وبالتــالي ال يوجــد تــأثير معنــوي الخــتالف الســن علــى اســتجابات ، "الســن " االخــتالف فــي 
 . أصحاب المعاشات حول المشكالت االجتماعية

  أن قيمــة(F= ) 030995  مســتوى المعنويــة مــنقــل وهــو أ( 10111)ومســتوى الداللــة هــو 
 (1010)توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  وبالتــالي (1010)، (1019)

" اســتجابات أصــحاب المعاشــات حــول المشــكالت الفيزيقيــة راجعــة إلــى االخــتالف فــي بــين 
وبالتــالي يوجــد تــأثير معنــوي الخــتالف الســن علــى اســتجابات أصــحاب المعاشــات ، "الســن 

 . حول المشكالت الفيزيقية
ومـــن الدراســـات التـــي اتفقـــت مـــع  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيةوقـــد تبـــين ممـــا ســـبق وجـــود 

الدراســــة ال يوجــــد تــــأثير معنــــوي الخــــتالف الســــن علــــى اســــتجابات أصــــحاب المعاشــــات حــــول 
 .المشكالت االجتماعية

كل من  وجد عالقة طردية معنوية بينحيث أوضحت أنه ت (2٠٠5: عماد محمد)دراسة  -
بدور  ل االلتحاقالسن، الحالة االجتماعية، عدد األبناء، الحالة الصحية، العمل قب)

 .وتحسين نوعية حياة المسنين( الشهريالرعاية، الدخل 
الثقافي  التنوع زياد إلى تؤدي التباين درجة في النظرية البنائية الوظيفية الزيادة اتفقت مع -

 األبنية داخل والمعايير والمعتقدات واالتجاهات القيم اختالف في متمثال واألخالقي
 Rocher,  (.0250.)) . بفئاتها ومستوياتها االجتماعية

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع وتفسيره 
 ما مدى قدرة أصحاب المعاشات منخفضي الدخل على التكيف :" نص التساؤل الرابع

 :ولإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية االجتماعي؟
 االنحرافـات المعياريـةو  ة والمتوسـطات المئويـة المرجحـةلمرجحات االمتوسطالتكرارات و ساب ح) 

 (.ألسئلة محور التكيف االجتماعي
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المتوســطات المرجحــة والمتوســطات المئويــة المرجحــة واالنحرافــات المعياريـــة  (: 2)جــدول رقــم
 آلراء أصحاب المعاشات منخفضي الدخل حول تكيفهم االجتماعي 

  المؤشرات م
 مجموع مستويات التدرج

 األوزان
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
المئوي 
 المرجح

الترتي
 ال تنطبق أحيانا   تنطبق ب

بأقاربك  عالقتك 0
 وأسرتك مستمرة

56019 10919 9099 929 1 91 10 التكرار
% 9 % 9900% 6102% 1 

9 
أحافظ على 
زيارة أصدقائي 

 باستمرار

 1 61 10 التكرار
319 9010 10620 51052

% 0 % 1101% 3203% 1 

3 

أجد متعة في 
المشاركة 

الجماعية مع 
 أصحابي

 36 11 01 التكرار

901 0059 10135 10096
% 2 % 0301% 9103% 9200% 

أعانى من  6
 الوحدة

95021 10116 0011 910 01 95 63 التكرار
% 00 % 3105% 6201% 0301% 

9 

خروجي على 
المعاش يفقدني 
الجماعات 
الصغيرة غير 

 الرسمية

 01 11 36 التكرار

999 0059 10135 10096
% 01 % 9200% 9103% 0301% 

1 

يصعب علي 
تذكر بعض 
األشخاص 

الذين ال أتعامل 
 معهم كثيراً 

 6 93 11 التكرار

921 9065 10911 59019
% 6 

% 9003% 6903% 306% 

1 

يزعجني 
المنبهات 
والمثيرات 
 المحيطة بي

 1 91 10 التكرار

929 0065 10919 62092
% 01 % 9900% 6102% 1 

5 
يضايقني 

انصراف أوالدي 
 عنى

 1 99 29 التكرار
392 0002 10329 32011

% 91 % 5009% 0505% 1 
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 (: 2)تابع جدول رقم

  المؤشرات م
مجموع  مستويات التدرج

 األوزان
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
المئوي 
 المرجح

الترتي
 ال تنطبق أحيانا   تنطبق ب

2 

أجد صعوبة في 
التواصل 

االجتماعي مع 
 أفراد ال أعرفهم

 15 91 02 التكرار

019 9091 10110 53065
% 3 % 0109% 0100% 1101% 

01 
أميل إلى 

االنسحاب دائمًا 
 من التجمعات

 00 11 61 التكرار
913 0019 10109 95061

% 03 % 3609% 9106% 206% 

ال يوجد لدى  00
 أصدقاء

59019 10950 9065 015 10 90 9 التكرار
% 9 % 603% 6301% 9900% 

09 

أفضل دائمًا 
الجلوس في 
حجرتي بعيدًا 
عن اآلخرين 
 لبعض الوقت

 91 92 15 التكرار

959 0092 10111 99022
% 09 

% 9500% 9605% 0100% 

03 

أنسحب من 
المواقف 
والتفاعالت 
االجتماعية 

 -أعياد الميالد)
 (أفراح

 31 96 91 التكرار

993 9012 10130 12051
% 1 

% 9909% 6109% 3001% 

06 

أشعر بنقص 
فيكف اءتي 
الشخصية في 
أداء مهمة 
صعبة مع 
تقدمي في 
 العمر

 93 63 90 التكرار

919 0011 10119 95012
% 09 

% 6301% 3105% 0201% 

09 

ينخفض 
نشاطي أثناء 
وجودي مع 
عدد أشخاص 

 كثيرون

 0 53 33 التكرار

911 0013 10611 91099
% 06 % 9509% 1102% 102% 
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 (: 2)تابع جدول رقم

  المؤشرات م
 مستويات التدرج

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
المئوي 
 المرجح

الترتي
 ال تنطبق أحيانا   تنطبق ب

% 9509% 1102% 102% 

01 

أتصف 
بالالمباالة وعدم 

المشاركة 
انفعاليًا تجاه أي 

 موقف

 93 01 11 التكرار

955 0096 10516 90095
% 01 % 1905% 0609% 0201% 

01 
يضايقني 
تجاهل أفراد 
 أسرتي لي

 1 69 19 التكرار
312 0031 10659 69031

% 02 % 1600% 3902% 1 

05 
يضايقني 
إحالتي على 

 التقاعد

 30 91 92 التكرار
939 9019 10102 11096

% 1 % 9605% 6501% 9109% 

02 
اضطر لطلب 
النقود من 
 أبنائي

 33 61 35 التكرار
932 0021 10150 19096

% 5 % 3909% 3203% 9509% 

أتمتع بشعبية  91
 بين أفراد أسرتي

69095 10656 0031 011 16 63 1 التكرار
% 05 % 1 3105% 1309% 

13001 10105 0021 التكيف االجتماعي
% 

 أحيانًا 
متو )

 (سط

 :يوضح الجدول السابق
اســـتجابات أفـــراد عينــــة الدراســـة مـــن أصــــحاب المعاشـــات منخفضـــي الــــدخل حـــول التكيــــف  .0

 فــي، د جــاءوا بمتوســط مئــوي مــرجح مرتفعــهمؤشــرات قــ( 9)االجتمــاعي وقــد تبــين أن عــدد 
مؤشــرات ( 1)، جــاء عـدد رات بمتوسـطات مئويــة مرجحـة متوسـطةمؤشـ( 2)حـين جـاء عــدد 

 .بمتوسطات مئوية مرجحة منخفضة
كما أنه قد جاءت استجابات عينة الدراسة مـن أصـحاب المعاشـات متفاوتـة وقـد كـان ترتيـب  .9

 :المرتفع إلى المنخفض هي كالتاليالمؤشرات حسب المتوسط المئوي المرجح من 
حصلت  التيمؤشرات التكيف االجتماعي لدى أصحاب المعاشات منخفضي الدخل  :أواًل 
 :رجحدرجة مرتفعة بناءًا على التدرج الثالثي للوزن الم على
الترتيـــب األول بمتوســـط مـــرجح  علـــى" أحـــافظ علـــى زيـــارة أصـــدقائي باســـتمرار" حـــاز مؤشـــر .0

 . %(5102)مرجح  مئويومتوسط ( 9010)
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بمتوســط مــرجح  ثــانيالترتيــب ال علــىحصــل " وأســرتك مســتمرة عالقتــك بأقاربــك" يليــه مؤشــر .9
 . %(56019)مرجح  مئويومتوسط ( 9099)
الترتيـب  علـىحصـل " أجد صعوبة في التواصـل االجتمـاعي مـع أفـراد الأعـرفهم" يليه مؤشر .3

 . %(5309)مرجح  مئويومتوسط ( 9091)بمتوسط مرجح ثالث ال
 علـىحصـل "  الـذين أتعامـل معهـم كثيـراً يصـعب علـي تـذكر بعـض األشـخاص " يليـه مؤشـر .6

 . %(5901)مرجح  مئويومتوسط ( 9065)بمتوسط مرجح رابع الترتيب ال
( 9065)بمتوســط مــرجح لخـامس الترتيــب ا علــىحصـل " ال يوجـد لــدى أصــدقاء" يليـه مؤشــر .9

 .%(5901)مرجح  مئويومتوسط 
شات منخفضي وجود مؤشرات التكيف االجتماعي لدى أصحاب المعاوقد تبين مما سبق 

 .الدخل
                                     المســنين أخبـروا عـن وجــود عالقـات جيـدة مــع   و   (     9110 :           سـهيل حسـنين    )         مـع دراســة        اتفقـت -

  .       أبنائهم
                                          ً     أن المسنون الذين يعيشون مع أسرهم أثـر توافقـًا مـن   (     9119          نهى حامد،  )         مع دراسة        اتفقت -

                                   المسنون الذين يقيمون فى دور اإليواء
ــــــــت - ــــــــروق      وجــــــــود  (     9111             ســــــــالم العطــــــــوى،  )         مــــــــع دراســــــــة        اتفق          التوافــــــــق       درجــــــــات    فــــــــي      ف

  .               وتكوين الصداقات        الذات،        وتحقيق         واألسري،           االنفعالي،
                                               أن إدراك المسنين والمسنات الذين يعيشون في بيئة    (    9119           محمد غانم،  )         مع دراسة        اتفقت -

                                                                             طبيعيــة للمســاندة االجتماعيــة أكبــر وأفضــل مــن المســنين والمســنات الــذين يقيمــون فــي دور 
  .      اإليواء

وجود عالقة ارتباط سلبية دالة بين أساليب المواجهة ( 9111 آمال جودة،)مع دراسةاتفقت  -
 .الفعالة والوحدة النفسية

                      أن معظـــــم مشـــــكالت المســـــنين   (     9115 :     كيطـــــان       الرضـــــا     عبـــــد      طالـــــب )                اتفقــــت  مـــــع دراســـــة  -
  .    عنهم          اعتزالهم                               إحساسهم بالعزلة عن المجتمع بعد     هي       وأشدها 
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الت التي يعاني منها المسنون المشك( 9115جولتان، وعطاف، )اتفقت مع دراسة  -
 (.المشكالت النفسيةو المشاكل االجتماعية االقتصادية ، )محافظة غزة  الفلسطينيون في

                                     مشـكالت تفكـك العالقـات االجتماعيـة فـي محـيط   (     9101               ياسمين عتيبـة، )               اتفقت مع دراسة  -
        المجتمــع                                                 المشــكالت النفســية ثــم مشــكالت االتجاهــات الســلبية ألفــراد   م           واألصــدقاء ثــ       األســرة

  .              تجاه كبار السن
                                    المســــنين الــــذين يتلقــــون الــــدعم االجتمــــاعي    (    9100  ز،             هبــــة عبــــد العزيــــ )               اتفقــــت مــــع دراســــة  -

   مـــن   %   53                                       المســـنين الـــذين يتلقـــون الـــدعم األســـري كليـــا  و                    مـــن إجمـــالي العينـــة،%  11      النفســـي
  . ة            إجمالي العين

          ه المســنون     تواجــ      التــي                  المشــكالت االجتماعيــة      أهــم  (     9103              نجــاة المــرابط،  )                اتفقـت مــع دراســة -
  .                                            عدم االهتمام والعناية بهم من قبل أفراد أسرتهم    هي      الريف     في

                                  من كبار السن من مشاكل إدراكية وهـم   %   10       معاناة   ( Sansur,1999)                اتفقت مع دراسة -
                                                                             بحاجة إلى مساعدة من قبل األقرباء، ومعاناة أكثر من نصف العينة من أعـراض االكتئـاب 

  .                                وتدهور في الصحة النفسية والعقلية
                                         أن التكيــــف النفســـي العــــام الــــذي يتضــــمن الشــــعور   (     9115       بركــــات،  )                 اختلفـــت  مــــع دراســــة  -

         والتكيـــف        األســري،         والتكيــف   ، (      الجســمي )      الصـــحي         والتكيــف                            بــالتكيف الشخصــي واالنفعــالي،
         والحالــــة   ، ي              المعــــدل التراكمــــ       متغيــــر                الدراســــة بــــاختالف      عينــــة     لــــدى       يختلــــف   ال           االجتمــــاعي،
  .         االقتصادية         والحالة   ة،         االجتماعي

                             من الطالبات لـديهن شـعور مرتفـع  %   59           إنما يقارب   (     9115       بركات،  )                  اختلفت  مع دراسة -
  .              بالتكيف النفسي

  .                                      المسنين يشاركون في المناسبات االجتماعية  (     9110 :           سهيل حسنين    )         مع دراسة        اختلفت  -
هناك عالقة  (2016: حميدات محمود العوهلي، خالد الحمد، نايف)اختلفت مع دراسة  -

 .عكسية دالة إحصائيا بين الرهاب االجتماعي والتكيف النفسي واالجتماعي
                                  المشـــكالت النفســـية واالجتماعيـــة وبخاصـــة   (     9113             خليـــل درويـــش،  )                 اختلفـــت  مـــع دراســـة -

                                                                                  شــعور المســنين بــالحزن والكآبــة النــاجم عــن تفكيــرهم بأحفــادهم وفقــدانهم لمكــانتهم فــي األســرة 
  .       ت لديهم                      والمجتمع من أشد المشكال
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          والثابتـة          المسـتمرة         العالقات     إلى        البناء      يشير                                              وكذلك اتفقت مع النظرية البنائية الوظيفية حيث -
     إلـى         الوظيفـة      تشـير     حـين    فـي         الثابتة          الهيكلية            عن الجوانب       ويكشف           االجتماعية         الوحدات     بين

   ب      الجوانـــ    عـــن      تعبـــر         الوظيفـــة    أن              االجتمـــاعي كمـــا        النشـــاط    عـــن          المترتبـــة         التبعـــات    أو         النتـــائج
  (  33 ص :    0250             محمد الجوهري،  .)        االجتماعي        البناء      داخل           الدينامية

                           الــذين يعــانون مــن عــدم التكيــف         األفــراد                مــن خــالل روجــرز أن                           اتفقــت مــع النظريــة اإلنســانية  -
                                                                             يعبـرون عـن بعـض الجوانـب التـي تقلقهـم، ويـرى روجـز ان الـذات تتكـون نتيجـة التفاعـل مــع 

ـــيم  ـــد تمـــتص ق ـــدي   . )                التكيـــف واالتـــزان     إلـــى      وتســـعى         اآلخـــرين                    البيئـــة وق    ،                  كامـــل علـــوان الزبي
  (   011 ص :    9111

 

 التوصيات
الذين  نالممسيتى ال يصبح المسن عالة على أسرته وأقاربه يجب أن تهتم الدولة وخاصة ح-0

شكل استثناء من وزارة التضامن  فيمعاشات إصدار معاشات لهم ولتكن  ليس لديهم
 .الشخصية ماحتياجاتهتعينهم على سد ( حاالت استثنائية) تكن تحت مسمىو   االجتماعي

يعانى بعدم وجود  الذيحتى تتكفل بالمسن  المسنينالتوسع واالهتمام بإنشاء دور لرعاية -9
 .اهتمام أوالده ورعايتهم له مأوى له أو عدم

 القطاع تشجع التي الوسائل توفير من خاللاالجتماعي  بالدور الدولة تهتم أن يجب-3
 التعديل في إضافتها المعاشات،المزمع إدارة وشركات التأمين شركات في ممثال الخاص
 .دورها ورعاية هؤالء الفئة أداء في التأمين الخاصة، صناديق قانون على المقترح

المسنين  لمشكالت واألسر المدني المجتمع ومؤسسات المعنية الوزارات قبل من التصدي-6
 .لها المالئمة العملية الحلول وتوفير

 

 المراجع
 .، بيروت، مكتبة لبنان3معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، ط :(9110) أحمد زكي بدوي

علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقدية، دار المعارف القاهرة : (0256 (أحمد زيد
 مصر
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 .الحديث، القاهرة المصريأصول علم النفس، المكتب (: 0253)أحمد عزت راجح 
 الجامعية، المعرفة دار ،االجتماع ملع في الحديثةاالتجاهات ( 0229) :سعدلي عإسماعيل 

 .اإلسكندرية
صورة الجسم وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى المراهق المتدرس بالسنة (: 9106)آسيا عبازة 

نشورة، جامعة دراسة ميدانية بمدينة ورقلة، رسالة ماجستير غير م"الثانية ثانوي 
 قاصدي مرياح ،الجزائر

 .دار الفكر العربي، القاهرة ،أسس البحث االجتماعي(: 0210)السيد يس ،جمال زكي
دراسات في سيكولوجية المسنين، دار غريب للطباعة والنشر (: 0221)خليفة، عبد اللطيف 

 والتوزيع، القاهرة
دراسة مسحية لنزالء دور رعاية المسنين في  المسنون ومشكالتهم" (:9113)خليل درويش 

 ، 31م اإلنسانية واالجتماعية، مج ، دراسات العلو "دولة اإلمارات العربية المتحدة
 كبار السن ورعايتهم النفسية، (:9100)رضوان، سامر جميل  .ع

1Twww.ahlamountada.com1T 
دور الخدمة االجتماعية في تحقيق التكيف لدى المسنين في مراكز  (:9103) سلمى كو ندة

نين والمعوقين بصالح دراسة ميدانية بدار األشخاص المس"الرعاية االجتماعية 
 "سطيف -بأي
أثر برنامج تدريبي لمساعدة كبار السن في األردن على التكيف  (:9101)سمية جميل عوض 

 ".32"اإليجابي مع مشكالتهم،دراسات عربية في التربية النفسية،العدد 
 اإلســكندريةمركــز . اإلســكندرية. سـيكولوجية المســنين فــيدراســات  :(0225)أحمــد  سـهير كامــل

 للكتاب
 .ظرية المنظمة، عمانن: (9111) دحمو  الشماع خليل محمد حسن، خضير كاظم

 .، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة0المجتمع،ط  مدخل لدارسة (:0256)عبد الهادي الجوهري 
دار  ،"0"ط معرفـــــة الشخصـــــية تقنيـــــات تفهـــــم الموضـــــوع والروشـــــاخ، (:9113)عبـــــاس فيصـــــل 

 المنهل، بيروت
 دراسة المشكالت االجتماعية، الناشر الزعيم للنشر القاهرة :(9109)عدلي السمري 

 .،األردن، دار الشروق، عمان0االجتماع،ط  المدخل إلى علم(: 9111) وآخرون  ميفهمي سل
 والعلوم، المكتبة الشرقية، بيروتالمنجد في اللغة واآلداب  (:0251) لويس معلوف
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 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان علم النفس الشيخوخة،:(9112)كامل علوان الزبيدي 
لــــدى  النفســــيدراســــة لــــبعض المتغيــــرات المرتبطــــة بــــالتوافق " (:0252)  محمــــد عبــــد المقصــــود
 جامعة طنطا. ، رسالة ماجستير"نينالمس
 وزارة. المكتبــة الجامعيــة، اإلســكندرية التكيــف والصــحة النفســية،(:9113)محمــد الســيد الهــابط 

 9111التأمينات،
دراســة وصــفية لمشــكالت كبــار الســن فــي ظــل بعــض " :(9101)علــي إبــراهيم عتيبــة ياســمين 

، ، رســالة ماجســتير، كليــة الزراعــة"الفرعيــة بريــف محافظــة كفــر الشــيخ  الثقافــات
 .جامعة كفر الشيخ

 مجلــــةمليــــون مســــن،  33عــــدد المســــنين فــــي مصــــر بلــــغ : "(9100)مجلــــة األخبــــار المصــــورة 
   القاهرة  Twww.pixarnews.com  ,T. ، يومية الكترونية
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ABSTRACT 

The objective of the study was to investigate the social and 

physical problems related to the low income of the pensioners and the 

means of social, psychological and environmental adjustment with 

them. "Identifying the social and physical problems of the low-income 

pensioners. Identifying the social, psychological and environmental 

adjustment methods for the pensioners. (58) Males (58) Females Use 

the descriptive approach and the methodology Social survey and tools 

Questionnaire form Questionnaire for social and physical problems 

Researchers' preparation, adaptation Meeting The results of the study 

were as follows: 1. There was a statistically significant inverse 

relationship at the level of (0.05) between the social problems and the 

pension value of low income pensioners.) Between the tribal 

application and the post-application of the experimental group in the 

psychological flexibility as a whole and all its dimensions (the ability to 

form social relations with others, the ability to control the emotions, the 

ability to make decisions and planning to solve problems) in favor of 

the application of dimension and life. 

There is a statistically significant inverse relationship at the level of 

(0.01) between the physical problems and the pension value of low 

income pensioners. 
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The results also indicated the level of social adjustment among 

low-income pensioners with an average weighted average (1.90) and 

weighted average (63.17%) based on the three-fold weighted weight 

scale. This means that the level of social adjustment in the study sample 

(low-income pensioners). 

The study recommends: 
1. The attention of the officials of this segment through the provision of 

assistance and aid to them in various areas of life. 

2. Addressing the concerned ministries, civil society organizations and 

families to the problems of the elderly and providing appropriate 

practical solutions. 

Expansion and attention to the establishment of nursing homes for 

the elderly to take care of the elderly who suffer from lack of shelter or 

lack of interest and care for his childre 

 

 

 

 


