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الجسمية لدى املسنات بدار الرعاية واألمراض النفسية  االضطراباتبمستوى العزلة االجتماعية وعالقتها عن الكشف إلى هدفت الدراسة 

عداد الباحثة واستخدام إ  تم تطبيق مقياس العزلة االجتماعية من التحليلي،( مسنة واستخدم املنهج الوصفي 25االجتماعية، تكونت عينة البحث من )

 مراض الجسمية بدار الرعاية االجتماعية. أل قائمة االضطرابات النفسية وا 

العزلة االجتماعية فروق بين  وجود االجتماعية، و وجود مستوى مرتقع من العزلة  مجموعة من النتائج كان من أهمها: إلىوخلصت الدراسة 

 .االجتماعيةمراض الجسمية لدى املسنات بدار الرعاية أل لة االجتماعية وا ز فروق بين الع وجودالنفسية، عراض االضطرابات أ و 

 .املسنات ؛الجسميةمراض األ  ؛االضطرابات النفسية ؛العزلة االجتماعيةالكلمات املفتاحية: 

 :قدمةامل
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الشيخوخة املحطة األخيرة في رحلة اإلنسان   مماته. وتعتبرنسان منذ مولده وحتى إل، لقد عنيت الشريعة اإلسالمية برعاية ا (54) " سورة الروم آية

رة بالحياة، أما بشراف على النهاية، والبعض اآلخر يرى فيها تبلور الحكمة والتجربة والتمرس والخإل كمرحلة عمرية، ولهذا فالبعض يراها مرحلة ا 

املسن من ضعف في صحته ونقص قواه الجسمية، وتشهد املجتمعات املعاصرة عدة  ُيعانييدركها من الجانب السلبي بصفتها مرحلة فالبعض اآلخر 

املجموع الكلى للسكان، حيث تشير  إلىمتغيرات، أهمها ما يتصل بالتركيبة السكانية حيث تشهد تغيرا واضحا في نسبة أعداد املسنين من كبار السن 

ارتفع إلى مليون( شخص ثم  250( ب )1960عداد املسنين الذين بلغوا الستين سنة فما فوق قدرت في عام )أن أ إلىالدولية  اإلحصائيات

أن يتغير . ومن الطبيعي م(2001،الشايجي( شخص. )950مليون ) إلى( 2020ن يصل العدد في عام )أ ( ويقدر 1980مليون( شخص عام )376)

 ونفسي اإلنسان
َ
 عضويا

َ
ا نتيجة تقدمه في العمر، فبعد أن كان قادرا على مواجهة مشكالته الحياتية بقوة أصبح كائنا ضعيفا يعيش في ماضيه تغيرا

 االجتماعيأكثر من حاضره، غير أن بعض املسنين ينجحون في مواجهة مشكالتهم وتحقيق ذواتهم بما يضمن لهم التوافق النفس ي والتكيف 

 .م(2012علي،)

عملية مستمرة تبدأ من الطفولة مرورا بمرحلة املراهقة والرشد وتنتهي بمرحلة اإلنسان مراحل نمو أن ويؤكد علم النفس النمو التطوري 

لصفات واملكونات الجسمية شخصية كبار السن تملك ا  ويؤكد" الراوي" بأنم(. 1999الراوي،) فوق ( سنة فما 65الشيخوخة التي تبدأ من عمر )

واالجتماعية والوجدانية في نوع من التكامل والشمول فكل جانب من جوانب الشخصية يتأثر باألخر، وهذا ال ينفى وجود الفروق الفردية  والعقلية 

في الفروق الفردية تكون أوسع وأوضح إن النمو كمرحلة الطفولة واملراهقة، إال  من ثبتها علم النفس الحديث وعلم الوراثة في املراحل املبكرة أ التي 

-لبيئية مكونات الشخصية في املرحلة املتأخرة من العمر فكبار السن لهم شخصياتهم املتميزة التي هي حصيلة تفاعل العوامل الوراثية مع الظروف ا 

ت شخصية  الطبيعية واالجتماعية، مضروبة بعدد السنين والعمر الزمني لحياة املسن. ويختلف علماء النفس واالجتماع في مدى ثبوت أو تغير صفا

  استنتاجات تجريبية تبين بأن  إلى( الذي توصل Anderson)أندرسون دراسة  ومن الدراسات التي تؤيد ثبات الشخصية .(م2009الراوي، الكبار )
  الخصائص اإلنسانية والخلقية ال تتغير مع العمر بينما الخصائص العقلية والفكرية كالذكاء واملعرفة واملهارات تتغير كلما تقدم العمر.
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إليه الدراسات والبحوث التي قامت بها بعض أشارت وعناية املجتمع الدولي، نظرا ملا  اهتمامأصبحت رعاية املسنين من املشكالت التي تستحق و 

املسنين ال يجدون الرعاية املناسبة وبالتالي هم يتعرضون لكثير من املشكالت التي ال يستطيعون ووجدت أن الهيئات املتخصصة في األمم املتحدة، 

وتحظى رعاية واحتياجات املسنين باهتمام كثير من .  م(2016مصطفى ،ذلك )حلها وقد يكونون عرضة للكثير من االضطرابات واملخاطر نتيجة 

أناس غير مرغوب فيهم وال فائدة منهم ، فالشعور بالعزلة  بأنهم  مختلف دول العالم فمن أهم املشكالت التي تواجه املسنين في حياتهم هو إحساسهم 

سوء التكيف  إلى وهذا يؤدي اآلخرين ن عالقات حميمة مع والوحدة النفسية تعتبر من املشاكل التي تواجه املسنين الذين يجدون صعوبة في تكوي

األفراد  على حياة املالئم للظروف البيئة واملتغيرات الطارئة عليها، وذلك لكونها تجربة مؤملة غير سارة يعيشها املسن، كما أنها أزمة نفسية أشد خطورة 

 يبات النفسية واالنفعالية كما يختل توازنه النفس ي واالجتماعشعور باالكتئاب واالضطرا إلى  فقد يؤدي شعور املسن بالوحدة النفسية

  .(م2012)علي،

 وتعددت املقاييس املستخدمة في تحديد مرحلة الشيخوخة منها:  

ويستخدم في تحديد الشيخوخة العضوية، وهو مقياس وصفي يقوم على أساس املعطيات البيولوجية لكل مرحلة مثل معدل األيض،  العمر البيولوجي: 

 ومعدل نشاط الغدد الصماء، وقوة دفع الدم والتغيرات العصبية. 

 وهو مرتبط باألدوار االجتماعية، وعالقة الفرد باآلخرين ومدى توافقه االجتماعي. العمر االجتماعي:

نفسية والتغيرات في : ويستخدم هذا املقياس في تحديد الشيخوخة النفسية، وهو مقياس وصفي يقوم على جملة الخصائص الالعمر السيكولوجي

 :   أربعة مستويات إلىأن مرحلة الشيخوخة في العمر الزمني تنقسم كما سلوك الفرد ومشاعره وأفكاره، 

 سنة.  65إلى  55: فترة ما قبل التقاعد وتمتد من املستوى األول  .1

املجتمع ويصاحبها تغيرات عديدة في النواحي العقلية سنة فأكثر، حيث االنفصال عن الدور املنهي وشؤون  65: فترة التقاعد املستوى الثاني .2

 والبيولوجية والنفسية واالجتماعية.

 سنة فأكثر، حيث االعتماد على اآلخرين والضعف الجسمي والعقلي.  70: فترة التقدم في العمر، والتي تمتد من املستوى الثالث  .3

 .م(1991سنة )خليفة، 110والتي تمتد حتى: فترة الشيخوخة والعجز التام واملرض والوفاة املستوى الرابع .4

الحي ولكنها   وال يوجد تعريف شامل للشيخوخة، بين الباحثين ألنها ليست من الظواهر الثابتة التي تحدث في املراحل األخيرة من حياة الفرد أو الكائن 

 علي،لها )ي يعيش فيها واالتجاهات التي يتقبلها ويتصرف طبقا حالة تتأثر بفسيولوجية الفرد ونفسيته وبالبيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية الت

 (. م2012

عد سن الرشد ومن الحلقة األخيرة من الحياة ومن  بمجموعة تغيرات جسمية ونفسية تحدث  "  الشيخوخة بأنها ( 462، صم2000وُيعرف زهران )

العضلية وضعف الحواس وضعف الطاقة الجسمية والجنسية بوجه عام ومن التغيرات الجسمية العضوية الضعف العام في الصحة ونقص القوة 

 .املتغيرات النفسية ضعف االنتباه والذاكرة وضيق االهتمامات واملحافظة وشدة التأثير االنفعالي والحساسية النفسية "

معيات العلمية في أمريكا سواء في مجال التوافق االهتمام الطبي النفس ي واالجتماعي باملسنين فتوالت الدراسات من قبل الباحثين والج وظهر  

، وآخرون الرعاية )معمريةإلى  في مجال احتياجاتهم أو في مجال القدرات اإلنسانية ومظاهر التغير في األداء لدى املسنين أو واالضطرابات والعجز، 

 (. م2009

العزلة االجتماعية خبرة وجدانية ضاغطة يمر بها الفرد تؤثر كثيرا على شخصيته وعلى عالقاته بمحيطه االجتماعي، حيث  تعتبر االجتماعية: لعزلة ا

قدرة الفرد على التفاعل االجتماعي الفعال الذي يشمل شبكة  انخفاض إلىالتباعد واالنسحاب من املشاركات االجتماعية، فهي تشير  إلىيميل فيها 

ناجحة ومشبعة له، فظاهرة العزلة االجتماعية من الظواهر التي تؤثر على األفراد على الصعيدين الشخص ي واالجتماعي في وقت  عالقات اجتماعية

ي له واحد، ذلك أن العالقة بين ما هو شخص ي وما هو اجتماعي عالقة وثيقة وأكيدة. فكل ما هو شخص ي له أصول وجذور اجتماعية وكل ما هو اجتماع 

 ( م2012 ، سات شخصية ونفسية )صالحنواتج وانعكا

عالقات اجتماعية أو بناء صداقة  لدى الفرد يتسم بضعف أو عدم إقامة " سلوكبأنهاالعزلة االجتماعية ( 388ص، م2008)الفتالوي ويعرف  

حد كراهية االتصال باآلخرين وعدم التوافق معهم، واالبتعاد عن معايشة واقع البيئة املحيطة وعدم االكتراث ملا يحدث  إلى مع اآلخرين والتفاعل معهم، 

 فيها. 

تعتبر العزلة االجتماعية متغيرا نفسيا واستجابة تظهر عند املسنين بأفعال سلوكية في شخصية الفرد ففي  النظريات املفسرة للعزلة االجتماعية:

اتجاهاته  إلىنسان يطل على العالم ويتفاعل معه وفق نمطين أو أسلوبين هما االنبساط واالنطواء استنادا إلأن ا  ،K. yongالنفس ي، وجد يونغ التحليل 

االنطوائيين يتجه اهتمامهم نحو الذات وسياقاتها النفسية وتصبح الذات مركز جميع االهتمامات عندهم، ومن سمات هؤالء فاالنطوائيون نحو الخبرة، 

  انسحابيه أنهم أكثر خجال وأكثر
ً
 ) .(Berens,2001باآلخرين، على عكس االنبساطيين.  أو عزلة وأقل اهتماما
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في نظرية العصاب، نجد اهتماما بالغا باملؤثرات الثقافية واالجتماعية أثناء تربية الطفل ونموه، فهي ترى أن   Horneyوعند كارين هورني 

تجاه الطفل ومن خالل تفاعل الفرد على وفق الثقافات االجتماعية  الوالداننمو خالل أساليب التنشئة االجتماعية التي يمارسها الشخصية اإلنسانية ت

سرية إذ أن سلوك العزلة من الخصائص املتعلمة أو املكتسبة من األسرة والثقافة االجتماعية للفرد والعالقات 
ُ
دفاعات  العزلة عبارة عن وأن داخلها، األ

  .(1991عبد الهادي، ) الشعورية يتم تطويرها من أجل التعامل مع الحياة 

نجد الصراع ينشأ بين العزلة واأللفة، فالفرد في مرحلة الشيخوخة يعيش صراعا بينا، فإذا ما   E. Eriksonوفي النظرية النفسية ألريك أريكسون 

 حه االستقرار االهتمام ا حصل الفرد على املودة والتآلف والحب العاطفي التي تمن
ُ
  سري، فلن يحصل على تلك الحاجات ويشبعها وينشأ لديهأل

ً
عورا

ُ
 ش

 بالعزلة النفسية واالجتماعية.

فإن العزلة االجتماعية ينظر لها بوصفها عادة متعلمة، ذلك أن الشخصية عبارة عن تنظيمات وأساليب متعلمة ثابتة  وفي النظرية السلوكية 

العزلة عبارة عن سلوك تشكل بفعل عدد متكرر من االرتباطات بين مجموعة االستجابات املعززة لعدد من وإن ، األفرادن غيره من نسبيا تميز الفرد ع

 املتغيرات.

نسان، مرده الفشل في تعلم الطرائق األكثر مالئمة للتعامل مع الناس كما ترى أن  إلسلوك العزلة لدى ا إن فيما ترى نظرية التعلم االجتماعي،  

( ومن  م2008، الفتالوي املهارات االجتماعية املتعلمة. )الفرد إلى افتقار أو منها طبيعية النموذج املالحظ  االنعزاليهناك عوامل متعددة تؤثر في السلوك 

الوحدة إن نون الشعور بالعزلة والوحدة النفسية حيث يؤكد كثير من علماء النفس والصحة النفسية ضمن املشكالت النفسية التي يقابلها املس

 النفسية تعد من أكبر املشكالت التي يعانيها 
ً
كثيرة منهم يعانون من هذا الشعور وينتج عن هذا الشعور اضطرابات أخرى مثل القلق املسنون وأن أعدادا

 .(م2009)معمريه ، .ر الذاتوالخوف واالكتئاب وانخفاض تقدي

  : الجسميةواألمراض النفسية  االضطرابات
ُ
نمط سلوكي، وسيكولوجي، ونفس ي، وسلوكي ينتج لدى الفرد نتيجة  بأنها عرف االضطرابات النفسّية وت

 
ً
في املهارات العقلّية، وُيعتقد بأّنها تحدث نتيجة ظهور بعض املشاكل في  غير طبيعيشعوره بالضيق أو العجز، حيث تعتبر هذه االضطرابات نموا

 (.2018)خطاطبة م(.2018)مقالة،  بهايمر راثّية والتجارب الحياتّية التي عصبونات الدماغ، وذلك بسبب التفاعل املعقد الذي يحدث بين العوامل الو 

 املتعة،وفقدان االهتمام أو  املكتئب،من االضطرابات العقلية التي تكون مرتبطة مع املزاج  اضطرابووفقا ملنظمة الصحة العاملية فاالكتئاب هو 

املشاكل يمكن أن تصبح مزمنة أو  وهذه  التركيز،وضعف  الطاقة،وانخفاض  الشهية، اضطراب النوم أو  الذات،الشعور بالذنب أو انخفاض تقدير 

  (Lavonna,2007) .سنضعف كبير في قدرة الفرد على تحمل مسؤوليات اليومية بالنسبة للم إلىمتكررة، وتؤدي 

عالجها،  النفسية وكيفية واألمراض رابات تصور علمي لنشأة االضطأول وفي بداية القرن العشرين ظهرت نظرية التحليل النفس ي التي وضعت 

مكن تسميتها األمراض ييطلق عليها )سيكولوجية املنشأة( وهذه أو لها أسباب عضوية األمراض واالضطرابات التي ليس هي تلك  واألمراض النفسية

(. 2008،الداهري أسباب عضوية. )إلى النفسية والعقلية ترجع األمراض كانت هناك بعض وإن باألمراض الوظيفية ألنها تعطل وظائف بعض األعضاء 

ر )مزمنة( وتخالف  تشكيلة من السلوكيات املنحرفة واملتطرفة بشكل ملحوظ وتتكرر باستمرا  بأنها النفسية  –االضطرابات االنفعالية جيرود كما عرف 

 .(م2007توقعات املالحظ وتتمثل في االندفاع والعدوان واالكتئاب واالنسحاب. )القش،

تقـديم الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية للمسنين الذكور منهم واإلناث، تهتم بتوفير  إلىمؤسسة اجتماعية إنسانية تهـدف  دور رعاية املسنين: هي

رعاية وخدمات   إلىتكاملة لكل مواطن أعجزته الشيخوخة عن إمكانية العمل أو القيام بشؤونه الشخصية بنفسه بحيث يحتاج الرعاية االجتماعية امل

 ( دار 12) العربية السعودية خاصة وعدم وجود من يقوم برعايته وشؤونه ويبلغ عدد دور الرعاية االجتماعية باململكة
ً
 (.م2017)الشؤون االجتماعية،  .ا

نشأت ( أن دور رعاية املسنين هي تلك املؤسسات التي م2000اللطيف)يذكر عبد 
ُ
صد وعمد وتدبير في املجتمع لتحقق أهداف معينة أبرزها توفير قبأ

أبو  ويرى م( 2009منظم )تفاحة ،وإنساني االستقرار االجتماعي والنفس ي للمسنين ومواجهة املشكالت التي عجزت أسرهم عن توفيرها وبأسلوب علمي 

املكان الذي يلحق به املسنون الذين تعوزهم القدرة على خدمة أنفسهم وال يجدون بين ذويهم من يستطيع رعايتهم أنها  م(2004) املعاطي وآخرون

 .والعناية بهم 

املرتبطة بالصحة للوقاية من ارتفاع ضغط  البدنية التعرف على فاعلية األنشطة البدنية في تحسين  اللياقة إلىم ( 2019هدفت دراسة بالعالم ) و 

سنة( رجال وسيدات األصحاء واملرض ى بارتفاع ضغط الدم واستخدم املنهج التجريبي واختيرت  65-60الدم وتخفيف القلق النفس ي لدى املسنين )

النتائج وجود أثر للبرنامج التدريبي في تحسين بعض عناصر اللياقة البدنية واملرونة والتركيب الجسمي واللياقة  العينة بالطريقة القصدية , وأظهرت

 العضلية و تعديل معدل ضغط الدم االنبساطي واالنضباطي لدى املسنين األصحاء واملرض ى وتحسن في مستوى القلق النفس ي وعدم وجود فروق ذات

 البعدية. داللة إحصائية في القياسات

تقييم أثار الزيارات املنزلية لزيادة االلتزام بالدواء لدى كبار السن املصابين بمرض إلى دراسة هدفت  (Dynan &Akas 2019وأكاز )نان يأجرى د

ذج حالة  ( مسن من املصابين بالضغط والسكر واستخدم مقياس االكتفاء الذاتي لألدوية ونمو 45السكري وارتفاع ضغط الدم وبلغت العينة )
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االلتزام  استخدام العقاقير لدى كبار السن وأظهرت النتائج فعالية الزيارات املنزلية وتوفير التثقيف الصحي للمرض ى وخلق الوعي باألدوية وزيادة 

 .باألدوية

- 60الحاجات اإلرشادية لعينة من املسنين الكويتيين من الجنسين وتتراوح أعمارهم بين  إلى ت( دراسة هدفم2017كما أجرى عبد الخالق )

حاجة أو متطلبا. صنفت الحاجات   16القائمة الكويتية ملشكالت املسنين وحاجاتهم اإلرشادية اشتملت على خمسة مقاييس، وضمت  توعرض سنة،90

  حصل الجانب الصحي وكانت النتائج أن  يه،والترفثالث فئات الصحة، والعالقات االجتماعية،  إلى
ً
على أعلى نسبة مئوية وارتبط عدد الحاجات ارتباطا

 داال إيجابيا بكل من: األمراض العضوية، واالضطرابات النفسية، واملشكالت مع األبناء، واملشكالت االجتماعية. 

إناث( واختيرت عينة  –التعرف على مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنين حسب متغير الجنس )ذكور إلى ( م2017دراسة زغير ) وهدفت

استخدم مقياس العزلة لقياسها لدى املسنين، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك شعور بالعزلة لدى الصليخ و عشوائية بسيطة من املسنين في دار رعاية 

عزى ملتغ
ُ
 ير الجنس.املسنين، وال توجد فروق ت

من الكويتيين النفس ي لدى عينة من املسنين  باالضطرابعراض النفسية وعالقتها أل معرفة الشكاوى وا إلى  م(2016أشارت دراسة عبد الخالق)و 

، أجابوا على قائمة الشكاوى واألعراض النفسية، ومقياس جامعة الكويت للقلق، وم 90و 60الرجال والنساء، تتراوح أعمارهم بين 
ً
قياس مركز عاما

، والحساسية الدراسات الوبائية لالكتئاب، واملقياس العربي لألرق، ومن قائمة الشكوى هي: كثرة النسيان، وقلة النوم، وسرعة الغضب، وزيادة التدقيق

قائمة الشكاوى واألعراض أعلى معامالت االرتباط بين بنود  يد حدوكانت نتائج الدراسة ت ,الزائدة، وزيادة القلق، والخوف من عدم استقرار البلد

ط النفسية، وكانت تدور حول الخوف من: املرض، واملوت، وأعراض الشيخوخة، واملستقبل، كما حددت أعلى الشكاوى واألعراض النفسية التي ترتب

 بمقياس القلق )القلق من املستقبل(، واالكتئاب )الشعور بالوحدة(، واألرق )قلة النوم(. وارتبطت ب
ً
 داال

ً
عض الشكاوى واألعراض بالتقدم في ارتباطا

.)
ً
( وبمستوى التعليم )سلبا

ً
 السن )إيجابا

تقييم فعالية االستراتيجيات السلوكية املعرفية سواء بممارسة أو بدون من الخوف من  إلى ( (Huang .et.al,2016وأخرون وهدفت دراسة هوانغ 

 FESمسن على ثالث مجموعات وكانت األدوات مقياس فاعلية السقوط  (75)بلغ تسقوط املسنين بدور الرعاية وأجريت التجربة على عينة عشوائية 

املسنين في املجموعة التجريبية استخدم أن وكشفت النتائج  M.creFET2والتوازن  للحركة لتقييم التنقلتينتي مقياس TDQومقياس االكتئاب 

إلى   يلفي الخوف من السقوط واملاألخريين االستراتيجيات املعرفية والسلوكية مع مجموعة التمارين لديهم وأظهرت تحسن كبير مقارنة باملجموعتين 

 .والتنقل وقوة العضالت االكتئاب 

الكشف عن أهم املشكالت التي تواجه كبار السن في مدينة الرياض، ومعرفة درجتها تبعا ملتغيرات النوع   إلىم( دراسة هدفت 2015وأجرى زيادة )

)املشكالت  السن  مشكالت كبار االجتماعي، والعمر، والحالة االجتماعية، واملستوى التعليمي، وبحسب نوع الرعاية ومركزها، واستخدمت أداة تتضمن 

( مسنا ومسنة 79وطبقت األداة على عينة، تضم ) (,الجسمية، واملشكالت النفسية، واملشكالت االجتماعية واملشكالت العقلية املعرفية–الصحية 

لجسمية، املشكالت النفسية، وأخيرا ا -أن ترتيب املشكالت على النحو التالي: املشكالت العقلية املعرفية، املشكالت الصحية إلىوتوصلت النتائج 

وجود فروق دالة إحصائيا تبعا ملتغير النوع االجتماعي في اتجاه اإلناث، كما وجدت فروق دالة وفقا ملتغير العمر بين فئات   إلىاملشكالت االجتماعية، و 

وجود فروق دالة إحصائيا  إلىن واألرامل في اتجاه فئة األرامل، و فأكثر وتبعا ملتغير الحالة االجتماعية بين املتزوجي( 71)( سنة وبين فئة 60-65األعمار )

 تعزي ملتغير املستوى التعليمي في اتجاه فئة األمي، وبحسب نوع الرعاية ومركزها في اتجاه املقيمين في مراكز دور الرعاية االجتماعية.

طة بها في معاهد املسنين واستخدم مقياس االكتئاب للشيخوخة  االكتئاب والعوامل املرتبأعراض لكشف عن إلى ا م(2015) ديلماوتهدف دراسة  

لمرض ى لوكذلك املتغيرات االجتماعية الديموغرافية املتعلقة باملؤسسة أو الحاالت الصحية أعراض االكتئاب للتحقق من  GDS-I5ومؤشر كتلة الجسم 

أن أعراض وكانت النتيجة , مسن أغلبهم من النساء  142وكانت العينة واإلدراكية مؤشر كتلة الجسم ومستوى النشاط البدني والعوامل الوظيفية و 

أهمية مراقبة االكتئاب إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني ولديهم ضعف وظيفي وتشير النتائج ب يهم لداالكتئاب في نصف عينة املسنين كانت مرتبطة 

   .التكيفية لتجنب النتائج السلبية املرتبطة باالكتئاب وتحسين حياة املسنينإلى النواحي باإلضافة 

التعرف على خصائص املسنين ومشكالتهم من وجهة نظرهم في دور الرعاية في نيوزلندا بلغت عينة  ( إلى  Mullins,2015دراسة مولنز )وهدفت 

 من ذكور 113الدراسة )
ُ
جريت  ،وإناث( مسنا

ُ
وأظهرت نتائج  ،لجمع املعلوماتتم استخدام االستبانة كأداة  .الفردية مع جميع أفراد الدراسة املقابالتأ

كانت أولى املشاكل  وأصدقاؤه وأن انقطاع املسن بمعارفه  الرعاية،تحويل املسن لدور إلى التي أدت األسباب من أهم الدراسة أن عامل الوحدة والفراغ 

ولى وأن الشعور بانهيار الصحة بشكل عام  االجتماعية،
ُ
 .املشاكل الصحيةأ

التحقق من فاعلية برنامج نفس ي إرشادي لتخفيف الشعور باالكتئاب لدى املسنين املقيمين بدور رعاية إلى ( م2015كما هدفت دراسة  لوجي )

التجريبي  املسنين، والتأكد من استمرارية أثر البرنامج في تخفيف االكتئاب لدى أفراد العينة بعد مض ي شهرين من تطبيق البرنامج، واستخدم املنهج

العمل على استثمار وقت الفراغ لدى املسنين داخل  إلىركز لإلرشاد النفس ي في املدارس واملعاهد والجامعات، باإلضافة وأظهرت النتائج توصية بإقامة م

 دور الرعاية بالشكل األمثل، مع التأكيد على أن يعيش املسنون في األماكن التي تكيفوا معها عمرا طويال، فهذا أفضل بكثير.  
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التعرف على الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة واالكتئاب لدى املسنين واملسنات إلى م( 2014ومقدادي )اإلبراهيم هدفت دراسة و 

( من املسنين واملسنات، واستخدم الباحثان مقياس الصالبة النفسية، والرضا عن الحياة، ومقياس 140املقيمين بدور الرعاية في األردن لدى عينة من )

هرت النتائج أن مستوى الصالبة النفسية ومستوى الرضا عن الحياة لدى املسنين واملسنات منخفض، وأن مستوى وأظ, االكتئاب لدى املسنين

 بين املسنين  و مرتفع،  عينة الدراسةاالكتئاب لدى 
ً
ة إحصائّيا

ّ
وجود عالقة إيجابية بين مستوى الصالبة النفسية والرضا عن الحياة، ووجود فروق دال

 ملسنين على مقياس الصالبة النفسية. واملسنات، وذلك لصالح ا 

 –الكشف عن مستوى القلق لدى املسنين املقيمين في دور الدولة وعالقته ببعض املتغيرات )العمر إلى ( م2009)ي كما أشارت دراسة رحيم & عل

الثانية كانت   الفئة األولى, والفئة( سنة 60-69عمارهم بين )أ عينة البحث املسنين الذين تقع  ت شملو الحالة االجتماعية( والتفاعل بينهما  –الجنس 

جمع البيانات عن  ل االستبانة تاستخدم, و  فأكثر( وقد توزعت حسب متغيري العمر والجنس 80لثالثة فكانت من )( سنة و الفئة ا 79-70)من أعمارهم 

ان و عدم وجود فروق بين املسنين في القلق العام وقلق املوت حسب متغير الجنس  مقياس قلق املوت وأظهرت  النتائج و مقياس القلق الصريح  و املسنين 

 ع
ً
 واضحا

ً
  ان املسنين املتقاعدين اكثرو لى القلق العام لدى املسنين للعمر تأثيرا

ً
ن املسنين  وأ بالقلق العام وقلق املوت من املسنين الذين يعملون إحساسا

 سنة كانوا اكثر  70اكثر من أعمارهم الذين تبلغ 
ً
 ( 69-60ين )ع أعمارهم ببالقلق العام وقلق املوت من املسنين الذين تقإحساسا

سرهم كشفت عن وجود فروق بين املسنين املتواجدين بين ف( م2008دراسة الغلبان ) أما
ُ
واملسنين باملراكز مع وجود فروق في متوسط الضعف  أ

سرهم أما الجسدي والتوتر االنفعالي لصالح الذين مع 
ُ
 عدهم عن ا ي املراكز فبُ فمن هم أ

ُ
 االجتماعية.سر ينعكس على حالتهم الصحية واالنفعالية أل

التعرف على واقع متغيرات تقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة من املسنين   إلى( التي هدفت م2002دراسة مبروك )وفي 

 إلىخلصت نتائج الدراسة و مسنا  80الذكور بالقاهرة واستخدمت بطارية من االختبارات التي تقيس هذه املتغيرات على عينة عشوائية من املسنين بلغت 

حيث تنخفض مشاعر الوحدة النفسية ومستويات   واالكتئاب،وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين تقدير الذات وكل من الشعور بالوحدة النفسية 

 االكتئاب في ظل التقييم اإليجابي للذات.  

 التعليق على الدراسات السابقة

 ناك أوجه تشابه واختالف فيما بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية يظهر من خالل:  لدراسات السابقة يتضح أن هإلى  بالنظر

 . تبحث في مرحلة املسنين أنها جميعها أوجه االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية •

 أوجه االختالف فان البحث الحالي يدرس العزلة االجتماعية وعالقتها باالضطرابات النفسية واألمراض الجسمية لدى املسنات. أما  •

وفي ضوء ما سبق تظهر الحاجة ألجراء هذه  أهدافها،تناولت العزلة االجتماعية بمتغيرات مختلفة ومتنوعة واختلفت في أن الدراسات السابقة  •

الجسمية لدى املسنات بدار الرعاية النفسية واألمراض لة للكشف على مستوى العزلة االجتماعية وعالقتها باالضطرابات الدراسة في محاو 

 االجتماعية

 ويالحظ ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية. •

 :الدراسة وأسئلتهاشكلة م

سرة ن ما طرأ على املجتمع من تغيرات أثرت على بناء إ 
ُ
صورة ة اآلباء بوعلى شكل العالقات اإلنسانية التي يترتب عليها عدم قيام األبناء برعاياأل

 والتقاليد،والعرف مرضية وكافية وتركهم في املنزل بمفردهم يعانون الوحدة والفراغ مما أفقدهم التقدير واالحترام اللذين يحث عليهما الدين، والشرع 

جة لقيام وجد قلة من األبناء تنكروا آلبائهم وشغلتهم ظروف الحياة عن االهتمام بهم، ومنهم من لم يكن له أبناء وال أهل يأوونه لذلك ظهرت الحاكما ي

الرعاية واالهتمام من قبل األفراد  إلىيعانون في هذه املرحلة الكثير من املشكالت، لهذا فهم بحاجة  فاملسنون  .(م2006محمود،املسنين. )دور لرعاية 

 .(م2012أحمد،حياتهم. ) على ومؤسسات الرعاية االجتماعية ملساعدتهم على التكيف والتوافق مع املتغيرات الجديدة التي تطرأ 

رعاية صحية ومادية وتفكك   إلىاملسن  حاجة  إلىوالحرمان والنقص من الدخل املادي تؤدي زيادة وقت الفراغ أن ( م2005)وتؤكد دراسة زهران  

 روابط ا 
ُ
 أل

ً
قتصر العالقات االجتماعية للمسن ويعيش  لسعادة املسن وصحته النفسية وقد تُ  سرة وشعوره بانخفاض الرضا عن الحياة الذي يعتبر مؤشرا

 .في وحدة قاسية

 ن الذبول البدني لدى املسن يرتبط إ ( م2009)كما تؤكد دراسة معمريه 
ً
 وثيقا

ً
ن إ بالضغوط النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها و  ارتباطا

 
ً
  العوامل النفسية واالجتماعية غير املالئمة كالعزلة والضيق االقتصادي والحرمان واإلهمال تؤدي دورا

ً
في جعل الشيخوخة فترة تدهور واضح  كبيرا

 
ً
  نفسيا

ً
شباع العاطفي والعالقات االجتماعية الدافئة والسند النفس ي فهذا يجعله يتعرض إل ا  إلىاملا يعيش املسن في مركز رعاية يفتقر فيه ، وطوبدنيا

 لبعض االضطرابات النفسية 

طرابات النفسية  عراض لالضأل بعض ا  إلىدراسة العزلة االجتماعية عند املسنات والتعرف  إلىمما دفع الباحثة  الدراسةومن هنا ظهرت مشكلة 

 مراض الجسمية الشائعة لديهن.أل وا 
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 :  آلتيةا األسئلةفي  ةالحالي الدراسةوتتبلور مشكلة 

 ما مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة؟  •

 ما أعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة؟  •

 مراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة؟ أل ما أعراض ا  •

 هل توجد عالقة ارتباطية دالة  •
ً
العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية  بين مستوى إحصائيا

 االجتماعية باملدينة املنورة؟ 

 هل توجد عالقة ارتباطية دالة  •
ً
الرعاية  مراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدارأل العزلة االجتماعية وأعراض ا  بين مستوى إحصائيا

 باملدينة املنورة؟االجتماعية 

 :الدراسةأهداف 

 :إلىتهدف الدراسة الحالية  

 املدينة املنورة. باملقيمات بدار الرعاية االجتماعية لكشف عن مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنات ا  •

 املدينة املنورة. باملقيمات بدار الرعاية االجتماعية التعرف على أعراض االضطرابات النفسية بين املسنات  •

 املدينة املنورة.بلجسمية بين املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية األمراض ا  التعرف على أعراض •

الرعاية االجتماعية بين العزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدار  االرتباطية الكشف عن طبيعة العالقة •

 .ملدينة املنورة با

مراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية أل بين العزلة االجتماعية وأعراض ا االرتباطية الكشف عن طبيعة العالقة •

 .باملدينة املنورة 

 .املدينة املنورة ببين العزلة االجتماعية ومتغير العمر لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية  االرتباطية الكشف عن طبيعة العالقة •

   :الدراسةأهمية 

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 

بالسعادة والرضا والطمأنينة إحساسهم مثل إضافة للمعرفة في رعاية املسنين في الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية وتأثيرها على تقد  •

 .في الحياة واإليجابية 

 .ياهم ومشكالتهم في حياة الفرد وهي جديرة باالهتمام والبد من القيام باألبحاث والدراسات التي تهدف لحل قضاهامة تعتبر الشيخوخة مرحلة  •

 ظهور متغيرات الحياة في اإلطار ا  •
ُ
 .باملسنين ورعايتهم  االهتمامغفال إ إلى سرى تؤدى أل

 متغيري العزلة االجتماعية واالضطرابات النفسية والجسمية لدى املسنات وذلك في حدود علم الباحثة. التي تتناول ندرة الدراسات النفسية  •

قدر مناسب من الكفاءة والرضا والطمأنينة ب التعايشيمكن في ضوء ما تسفر عنه نتائج البحث الحالي وضع التوصيات التي تساعد املسنين على  •

 .والسعادة

  :حدود الدراسة

: الحدود البشرية     
ً
 : املسنات املقيمات بدور الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.أوال

 :
ً
 .املدينة املنورة ب: دور الرعاية االجتماعية للمسنين الحدود املكانيةثانيا

: الحدود الزمانية:
ً
 ه1440تم تطبيق البحث في الربع الثاني من عام  ثالثا

 :مصطلحات الدراسة

عرف الشيخوخةمرحلة  .1
ُ
 بأنها: ت

ً
سم واالضطراب في الوظائف جواالنهيار في الالضعف أثار تظهر عليه حيث املرحلة األخيرة من عمر الفرد  إجرائيا

 ومنسحب اجتماعيا بسبب ظروف الحياة. ألدفاعيةالتوافق ومنخفض  وسيئكفاءة أقل ويكون 

 العزلة االجتماعية .2
ُ
والعجز عن بناء  اآلخرين حالة شعورية يدرك فيها الفرد افتقاد الحب واملودة واالبتعاد عن  بأنها عرف العزلة االجتماعية : وت

هي الدرجة التي يحصل عليها املستجيب، من جراء إجابته على فقرات املقياس  و عالقات اجتماعية والشعور والخجل واالنعزال داخل الدار 

 املعتمد في هذا البحث. 
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عرف الدراسة االضطرابات : والجسميةاالضطرابات النفسية  .3
ُ
للمسنين التي تتأثر بما والنفسية الحالة الصحية  النفسية والجسمية بأنهات

يصيبهم من أمراض جسمية فيصبحون أكثر عرضة لالضطرابات النفسية كاالكتئاب والقلق وتعتمد الباحثة االضطرابات النفسية والجسمية 

 قائمة املستعملة داخل دار الرعاية بمعية الطبيب النفس ي وطبقت في البحث الحالي.املتعارف عليها نفسيا وجسميا في ال

  :االجتماعيةدور الرعاية  .4
ُ
املكان الذي استحدث لسكن املسنين ممن فقدوا أسرهم أو ذويهم بسبب  بأنها دور الرعاية االجتماعية الدراسةعرف وت

سرهم  وجودهم معالذين يواجهون ظروف صعبة حالت دون أو الوفاة 
ُ
 .أ

 :اإلجراءات امليدانية للدراسة

: منهج الدراسة
ً
إلى  وتفسيرها للوصول  ثم تحليلها  املنهج الوصفي التحليلي وذلك لقدرته على تزويدنا باملعلومات والبيانات ومن : استخدمت الدراسةأوال

 النتائج التي ساهمت في تحقيق أهداف الدراسة.

: مجتمع الدراسة وعينته  
ً
 ثانيا

بين  أعمارهن ( مسنة الالتي تتراوح 34تألف مجتمع الدراسة من جميع املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة والبالغ عددهن )

 ( سنة وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية من مسنات الدار باملدينة املنورة88-59)

 لحالي استخدام عينتين كما يلي:تطلب البحث ا 

( مسنات من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة، وذلك بهدف التأكد من الخصائص 9: تكونت من )لعينة االستطالعيةا  •

 السيكو مترية ملقياس العزلة االجتماعية.

 رعاية االجتماعية باملدينة املنورة، وذلك بهدف اإلجابة عن تساؤالت البحث.( من املسنات املقيمات بدار ال25: تألفت من )العينة األساسية •

 املجتمع   إلىيوضح توزيع عينة البحث ونسبتها  : (1جدول )

 النسبة املئوية   العدد  نوع العينة 

 %   25.0 9 العينة االستطالعية 

 %   69.4 25 العينة األساسية 

 %   94.4 34 اإلجمالي

 للعينة بحسب متغير العمروفيما يلي وصف  

 يوضح وصف العينة بحسب متغير العمر : (2جدول )

 النسبة   التكرار  العمر  النسبة   التكرار  العمر  النسبة التكرار  العمر 

59 2 8.0 % 68 2 8.0 % 77 2 8.0 % 

62 1 4.0 % 69 2 8.0 % 80 2 8.0 % 

64 1 4.0 % 71 1 4.0 % 83 1 4.0 % 

65 3 12.0 % 75 2 8.0 % 85 1 4.0 % 

66 2 8.0 % 76 2 8.0 % 88 1 4.0 % 

  :الدراسةأدوات 
 :أعدت الباحثة ثالث أدوات وهي

( اضطرابا نفسيا وكان جمع املعلومات  12لدى املسنات بالدار وتتضمن ) أداة جمع البيانات واملعلومات خاصة باالضطرابات النفسية  .1

 املنورة. الطبيب النفس ي الخاص بدار الرعاية االجتماعية باملدينة ساعدة بم

( مرضا جسميا استعانت الباحثة بالطبيب النفس ي 11لدى املسنات بالدار وتتضمن )أداة جمع البيانات واملعلومات خاصة باألمراض الجسمية  .2

 كل مرض.أمام  املصابين بهاألفراد بتحديد عدد 

  .الباحثةإعداد  من االجتماعية:مقياس العزلة  .3

 : نتائج الصدق والثبات ملقياس العزلة االجتماعية

: صدق املقياس 
ً
  : أوال

 : يليتم التحقق من صدق مقياس العزلة االجتماعية من خالل ما 
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 الصدق الظاهري  .1

بهدف استطالع آرائهم حول مدى وضوح  الخبرة واالختصاص، وذلك  ذوي تم عرض الصورة األولية من املقياس على مجموعة من املحكمين 

تمثله، مع إضافة أو تعديل أو حذف ما  الذي تعليمات املقياس، ومدى السالمة اللغوية والدقة العلمية لعبارات املقياس، ومدى انتماء كل عبارة للُبعد 

، وتم التعديل 
ً
 ضوء توجيهات السادة املحكمين، وبذلك حصلت الباحثة على الصورة النهائية من مقياس العزلة االجتماعية. فييرونه مناسبا

 صدق االتساق الداخلي: .2

ومن غير  االجتماعية( من املسنات املقيمات بدار الرعاية 9للمقياس تم تطبيقه على عينة استطالعية قوامها ) يوللتأكد من الصدق الداخل

ذلك  حساب مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، و  " فيرمانيسب" ارتباطوتم استخدام معامل  ،العينة األساسية للبحث فياملشاركات 

 اآلتي:وجاءت النتائج كما يعرض الجدول ، (SPSS) االجتماعيةببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم باالستعانة 

 (9)ن=  االجتماعيةألبعاد مقياس العزلة  الداخلي االتساقنتائج صدق  : (3جدول )                                               

 الداللة اإلحصائية االرتباط معامل   أبعاد املقياس 

 0.01دال عند  0.906 البعد األول: الجانب االنفعالي

 0.9 االجتماعي: االنسحاب الثانيالبعد 

14 

 0.01دال عند 

سري البعد الثالث: التواصل 
ُ
 0.01دال عند  0.836 األ

 0.01دال عند  0.879 اآلخرينالبعد الرابع: التواصل مع 

داللة (، وكانت جميع هذه القيم ذات 0.914 -0.836( أن معامالت ارتباط أبعاد املقياس بدرجته الكلية تراوحت بين )3)يتضح من الجدول 

 .الداخليتتمتع بدرجة كبيرة من الصدق  االجتماعيةالعزلة ياس (، مما يؤكد على أن جميع أبعاد مق0.01إحصائية عند مستوى الداللة )

 ثانًيا: ثبات املقياس 

 :يليمن خالل ما  االجتماعيةوتم التأكد من ثبات مقياس العزلة 

 : كرو نباخالثبات بطريقة ألفا  .1

 االجتماعيةببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  باالستعانة" لحساب ثبات أبعاد املقياس ودرجته الكلية، وذلك كرو نباختم استخدام معامل "ألفا 

(SPSS للبيانات )اآلتيالجدول  هاجمعها من العينة االستطالعية، وجاءت النتائج كما يوضح  تم  التي: 

 (9)ن=  كرو نباخبطريقة ألفا  االجتماعيةنتائج ثبات مقياس العزلة  : (4)جدول 

 معامل الثبات  عدد العبارات  أبعاد املقياس 

 0.892 7 البعد األول: الجانب االنفعالي

 0.817 7 االجتماعي: االنسحاب الثانيالبعد 

سري البعد الثالث: التواصل 
ُ
 0.834 7 األ

 0.865 7 اآلخرينالبعد الرابع: التواصل مع 

 0.884 28 الدرجة الكلية ملقياس العزلة االجتماعية 

(، كما بلغ معامل الثبات العام 0.892 -0.817" تراوحت بين )كرو نباخ( أن معامالت الثبات ألبعاد املقياس بطريقة "ألفا 4)يظهر من الجدول 

 يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. االجتماعية(، وتؤكد جميع هذه القيم على أن مقياس العزلة 0.884للمقياس )

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2

بين  االرتباطحساب مدى  فيمقابل العبارات الزوجية، وتم استخدام معامل االرتباط  فينصفين؛ العبارات الفردية  إلىتمت تجزئة عبارات املقياس 

 :اآلتي"، وجاءت النتائج كما يعرض الجدول Spearman-Brownوبراون "  معادلة سبيرمانالنصفين، وجرى تصحيح الطول باستخدام 

 (9بطريقة التجزئة النصفية )ن=  االجتماعيةنتائج ثبات مقياس العزلة  : (5)جدول 

 معامل الثبات  االرتباط معامل   أبعاد املقياس 

 0.828 0.706 البعد األول: الجانب االنفعالي

 0.783 0.643 : االنسحاب االجتماعيالثانيالبعد 

سري البعد الثالث: التواصل 
ُ
 0.807 0677 األ

 0.852 0.742 اآلخرين البعد الرابع: التواصل مع 

 0.834 0.716 الدرجة الكلية ملقياس العزلة االجتماعية 
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(، كما بلغ معامل الثبات العام 0.852 -0.783( أن معامالت الثبات ألبعاد املقياس بطريقة "التجزئة النصفية" تراوحت بين )5)يتبين من الجدول 

 يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. االجتماعية(، وتؤكد جميع هذه القيم على أن مقياس العزلة 0.834للمقياس )

  :طريقة تصحيح املقياس 

موافقة  لالستجابة( 5على املقياس؛ بحيث تعطى الدرجة ) االستجابة( لتحديد درجة الخماس ي)ليكرت  الخماس يتدرج اعتمدت الدراسة على ال

غير موافقة  لالستجابة( 1غير موافقة، والدرجة ) لالستجابة( 2غير متأكدة، الدرجة ) لالستجابة ( 3موافقة، الدرجة ) لالستجابة ( 4بشدة، الدرجة )

  .االجتماعيةمستوى مرتفع من العزلة  إلىدرجة(، وتشير الدرجة    140 -28. وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين )بشدة 

   :األساليب اإلحصائية

 إجراء املعالجات اإلحصائية اآلتية: في (SPSS)ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلحصائية  االستعانةتمت 

 .الداخلي االتساقبطريقة  االجتماعية"سبيرمان"(، للتأكد من صدق مقياس العزلة  ارتباطمعامل  •

 .االجتماعية"، وطريقة التجزئة النصفية للتأكد من ثبات مقياس العزلة رو نباخ"الفا كمعامل  •

 االضطرابات النفسية واألمراض الجسمية لدى املسنات أفراد العينة.التكرارات والنسب املئوية لتحديد أعراض  •

 اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد مستوى العزلة االجتماعية لدى أفراد العينة. •

 و  االجتماعيةبين العزلة  االرتباطية"، للتحقق من العالقة بايسيريالمعامل ارتباط "بوينت  •
ً
ال

ُ
راض النفسية، وأع االضطراباتأعراض  من ك

 األمراض الجسمية لدى أفراد العينة.

 :وتحليلها ومناقشتهانتائج الدراسة 

منا ب مستوى العزلة االجتماعية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة  على: ماينص لإلجابة على التساؤل الذي 
ُ
حساب  ق

واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة من املسنات على مقياس العزلة االجتماعية، وجاءت النتائج كما  املعيارية املتوسطات الحسابية واالنحرافات

                 اآلتييعرض الجدول 

 ( 25ن= االجتماعية )أفراد العينة من املسنات على مقياس العزلة  الستجاباتاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية : (6)جدول 

عدد   أبعاد مقياس العزلة 

 العبارات 

الدرجة  

 الكلية 

املتوسط  

 الحسابي

  االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة %   النسبيالوزن 

 1 % 85.49 4.20 29.92 35 7 األول: الجانب االنفعالي

 3 % 73.83 3.22 25.84 35 7 : االنسحاب االجتماعيالثاني

 2 % 75.20 4.88 26.32 35 7 األسري  الثالث: التواصل 

 4 % 70.51 3.98 24.68 35 7 اآلخرين  الرابع: التواصل مع

 %   79.08 14.95 106.76 140 28 الكلية االجتماعيةالعزلة 

 100في  الناتج ضرب ثم بعد لكل الكلية الدرجة على بعد لكل الحسابي املتوسط بقسمة النسبي الوزن حساب تم                 

(، مما يؤكد على أنه %79.08( وبوزن نسبى )14.95) معياري  وبانحراف(  106.76العام للمقياس بلغ ) الحسابي ( أن املتوسط 6يتضح من الجدول )

 .لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة  االجتماعيةيوجد مستوى مرتفع من العزلة 

  حسابي املرتبة األولى بمتوسط  االنفعاليبمستوى مرتفع؛ حيث احتل البعد الرابع: الجانب  االجتماعيةوقد جاءت جميع أبعاد مقياس العزلة 

بمتوسط  االجتماعيةاملرتبة الرابعة بين أبعاد مقياس العزلة  في(، بينما حصل البعد الرابع: "التواصل مع اآلخرين" %85.49( وبوزن نسبى )29.92)

 (. %70.51( وبوزن نسبى )24.68) حسابي

لدرجات أفراد العينة على مقياس العزلة  الفعلي(، ملقارنة املتوسط (One Sample T- Testعينة واحدة اختبار ت لقامت الباحثة باستخدام كما 

 :اآلتيمن الدرجة الكلية للمقياس(، وجاءت النتائج كما يعرض الجدول  % 60له )يساوى  النظري باملتوسط  االجتماعية

 (25)ن=  االجتماعيةللمسنات على مقياس العزلة  النظري واملتوسط  الفعلينتائج اختبار "ت" لعينة واحدة للتعرف على داللة الفروق بين املتوسط : (7)جدول 

 أبعاد مقياس  

 االجتماعيةالعزلة 

املتوسط  

 النظري 

املتوسط  

 الفعلي 

  االنحراف 

 املعياري 

الداللة   قيمة "ت" 

 اإلحصائية 

 املستوى 

 مرتفع 0.05 10.61 4.20 29.92 21 األول: الجانب االنفعالي

 مرتفع 0.05 7.50 3.22 25.84 21 : االنسحاب االجتماعيالثاني

سري الثالث: التواصل 
ُ
 مرتفع 0.05 5.45 4.88 26.32 21 األ

 مرتفع 0.05 4.62 3.98 24.68 21 اآلخرين الرابع: التواصل مع

 مستوى مرتفع  7.61 14.95 106.76 84 الدرجة الكلية للمقياس 
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وكانت جميع القيم دالة إحصائًيا   ( 7.6( ، ) 4.62( ، ) 5.45( ، ) 7.50( ،)10.61) ( أن قيم اختبار "ت" بلغت على الترتيب:7يتبين من الجدول ) 

واملتوسط النظري ألفراد   الفعلي( بين املتوسط 0.05(، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05عند مستوى الداللة )

حيث يظهر من الجدول أن متوسط درجات أفراد العينة على أبعاد  الفعلي ع الفروق لصالح املتوسط العينة من املسنات على مقياس العزلة، وكانت جمي

ية )كدرجة مقياس العزلة االجتماعية وعلى درجته الكلية كانت أعلى من املتوسطات النظرية له، مما يؤكد على وجود مستوى مرتفع من العزلة االجتماع

الجانب االنفعالي، االنسحاب االجتماعي، التواصل األسرى، والتواصل مع اآلخرين( لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية إجماليه، وكأبعاد فرعية: 

( 2015)زيادة ودراسة  ،(2016عبد الخالق)( ودراسة 2017زغير )دراسة ت ك. واتفقت هذه النتيجة مع عدد من الدراسااالجتماعية باملدينة املنورة 

اإلبراهيم ودراسة ، (2009رحيم وعلي) ودراسة  ،(2008ودراسة الغلبان ) ،(2002مبروك )ودراسة  ،(2015لوجي )دراسة  ،(2015)ديلماودراسة 

إلى ( التي أظهرت النتائج معرفة وارتفاع مستوى االكتئاب لدى املسنين واختلفت في متغيرات الدراسة ) الصالبة والرضا ( حيث أدت 2014ومقدادي )

سرها وأبنائها املسنة املقيمة بين أن انخفاض مستواهما وترى الباحثة 
ُ
تحظى بالعناية واالهتمام وتشعر معهم  باألمن واالعتماد والتقبل مما يساهم في أ

قلق وتظهر عليهن أعراض عدم الثقة بالنفس ومعاناتهن للن إلى يفتقر فاملسنات بالدار أما صحتها النفسية وتجعلها تتوافق مع متطلبات الحياة والبيئة 

وعدم وجود شريك في حياتهن وعدم وجود من يعولهن اآلخرين وتجنبهم العزلة مثل اإلحباط والتغيرات املزاجية والصعوبة في القدرة على التواصل مع 

 ينعكس على حالتهن الصحية واالنفعالية.مما ويقوم برعايتهن 

منا   ضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة: ما أعراض اال لإلجابة على التساؤل الذي ينص على
ُ
ق

املنورة، كما  حساب التكرارات والنسب املئوية ألعراض االضطرابات النفسية لدى أفراد العينة من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينةب

 ضوء نسب انتشارها، وجاءت النتائج كما يوضح الجدول اآلتي: تم ترتيب هذه األعرض تنازلًيا في

 (25بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة )ن=  أعراض االضطرابات النفسية لدى املسنات املقيمات: (8جدول )

 الرتبة النسب املئوية  التكرارات  االضطراب النفس ي  م 

 5 %   28.0 7 الفصام 1

 2 %   56.0 14 االعتمادية  2

 1 %   60.0 15 العجز وقلة النشاط  3

 6 %   16.0 4 اضطرابات الذاكرة  4

 7 %   12.0 3 الهالوس 5

 6 %   16.0 4 تخلف عقلي 6

 6 %   16.0 4 العصبية الزائدة  7

 6 %   16.0 4 القلق العام  8

 8 %  8.0 2 الزهايمر  9

 4 %   32.0 8 االكتئاب النفس ي  10

 3 %   36.0 9 اضطراب النوم  11

 7 %   12.0 3 الذات إهمال  12

منها  تعاني التيبين االضطرابات النفسية  االنتشار( أن اضطراب )العجز وقلة النشاط( قد احتل املرتبة األولى من حيث 8)يتبين من الجدول 

أما عن أقل أعراض االضطرابات النفسية . (%60.0( مسنة وبنسبة مئوية )15املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة وجاء بعدد )

 إجمالي( من %8.0ئوية )( مسنة وبنسبة م2املرتبة الثامنة واألخيرة بعدد ) فيجاء اضطراب )الزهايمر(  فقد  انتشاًرا بين أفراد العينة من املسنات؛

وجود  إلى  التي أشارت (2019املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة. واتفقت هذه الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة العالم)

 االضطرابات النفسية لدى املسنات نتشار معدل ا وأظهرت النتائج ارتفاع   ،(2017عبدالخالق )ودراسة تحسن في مستوى القلق النفس ي لدى املسنات، 

 واتفقت عراض الشيخوخة وقلة النوم أ كثرة النسيان وسرعة الغضب و و 
ً
كبير لدى  حيث أشارت النتائج إلى تحسن (   Huang.2016دراسة )مع أيضا

رحيم  ودراسة ( 2002دراسة مبروك)و ( 2015لوجي )دراسة ( و  2015( وزيادة ) 2015 )ديلمادراسة و لالكتئاب املسنات من الخوف من السقوط وامليل 

ظهور بعض  أن فأكثر هم اكثر إحساسا بالقلق العام وقلق املوت وتفسر الباحثة  70م املسنين الذين تبلغ أعمارهأن ظهرت النتائج أ و  ( 2009وعلي)

صاحب هذه األعراض مثل االكتئاب والقلق تُ تغيرات التي للالحاالت املزاجية التي تعاني منها املسنة في دور الرعاية هي استجابات وتقبل واعتياد 

 النفسية املختلفة والتي تنعكس على حياة املسنة رغم اختالف أوضاعهن االجتماعية.واألمراض 

تم حساب  فقد  أعراض األمراض الجسمية لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة : ماعلى لإلجابة على التساؤل الذي ينص

، كما تم ترتيب التكرارات والنسب املئوية ألعراض األمراض الجسمية لدى أفراد العينة من املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة 

 :اآلتيضوء نسب انتشارها، وجاءت النتائج كما يوضح الجدول  فيض تنازلًيا ار مهذه األ 
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 (25بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة )ن=  أعراض األمراض الجسمية لدى املسنات املقيمات: (9جدول )

 الرتبة النسب املئوية  التكرارات  الجسميةاألمراض   م 

 2 %   48.0 12 ارتفاع ضغط الدم  1

 1 %   56.0 14 الداء السكرى  2

 6 %   28.0 7 أمراض القلب  3

 8 %   20.0 5 ضعف البصر  4

 5 %   36.0 9 الضعف العام  5

 3 %   44.0 11 أمراض العيون  6

 4 %   40.0 10 اضطراب املعدة  7

 7 %   24.0 6 صدرية أمراض   8

 9 %   12.0 3 الشلل الرعاش ي  9

 10 %  4.0 1 اإلعاقة الحركية  10

 8 %   20.0 5 األمراض الجلدية  11

منها املسنات  تعاني التيبين األمراض الجسمية  االنتشار( أن مرض )الداء السكرى( قد احتل املرتبة األولى من حيث 9)يتضح من الجدول 

 .(%56.0( مسنة وبنسبة مئوية )14املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة وجاء بعدد )

( 1املرتبة العاشرة واألخيرة بعدد ) فيجاءت )اإلعاقة الحركية( فقد أما عن أقل أعراض األمراض الجسمية انتشاًرا بين أفراد العينة من املسنات؛ 

 املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة. إجمالي( من %4.0ية )مسنة وبنسبة مئو 

زيادة  ودراسة ( 2017عبد الخالق )ودراسة   Mullins (2015)( ودراسة 2019العالم )ب ةوتتفق نتيجة البحث الحالي مع عدد من الدراسات كدراس

مرحلة الشيخوخة تتطلب تغيرات فسيولوجية جسمية تتسبب في حدوث الكثير من التأثيرات السلبية على أن الباحثة  (. وترى 2015) ديلماو  (،2015)

 . التثقيفي الصحي للمرض ى وااللتزام بالرعاية الصحية لهن الوعيإلى املسنات مما يدعو 

 لة داهل توجد عالقة ارتباطية  لإلجابة على التساؤل الذي ينص على
ً
لعزلة االجتماعية وأعراض االضطرابات النفسية لدى ا مستوى بين إحصائيا

(، للتحقق من  Point-Biserial coefficientاستخدام معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" )تم  املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة

 بين العزلة 
ً
املسنات املقيمات بدار الرعاية النفسية لدى أفراد العينة من  االضطراباتعراض أو  االجتماعيةوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 :اآلتيالجدول  فياالجتماعية باملدينة املنورة، وجاءت النتائج كما 

أفراد العينة من املسنات  وأعراض االضطرابات النفسية لدى  االجتماعيةبين العزلة  االرتباطيةنتائج معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" للعالقة : (10جدول )

 (25)ن = 

 االجتماعيةالعزلة 

   

 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة  االرتباط معامل  

 غير دال إحصائًيا 0.961 0.010 الفصام

 0.05دال عند  0.015 0.481 االعتمادية 

 0.05دال عند  0.005 0.539 العجز وقلة النشاط 

 غير دال إحصائًيا 0.435 0.164 اضطرابات الذاكرة 

 غير دال إحصائًيا 0.698 0.082 الهالوس

 غير دال إحصائًيا 0.318 0.207 تخلف عقلي

 0.05دال عند  0.042 0.409 العصبية الزائدة 

 غير دال إحصائًيا 0.374 0.186 القلق العام 

 غير دال إحصائًيا 0.982 0.005 الزهايمر 

 0.05دال عند  0.001 0.632 االكتئاب النفس ي 

 غير دال إحصائًيا 0.113 0.324 اضطراب النوم 

 0.05دال عند  0.030 0.435 الذات إهمال 

 ( النتائج اآلتية:10يتبين من الجدول )

 -وأعراض االضطرابات النفسية: )االعتمادية االجتماعية( بين العزلة 0.05وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) •

 باملدينة املنورة. االجتماعيةإهمال الذات( لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية  -النفس ي االكتئاب -العصبية الزائدة  -العجز وقلة النشاط

 االضطرابات النفسية
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  -العقليالتخلف  -الهالوس -اضطرابات الذاكرة  -وأعراض االضطرابات النفسية: )الفصام االجتماعيةعدم وجود عالقة ارتباطية بين العزلة  •

 باملدينة املنورة. االجتماعيةاضطراب النوم( لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية  -الزهايمر -القلق العام

للمسنين تبين االضطرابات  اإلرشادية وجود عالقة إيجابية ضمن الحاجات أشارت إلى ( التي 2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد الخالق ) •

  ( Huang, 2016( )2019بالعالم )و  (2015ولوجي ) (2015 ،ديلما) ودراسة كل من االنفعالي الوجداني لديهن، النفسية التي تركز على الجانب 

 اآلخرينباملاض ي وعدم الثقة بواإلعجاب املسنات تظهر عليهن أعراض االضطرابات في كثرة الشكاوى والحساسية الزائدة أن وترى الباحثة 

َن والعناد والشك وبذلك  
ُ
 .عرضة الزمات نفسية حادة على حسب بناء الشخصية للمسنةيك

 هل توجد عالقة ارتباطية دالة على: لإلجابة على التساؤل الذي ينص 
ً
بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية لدى املسنات إحصائيا

منا املنورة املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة 
ُ
(، للتحقق من وجود  Point-Biserial coefficientمعامل ارتباط "بوينت بايسيريال" )  استخدامب ق

 بين العزلة 
ً
املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية األمراض الجسمية لدى أفراد العينة من وأعراض  االجتماعيةعالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 :اآلتيباملدينة املنورة، وجاءت النتائج كما يوضح الجدول 

 وأعراض األمراض الجسمية لدى أفراد العينة من املسنات  نتائج معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" للعالقة االرتباطية بين العزلة االجتماعية: (11جدول )

 (25)ن =  

 االجتماعية العزلة 

   

 الداللة اإلحصائية  مستوى الداللة  االرتباط معامل 

 غير دال إحصائًيا 0.110 0.327 ارتفاع ضغط الدم 

 0.05دال عند  0.002 0.585 ي الداء السكر 

 0.05دال عند  0.044 0.406 أمراض القلب 

 غير دال إحصائًيا 0.892 0.029 ضعف البصر 

 غير دال إحصائًيا 0.702 0.081 الضعف العام 

 غير دال إحصائًيا 0.321 0.207 العيون أمراض 

 0.05دال عند  0.008 0.521 اضطراب املعدة 

 غير دال إحصائًيا 0.977 0.006 صدرية أمراض  

 غير دال إحصائًيا 0.305 0.214 الشلل الرعاش ي 

 إحصائًياغير دال  0.342 0.198 اإلعاقة الحركية 

 غير دال إحصائًيا 0.411 0.172 جلدية أمراض  

 ( النتائج اآلتية:11يتضح من الجدول )

( بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية: )الداء 0.05وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) •

 املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة املنورة.اضطراب املعدة( لدى  -أمراض القلب -السكرى 

أمراض  -الضعف العام -ضعف البصر -عدم وجود عالقة ارتباطية بين العزلة االجتماعية وأعراض األمراض الجسمية: )ارتفاع ضغط الدم •

األمراض الجلدية( لدى املسنات املقيمات بدار الرعاية االجتماعية باملدينة  -اإلعاقة الحركية -الرعاش يالشلل  -األمراض الصدرية -العيون 

 املنورة.

وقوة  السلوكية املعرفيةاالستراتيجيات أن أظهرت النتائج  ( حيث(Huang. et. all, 2016 وآخرون تتفق هذه النتيجة مع دراسة هوانغو  •

دينان  ،( 2019بالعالم ) ودراسة ،( 2002مبروك )ودراسة ( 2015ديلما )في تحسين قوة العضالت لديهم ودراسة كبير  أثرالتمارين البدنية 

ة بعدم وجود عالقة ارتباطية بين يوتختلف بعض الدراسات مع النتيجة الحال (.2009وعلي )رحيم دراسة ( Dynan &Akas, 2019وأكاز )

 التثقيفي الصحية والوعيويجب االلتزام بالرعاية  تعلق باألمراض العضويةتو  بالوحدة النفسيةاملتغيرات وان هناك درجة اكتئاب وشعور 

 للُمسنات.

  :الدراسةمقترحات 

 املستويات.عداد برامج عالجية ملساعدة وتفهم املسنين على التخلص من املخاوف ورعايتهم الرعاية املناسبة إلدارة حياتهم والتكيف على كافة إ  •

 .تشجيع املسنين على املشاركة في مختلف األنشطة االجتماعية التي تقيمها الدار مما يزيد في درجة توافقهم وتكيفهم  •

 .خرينآل والدعم بتعزيز الروابط والعالقات االجتماعية والنفسية للمسنين مع العاملين بالدار والنزالء ا االهتمام  •

 األمراض الجسمية 
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 .املسناتتوفير برامج الرعاية الكاملة من خدمات صحية ونفسية وجسمية لدى  •

 .التغيرات البيولوجية، والنفسية، والعقليةواملؤسسات ب ضرورة إعداد برامج تثقيفية لتوعية املسنات أنفسهن والقائمين على رعايتهم في الدور  •

 خاصة باملسنين لزيادة تفاعلهم االجتماعي والتوسع بالبرامج والسفرات للمسنين. أندية إقامة  •

•  
ً
 .والناجحةاآلمنة تحقيق الشيخوخة إلى  ضرورة االهتمام بتلبية الحاجات لدى املسنين وصوال

 :املراجع

: املراجع العرب
ً
 :يةأوال

 القران الكريم  •

الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة واالكتئاب لدى    املسنين واملسنات املقيمين بدور  ( 2014) ،اإلبراهيم، أسماء ومقدادي، يوسف .1

 ، عمان األردن، مجلة املنارة للبحوث والدراسات.2، ع 20مج  الرعاية باألردن،

 ، القاهرة، جامعة حلوان، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي.جتماعية في مجال رعاية املسنينالخدمة اال ( 2004) ،أبو املعاطي علي ماهر .2

وافق النفس ي لدى املسن، تقدير الذات( 2012) ،أحمد، سني .3 رسالة ماجستير في علم النفس األسري، قسم علم النفس والتربية،  وعالقته بالت

 كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران.

فاعلية األنشطة البدنية في تحسين اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف القلق ( 2019) ،بالعالم، كريم  .4

 رف الوبرة، الجزائر.، مجلة معا24، عالنفس ي لدى املسنين

 أ، مجلة كلية التربية، جامعة اإلسكندرية.3، ع 19، مج لنفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من املسنينالصالبة ا( 2009)، تفاحة، جمال السيد .5

 دار أبو غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر. ،دراسات في سيكولوجية املسنين (1991) ،خليفة، عبد اللطيف محمد .6

، مهارات التعبير عن الذات وعالقتها بأعراض االضطرابات السيكوسوماتية لدى املعنفات في مدينة الرياض (2018)، طبة، يحيي مباركخطا .7

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد الثالث العدد االول، األردن.

وافق النفس ي ( 2008) ،الداهري، صالح حسن .8 ، دار الصفاء للطباعة  واالضطرابات السلوكية واالنفعالية )األسس والنظريات(أساسيات الت

 والنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر، سيكولوجية الشيخوخة وموقف اإلسالم والتراث العربي من كبار السن (1999) ،الراوي، مسارع حسن .9

 بغداد.

 ، دار الياقوت للطباعة والنشر، عمان.الشيخوخة سيكولوجية   (2009) ،الراوي، مسارع حسن .10

قياس مستوى القلق لدى املسنين املقيمين في دور الدولة للرعاية االجتماعية وعالقته بالجنس والعمر   ( 2009) ،رحيم، عبد القادر، علي، شنان .11

 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية، جامعة البصرة. ،والحالة االجتماعية

مجلة البحوث العربية في  ، 6، عمشكلة الشعور بالعزلة االجتماعية لدى املسنين )دراسة ميدانية في رعاية املسنين (2017) ،زغير، أكرم دحام .12

 مجاالت التربية النوعية الجامعة املستنصرية.

 كان.، عالم الكتب، مكتبة العبيالصحة النفسية والعالج النفس ي( 2005) ،زهران، حامد عبد السالم .13

 ، مجلة     العلوم االجتماعية، الكويت.4، ع43مج  مشكالت كبار السن في مدينة الرياض من وجهة نظرهم (2015) ،زيادة، خالد .14

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة  مظاهر رعاية املسنين في دولة الكويت بين الشريعة والقانون، (2005) ،الشايجي، وليد خالد يوسف .15

 الكويت.

 مجلة اإلرشاد النفس ي، مصر. ، 33مقياس العزلة االجتماعية، ع (2012) ،صالح، نانس ي كمال .16

،  1، ع44، مج واألعراض النفسية وعالقتها باالضطراب النفس ي لدى عينة من املسنين الكويتيين الشكاوى  (2016)، عبد الخالق، احمد محمد .17

 مجلة العلوم االجتماعية، الكويت.

 مجلة العلوم االجتماعية، الكويت. 1، ع 45مج  لعينة من املسنين الكويتيين الحاجات اإلرشادية( 2017) ،محمدعبد الخالق، أحمد  .18

 ، اإلسكندرية، املكتب الجامعي الحديث.في بيتنا مسن / مدخل اجتماعي متكامل  (2000) ،عبد اللطيف، رشاد أحمد .19

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.نفس يلتوجيه واإلرشاد المبادئ ا (1999) ،عبد الهادي، جودت عزت .20

، كلية  شعور بالوحدة النفسية باالكتئاب لدى عينة من املسنين املقيمين بدور العجزة واملقيمين مع ذويهمعالقة ال( 2012) ،علي خديجة حمو .21

 العلوم االجتماعية واإلنسانية، معهد علم النفس والتربية، جامعة الجزائر.
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رسالة دكتورة غير منشورة جامعة العالم  ،لشيخوخة متغيرات ومتطلبات في الجانب البيولوجيمرحلة ا( 2008) ،يم مطر جمعةالغلبان، نع .22

 األمريكية، غزة. 

راقيين (2009) ،شاكرالفتالوي علي،  .23  ، مجلة كلية اآلداب جامعة القادسية     91، عالعزلة االجتماعية لدى املهجرين الع

 ، دار النشر للتوزيع والطباعة عمان، األردنالسلوكية واالنفعالية االضطرابات( 2007) ، القش مصطفى، واملعايطة، خليل عبد الرحمن .24

، مجلة البحث العلمي في اآلداب، كلية نينبرنامج لتخفيف االكتئاب لدى املسنين املقيمين في دور رعاية املس ( 2015). ،لوجي، حميدة عبد السالم .25

 التربية، جامعة عين شمس مصر.

، مجلة دراسات عربية 1مجتقييم الذات وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى املسنين،  (2002). ،مبروك، عزة عبد الكريم  .26

 في علم النفس، القاهرة، مصر.

رسالة ماجستير في علم النفس   ،الصحة النفسية بدور اإليواء بوالية الخرطوم وعالقتها ببعض املتغيرات( 2016) ،عثمان مصطفى، مروة  .27

 االجتماعي، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الرباط الوطني، املغرب ـ  

، مجلة  23، ع ين بدار العجزة بمدينة باتنةلجسمية والنفسية لدى املسنين املقيم االضطرابات ا( 2009) ،معمرية، بشير، وخزار عبد الحميد .28

 شبكة العلوم النفسية العربية الجزائر. 

ه  20/4/1440ه تم استردادها من املوقع بتاريخ 1438، الشؤون االجتماعية، وزارة العمل والشؤون االجتماعية رعاية املسنين( 2017) ،مقالة .29
https://mlsd.gov.sa/ar/services/619 

، عمان األردن تم استردادها من املوقع بتاريخ واقع رعاية املسنين الحالي واملستقبلي وتحديد االحتياجات املستقبلية لهم( 2018) ،مقالة .30

 http://www.esc.jo/?Id=65ه 15/5/1440
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Abstract:  The study aimed to reveal the level of social isolation and its relationship to mental disorders and 
physical diseases among elderly women in the social care home, the research sample consisted of (25) elderly 
women and used the descriptive analytical approach, a measure of social isolation was applied by the researcher 
and the use of the list of mental disorders and physical diseases in the social care home. 

The study concluded a set of results, the most important of which were: the presence of a high level of social 
isolation, the presence of differences between social isolation and symptoms of mental disorders, and the 
presence of differences between social isolation and physical illnesses among older women in the social care 
home. 

Keywords: social isolation; mental disorders; physical diseases; elderly women. 
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 مقياس العزلة االجتماعية للمسنين 

 الباحثة إعداد  
 فاضل .... بعد التحية والتقدير أل خوة ا أل ا

فراد املسنين وما يمرون فيه من مشاعر وقلق وعزلة وملعرفة معدل  أل بعاد تتضمن الفقرات التي تناولت ظاهرة العزلة االجتماعية وفقا ملا يدركه األيديكم مجموعة من اأبين 

 وقلة توافقهم النفس ي وتكيفهم االجتماعي  اآلخرين انخفاض تواصلهم مع 

 كل فقرة  أمام أحد البدائل  أرجو التكرم بقراءة كل فقرة من فقرات املقياس واختيار

   علميعلما بان اإلجابة ستعامل بسرية تامة ولألغراض البحث ال 

 وتقبلوا مني خالص الشكر واالمتنان  

 مقياس العزلة االجتماعية للمسنين 
 البعد األول   الفقرات

 الجانب االنفعالي

وافق بشد وافق ةم عارض  أعارض متردد م
ُ
 ةبشدأ

      أشعر بامللل والقلق دائما. -1

      عالقتي بمن حولي يسودها التوتر والعصبية -2

      التي تصيبنياألمراض أشعر بالقلق من كثرة وتكرار  -3 

      دائما أكون حزينا ومكتئبا -4 

      أشعر دائما بالخجل واختبئي حتى إليراني أحد -5 

      أن حياتي أصبحت قاسيةاآلن أشعر  -6

      وأفكاري أفتقد من يشاركني اهتمامي  -7

 البعد الثاني  

 االجتماعي االنسحاب

     

      الحياة ال تساوي شيئاأن أشعر  -8

      شعر بقدرة على تذكر املعلومات حتى بعد فترة من الزمنأال  -9

      احضر املناسبات االجتماعيةن أن آل ا على يصعب -10

      ن انسحب من املشاركة من أي عمل جماعيأأحاول  -11

      اآلخرينأشعر أنني منعزل عن  -12 

      شعر بالوحدة الشديدة عندما أكون مع أصدقائيأ -13

 أشعر باإلحباط واالستسالم عندما ال تسير  -14
ُ
      موري بشكل صحيحأ

 البعد الثالث   

 سري أل التواصل ا

     

      أشعر أنه ال يوجد من يهتم بشئوني وحل مشاكلي -15 

      اآلخريندائما أغضب من الطريقة التي يعاملني بها  -16

      أشعر باالس ى والغربة في محيطي الذي اسكن فيه. -17

18-  
ً
 بالرغم من وجود  أشعر دائما بالجلوس وحيدا

ً
          سرتي في الحياةأ

      شعر دائما بأنني عديم القيمة وان مكانتي قد ضاعتأ -19

 س ي بوجود فالقيام بخدمة نأستطيع  -20
ً
      سرتيأ

 أشعر بالحزن عندما أفقد اجتماع  -21
ً
      سرتي عند كبر السنأ

 البعد الرابع  

 اآلخرينالتواصل مع 

     

      ن ابدأ صداقات جديدةأيصعب على  -22

      ول مرةأخرين من آل من الصعب التعرف على ا -23

24-  
ً
      جيد فن التعامل مع اآلخرين لكثرة النسيان ال أ

      ث عن معنى لحياتي أو هدفحأب -25

      خرين آل ن اإشفاق م اشعر بأنني موضع -26

      خرينآل التواصل مع اإلى اشعر بالضيق داخليا" لعدم امليل  -27

      خرينآل نا من اأأشعر دائما بأنني أقل ش -28

 : املقياستعليمات 

 وهذه الخانات:    ه( فقرة وتتطلب من املسنين وضع إجابة على كل فقرة في الخانة التي تنطبق على حالت28يتكون املقياس من )

وافق بشدة االنتماء وافق م عارض  أعارض متردد م
ُ
 بشدةأ

 1 2 3 4 5 الدرجة

وتدل الدرجة على ارتفاع معدل الشعور بالعزلة االجتماعية أما االتجاه وتعطى الدرجات في حالة البنود موجبة االتجاه والعكس في حالة البنود السالبة 

 .الدرجة املنخفضة فتدل على انخفاض معدل الشعور بالعزلة االجتماعية


