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 :مستخلص الدراسة
اؼبسنُت بدور اؼبسنُت واؼبسنُت مع أسرىم ، والكشف عما إذا  الصحة النفسية لدى معرفة مستوىهدفت الدراسة اىل 

اؼبستوى - الفئة العمرية- النوع - االقامة )كانت ىناك فروق بُت اؼبسنُت بدور اؼبسنُت واؼبسنُت مع أسرىم وفقاً ؼبتغَتات 
مسن ومسنة من اؼبقيمُت يف دار رعاية اؼبسنُت مسو ببلدية  (56)أجريت الدراسة على عينة قوامها  .(اغبالة الصحية – التعليمي

( 79 – 65)تراوحت أعمارىم ما بُتواؼبسنُت اؼبقيمُت مع اسرىم واؼبسجلُت بقسم اػبدمات الضمانية البيضاء، اعببل األخضر 
(. 3.77± 70.93)عاماً، دبتوسط عمري واكبراف معياري 

مقياس الصحة النفسية ، وربقيقاً ألىداف الدراسة قام الباحثان ابستخدام اؼبنهج الوصفي اؼبقارناستخدمت الدراسة 
، وبعد التأكد من صدق وثبات اؼبقياس طبق على عينة الدراسة، وبعد صبع البياانت عبارة (46)اؼبتكون من (2016)اعداد دمحم 

 . لعينة واحدة ولعينتُت مستقلتُت و ربليل التباين أحادي االذباه(ت)اختبار ومعاعبتها إحصائيا ابستعمال 
 : نتائجالاظهرت 

ارتفاع متوسط العينة عن اؼبتوسط الفرض للمقياس وؾباالتو وىذا يدل علىتمتع العينة دبستوى متوسط من الصحة -
 .النفسية

عدم وجود فروق دالة احصائيا بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار رعاية اؼبسنُت واؼبسنُت اؼبقيمُت مع اسرىم على الدرجة -
الكلية وكل ابعاد مقياس الصحة النفسية اال على بعد الكفاءة والثقة ابلنفس حيث كانت الفروق لصاحل اؼبقيمُت بدار رعاية 

 .اؼبسنُت
يف الدرجة على مقياس الصحة النفسية "عدم وجود فروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع اسرىم -

 .وفقا ؼبتغَت النوعوؾباالتو
وجود فروق دالة احصائيا اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت اغبالة الصحية واعبسمية على -

، وكانت الفروق لصاحل اغبالة (اإلنسانيوالقيمي و البعد االجتماعيالكفاءة والثقة ابلنفس و التفاعل )الدرجة الكلية وعلى االبعاد 
 .(النضج االنفعايل واػبلو من االمراض العصبية)الصحية اعبيدة، بينما مل تكن ىناك فروق على بعدى 

يف الدرجة على مقياس الصحة النفسية "عدم وجود فروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع اسرىم -
 .وفقا ؼبتغَت الفئة العمريةوؾباالتو
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يف الدرجة على مقياس الصحة النفسية "عدم وجود فروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع اسرىم -
 .التعليميوفقا ؼبتغَت اؼبستوى وؾباالتو

وقد نوقشت ىذه النتائج يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، واستكمااًل للجوانب ذات العالقة ابلدراسة فقد 
 .خرج الباحثان بعدد من التوصيات واؼبقًتحات

: الكلمات ادلفتاحية

 .سرىمأ واؼبقيمُت مع ،اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية، الصحة النفسية- 

Abstract: 

This is a comparative study that aimed at recognizing levels of of mental health 

among the old people who live in institutions and those who live with their families. and to 

find whether there were differences between the old people who live in institutions and those 

who live with their families to the variables (gender - age group - educational level - health 

status). The sample of the study consists of (56) old people (both males and females).the old 

people who live in institutions and those who live with their families and registered with 

Security Services Office their ages ranged between (65 - 79) years, with an average age and 

standard deviation (70.93 ± 3.77). 

 The study used the comparative descriptive approach, and to achieve the goals, the 

researchers used the mental health measure, which consists of (46) paragraphs prepared by 

(Muhammad, Areej Khalil 2016). The data was analyzed with the help of the SPSS statistical 

package, and after verification of the validity and consistency of the scale, it was applied to 

the study sample, and after data collection and statistical treatment using t-test for two 

samples and two independent samples and the direction of mono-contrast analysis 

Results showed: 

 -The average sample height is higher than the assumed mean of the scale and its 

fields, and this indicates that the sample has an average level of mental health 

 -There are no statistically significant differences between the elderly residing in the 

nursing home and the elderly residing with their families on the total score and all dimensions 

of the mental health scale except for the competence and self-confidence dimension where 

the differences were in favor of the residents of the nursing home 

 - There are no differences between the elderly residing in the care home and those 

residing with their families "in the degree on the scale of mental health and its fields 

according to the gender variable. 

 -There are statistically significant differences for the elderly residing in the role of 

the elderly and residents with their families according to the variable of health and physical 



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
4 

 ااعة ربنااز   
المتر  –  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 

 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

condition on the total degree and on the dimensions (efficiency, self-confidence, social 

interaction and human and values dimension), and the differences were in favor of good 

health status, while there were no differences on the dimension (Emotional maturity and 

freedom from neurological diseases). 

 -There are no differences between the elderly residing in the care home and those 

residing with their families "in the grade on the mental health scale and its fields according to 

the variable of the age group 

 - There are no differences between the elderly residing in the care home and those 

residing with their families "in the degree on the scale of mental health and its fields 

according to the variable of the educational level 

 -These results were discussed in the light of the theoretical framework and previous 

studies, and to complete the aspects related to the study, the two researchers came up with a 

number of recommendations and proposals 
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 :حتديد مشكلة الدراسة
يُعّد ميدان الصحة النفسية من أكثر ميادين علم النفس أاثرة االىتمام الناس سواًء للباحثُت أو عامة الناس، وذلك ألن 

 .(1)اعبميع يسعى إىل التعرف على الظاىرة اليت ينبغي أن يتمتع هبا الفرد كي يكون ذا صحة نفسية سليمة
 إىل ىذه الظاىرة وىي االتزان االنفعايل ووجود دافعية للحياة واالقباز لدى الفرد، وأيضاً الشعور (2) وقد أشار اػبالدي

. ابلسعادة والرضا عن النفس والرضا عن اغبياة، كي تتضمن ىذه الظاىرة شعورالفرد أبنو ؿبقق لذاتو
ومرحلة اؼبسنُت مرحلة عمرية كسائر اؼبراحل السابقة تكون عرضة للقوة والضعف وعرضة للصحة واؼبرض، وال تقصد ما 

 .(3)يصيب اعبسم فحسب بل ما قد يصيب اعبهاز النفسي أيضاً 
ومن اؼبسلم بو أن ىناك نوعاً من االضمحالل يعًتي القدرات اعبسمية والعقلية مع التقدم يف السن، حيث تضعف 
قدرة الفرد، وتتباطأ استجاابتو، فيجد صعوبة كبَتة يف احملافظة على مكانتو يف اجملتمع اؼبتطور الذي يتحرك بسرعة تفوق سرعة 

 . (4)تكيفو مع ىذه التغَتات اليت ربيط بو، لذلك يعاٍل اؼبسنون كثَتاً من الصعاب فبا قد يكون لو أثراً نفسياً عند الكثَت منهم
وعلى الرغم من أن التغَتات اؼبصاحبة ؼبرحلة اؼبسنُت ال ربدث بصورة فجائية، إال أهنا مع الوقت والتقدم يف العمر ذبعل 

 ابالنشغال الزائد بشأن القيود واؼبعوقات اعبسمية والعقلية اليت قد تصاحب كرب السن، فتحملو ويبدؤوناؼبسنُت يتونبون العجز، 
على االنعزال، وقد يبالغ اؼبسنون يف شأن وحدهتم، وقد تراودىم اؼبخاوف من فقدان مركزىم يف اعبماعة، وكذلك من حالتهم 

 .(5)الصحية، وقد تسيطر عليهم فكرة انعدام الفائدة، وقد يراودىم أيضاً شعور أبهنم أصبحوا أفراد غَت مرغوب فيهم
فاغبالة النفسية لدى اؼبسنُت، تعترب ؿبصلة خربة سنُت طويلة أثرت هبا عوامل سلبية وإهبابية بدرجات متفاوتة على 

الصحة النفسية للمسنُت تصل يف النهاية إىل حالة نفسية غَت متساوية لكل اؼبسنُت، بل زبتلف تبعاً لكل مسن، وحسب 
الظروف النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية اليت يعيشها يف حياتو منذ الطفولة واؼبراىقة والشباب وصواًل إىل مرحلة 

اؼبسنُت، ويكون ذلك حىت ابلنسبة للمسنُت يف دور رعاية اؼبسنُت حيث تظهر خالفات كثَتة حسب البيئات اليت اكبدروا منها، 
 .(6)بل ويف كل بيئة حالة خاصة بكل مسن

ودبا أن الصحة النفسية للمسنُت ىي نتاج عوامل قباح وفشل، وسرور وحزن، واحباطات واخفاقات، وتكيف وصراع 
ىي يف ؾبملها عوامل ذبعلناهنتم أكثر بفئة اؼبسنُت من صبيع النواحي دبا فيها الناحية النفسية ورعايتهم ومساعدهتم على التكيف 

. يف ىذه اؼبرحلة العمرية اؼبتأخرة مع اآلخرين حصوصاً الذين يفتقدون األىل والزوجة واألوالد
 يكونون ابلفعل أكثر سعادة ورضا عن انفسهم وأكثر توافقا إذا أمكن إن يبقى يف بيئتهم وبُت أفراد أسرهتم، اؼبسنُتف

فمن اؼبؤكد إنو ال أحد غَت األبناء والبنات يبكن أن يوفر الرعاية والعطف واؼبساعدة ؽبم، وإنو مهما بلغ غَتىم من اػبدمة يف فن 
 .(7)الرعاية، ومهما أويت من قلب مفعم ابغبب واؼبودة اإلنسانية فإنو لن يعوض حنان األسرة ورعايتها
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ومع التقدم يف العمر يصبح الفرد أكثر اعتمادية على االخرين، خصوصاً األبناء فبعد أن كانوا مصدر للعطاء والتوجيو 
اصبحوا متلقُت للخدمات، وىناك من االبناء من يتقبل رعاية آابئهم وىناك من ال يتقبل ذلك، وىذا االمر ابلضرورة قد ال يتقبلو 

 .(8)اآلابء فيكون لذلك أتثَتاً سلبياً على صحتهم النفسية
ويزداد األمر مرارة عند انتقال اؼبسن لإلقامة بدور اؼبسنُت حيث يعد ذلك ربول مهم يف حياهتم، حيث تركوا منازؽبم اليت 

ال يرغبون يف ترك منازؽبم وبيئتهم، وال يريدون بديال اؼبسنُت فالغالبية العظمى من قضوا فيها طيلة حياهتم مع ىذا الوضع اعبديد، 
 .(9)عن أسرىم واالبتعاد عن الوجوه اؼبألوفة من أىل وأصدقاء وكل ما ىو قائم يف بيئتهم اليت عاشوا فيها سنوات طويلة من عمرىم

فمع التقدم يف العمر وإلقامة ابلدارتزداد مشاعر اغبزن واالسىواؼبرارة واغبسرة وذلك نتيجة لشعورىم هبجر االبناء وعدم 
واؼبسنون خارج دار اؼبسنُت يبارسون حياهتم العادية مع ذويهم واوالدىم تلك اغبياة اليت اعتادوا عليها طوال حياهتم .زايرهتم ؽبم 

، فاؼبسنون خارج دار -ما – خصوصاً يف حالة وجود أبناء ابنائهم وكذلك فقدان الزوج او الزوجة تكون اغبياة طبيعية اىل حد 
رعاية اؼبسنُت افضل حاال، اما اؼبسنُت داخل الدار يشعرون بعدم الرضا، ويشعرون ابن اجملتمع ال يقدرىم أو يعطيهم حقوقهم 

 .(10)كاملة بعد فًتة العطاء الطويلة
 إىل أن وضع اؼبسنُت يف دور رعاية اؼبسنُت قد يكون حبد ذاتو صدمة (11) ويف ىذا قد أشارت دراسة ىانت وىيتت

:  من العرض السابق يبكن ربديد مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية.(12)شديدة ؽبم وابلتايل تدٍل يف مستوى الصحة النفسية لديهم
ما مستوى الصحة النفسية لدى اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور رعاية اؼبسنُت واؼبقيمُت مع أسرىم؟ - 1
 مستوى الصحة النفسية بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور رعاية اؼبسنُت واؼبقيمُت مع أسرىم بصفة يفىل ىناك فروق - 2

عامة؟ 
الفئة - النوع)ىل ىناك فروق يف مستوى الصحة النفسية أببعادىا اؼبختلفة بُت أفراد عينة الدراسة تعزى ؼبتغَتات - 3

؟ (نوع اإلقامة- اغبالة االجتماعية- اؼبستوى التعليمي- العمرية
: أمهية الدراسة

تعد دراسة الصحة النفسية أمراً مهماً لكافة الفئات خاصة فئة اؼبسنُت، حيث أن سبتع اؼبسنُت بصحة نفسية - 1
. هبعلهم أكثر إهبابية يف التعامل مع أنفسهم والتعامل مع اآلخرين

ىذه الدراسة تعد ؿباولة جادة للوقوف على مستوى الصحة النفسية لدى اؼبسنُت، وىذا قد يفيد يف طرح توصيات - 2
تساعدىم على ربقيق التوافق النفسي واالجتماعي، كما أن الرعاية النفسية للمسنُت قد تؤدي إىل مساعدهتم على االندماج مع 

. ؾبتمعاهتم اليت ينتمون إليها
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قد تفيد نتائج الدراسة اغبالية القائمُت على دور اؼبسنُت يف طرح برامج تعزز الصحة النفسية لدى اؼبسنُت من - 3
خالل اقًتاح الربامج اإلرشادية والعالجية، كما قد تفيد نتائج ىذه الدراسة اؼبختصُت والباحثُت حيث أهنا تفتح لديهم آفاق 

. لدراسات مستقبلية على نفس الفئة اؼبستهدفة
إثراء اؼبعرفة يف ؾبال رعاية اؼبسنُت وترقية اػبدمات النفسية يف دور رعاية اؼبسنُت، واؼبسانبة يف تدريب الكوادر - 4

. للعمل بدور الرعاية كي تسهم يف ترقية اػبدمات النفسية ومعاعبة اضطراابت اؼبسنُت
 :اهداف الدراسة

. التعرف على مستوى الصحة النفسيةلدى افراد العينة بصفة عامة. 1
 .التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار اؼبسنُت واؼبسنُت اؼبقيمُت مع اسرىم.2
 .التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت النوع.3
التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت الفئة .4

. العمرية 
التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت .5

. اؼبستوى التعليمي
التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت االلة .6
. االجتماعية 
التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت اغبالة .7

. الصحية 
:  حتديد ادلصطلحات

:  الصحة النفسية- 1
حالة دائمة نسبياً، يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً مع نفسو ومع بيئتو، ويشعر " الصحة النفسية أبهنا (13)يعرف زىران

ابلسعادة مع نفسو ومع اآلخرين، ويكون قادر على ربقيق ذاتو، واستغالل قدراتو اىل اقصى حد فبكن، ويكون قادر على مواجهة 
. مطالب اغبياة 
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: والتعريف اإلجرائي للصحة النفسيةيف الدراسة احلالية هو- 
 يقيسها مقياس اليت األبعادشعور اؼبسنُت ابلتوافق مع حياهتم الداخلية واػبارجية حبيث تكون شخصيتهم متزنة وفق 

–النضج االنفعايل - التفاعل االجتماعي - الكفاءة والثقة ابلنفس : ىيالصحة النفسية اؼبستخدم يف ىذه الدراسة وىذه االبعاد 
 . اإلنساٍل والقيميالبعد - من األمراض العصابية  اػبلو

:  ادلسنني- 2
– النفسي – الزمٌت )هبب أال يقتصر تعريف اؼبسنُت عن الناحية البيولوجية وحدىا بل يتسع ليشمل احملاكات 

 . ؼبا ؽبا من دوراً عمر االنسان (االجتماعي
: احملك الزمين- 

 .(14)"عاماً فما فوق (65)السنوات األخَتة من رحلة اغبياة اليت تبدأ فرضياً من سن الستُت "
: ووفقاً للمحك النفسي- 

حالة من االضمحالل تعًتي إمكانيات التوافق النفسي واالجتماعي للفرد، فتقل قدرتو على استغالل "تعرف على أهنا 
إمكاانتو اعبسمية والعقلية يف مواجهة ضغوط اغبياة لدرجة ال يبكن معها الوفاء الكامل ابؼبطالب البيئية أو ربقيق قدر مناسب من 

 .(15)اإلشباع غباجاتو اؼبختلفة
: ابلنسبة للمحك االجتماعي- 

حالة من التغَت يف العالقات االجتماعية واألدوار اليت كانت تطابق السنوات األوىل من مرحلة الرشد ويتم "تعرف أبهنا 
 .(16)"فيها قبول العالقات االجتماعية واألدوار اليت تطابق السنوات اؼبتأخرة من مرحلة الرشد

: والتعريف اإلجرائي للمسنني يف الدراسة احلالية هو- 
عاماً فأكثر ويعيش مع أسرتو وكذلك اؼبسنُت بدور رعاية اؼبسنُت،  (65)الفرد الذي وصل سن اػبامسة و الستُت "

". ويكون قادراً على فبارسة أنشطة اغبياة اليومية اؼبعتادة معتمداً على نفسو 
: دور رعاية ادلسنني- 3

الذين ال هبدون الرعاية داخل أسرىم الطبيعية لسبب أو آلخر، حيث توفر ؽبم .أي الدور اليت ترعى فئات اؼبسنُت
 .(17)(ثقافية- ترفيهية – نفسية – اجتماعية – صحية )اإلعاشة الكاملة وألوان الرعاية اؼبتكاملة واؼبختلفة 

:  التعريف اإلجرائي لدور رعاية ادلسنني- 
عاماً فما  (65)ذبرى الدراسة اغبالية بدار الوفاء لرعاية اؼبسنُت مسو بلدية البيضاء الليبية وىي تشمل األعمار من 

.  فوق، والذين ال هبدون من يعوؽبم، وىي دار حكومية وليست خاصة، وتقدم خدمات اإلقامة الدائمة
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: حدود الدراسة- 
اشتملت الدراسة على عينة من اؼبسنُت اؼبقيمُت مع اسرىم اؼبقيمُت بدار اؼبسنُت دبدينة مسو الواقعة يف نطاق بلدية 

 .2019-09-01 وحىت 2019-07-31البيضاء الليبية يف الفًتة اؼبمتدة من
:  اإلطار النظري

يعترب علم الصحة النفسية من العلوم اغبديثة من حيث النهج، إال أنو يعترب علماً قديباً قدم اإلنسانية نفسها من حيث 
.  (18)ما يتناولو من موضوعات، وقد اختلف الباحثون حول تعريف ىذا العلم وحول أىدافو وؾباالتو بل وحول انتمائو أيضاً 

وىبتلف مفهوم الصحة النفسية من ؾبتمع آلخر، وذلك يرجع إىل اختالف الثقافة واؼبعايَت السلوكية اليت اتفق عليها 
.  (19)الناس يف كل ؾبتمع، وىذا يًتتب عليو اختالف يف الدراسات السلوكية والنشاطات اؼبختلفة

وتعرف الصحة النفسية على أهنا حالة من التوازن التكامل بُت الوظائف النفسية للفرد، يؤدي بو إىل أن يسلك بطريق  
.  (20)ذبعلو يتقبل ذاتو ويقبلو اجملتمع، حبيث يشعر جراء ذلك بدرجة من الرضا والكفاية

 والصحة النفسية تعرب عن اإلهبابية يف التعامل مع النفس، والتعامل مع اآلخرين، وتتجلى يف مظاىر نفسية متعددة 
منها النفسية واالجتماعية السلوكية، مثل معرفة النفس وتقبلها، والثقة ابلنفس، والقدرة على ضبط االنفعاالت، واإليبان حبرية 

اإلرادة، وتقبل اؼبسئوليات أو التوافق والشخصي واالجتماعي والشجاعة يف مواجهة ربدايت اغبياة، وإدراك الواقع بشكل واضح، 
. (21)وحب النفس واآلخرين هبدف اغبياة اؽبانئة

أبهنا حالة عقلية انفعالية إهبابية مستقرة نسبياً، تعرب عن تكامل طاقات الفرد ووظائفو اؼبختلفة (22) ويعرفها القريطي
وتوازن القوى الداخلية واػبارجية اؼبوجهة لسلوكو يف ؾبتمع ما، ووقت ما، ومرحلة مبو معينة، وسبتعو ابلعافية النفسية والفاعلية 

. االجتماعية
فالصحة النفسية ليست اػبلو من األعراض النفسية واؼبرضية فحسب، بل يف الواقع أهنا قدرة الفرد على الشعور  

.  (23)ابلسعادة والطمأنينة، وإيبانو بقيمتو وقيمة اآلخرين، حىت يبكنو التعامل مع اؼبواقف اؼبختلفة يف اغبياة إبهبابية
 وُيالحظ أن الصحة النفسية السليمة يف مرحلة اؼبسنُت ربتاج إىل التوافق مع التقاليد واألعراف والعادات السائدة 

اؼبتجددة واػباصة ابألجيال اؼبختلفة، وربتاج الصحة النفسية إىل التوافق مع األجيال األخرى حىت وبقق اؼبسنُت ألنفسهم 
. اؼبتطلبات الضرورية

 وبرى الباحثان أن تعريف الصحة النفسية البد وأن وبتوي على شقُت أحدنبا بيولوجي واآلخر بيئي، لذا يعرف 
. الباحثان الصحة النفسية ابهنا القدرة على التوافق بُت مكوانت النفسية الداخلية ومتطلبات البيئة اػبارجية 
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: خصائص الشخصية ادلتمتعة ابلصحة النفسية
: التوافق- 1

. كالتوافق الشخصي الذي يتضمن الرضا عن النفس والتوافق االجتماعي الذي يشمل التوافق األسري واؼبدرسي واؼبهٍت
: الشعور ابلسعادة مع النفس- 2

كالشعور ابلسعادة والراحة النفسية ؼبا للفرد من ماض نظيف وحاضر سعيد ومستقبل مشرق واستقالل االستفادة من 
مسرات اغبياة اليومية، وإشباع الدوافع واغباجات النفسية األساسية، والشعور ابألمن والطمأنينة والثقة ابلنفس، ووجود اذباه 

. (24)متسامح كبو الذات، واحًتام النفس وتقبلها والثقة فيها
: الشعور ابلسعادة مع اآلخرين- 3

كحب اآلخرين والثقة هبم واحًتامهم وتقبلهم، واالعتماد على ثقتهم اؼبتبادلة ووجود اذباه متسامح مع اآلخرين 
واالنتماء للجماعة والتفاعل  (الصداقات االجتماعية)، والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية سليمة ودائمة (التكافل االجتماعي)

. االجتماعي السليم
: حتقيق الذات واستغالل القدرات- 4

كفهم النفس والتقييم اؼبوضوعي والواقعي للقدرات، وتقبل نواحي القصور، وتقبل مبدأ الفروق الفردية، ووضع أىداف 
ومستوايت طموح وفلسفة يف اغبياة يبكن ربقيقها، وتنويع النشاط ومشولو، وبذل اعبهد يف العمل، والشعور ابلنجاح فيو والرضا 

. عنو
: القدرة على مواجهة مطالب احلياة- 5

كالنظرة السليمة اؼبوضوعية الواقعية للحياة ومطالبها، ومشكالهتا اليومية والعيش يف اغباضر والواقع والقدرة على 
مواجهة احباطات اغبياة اليومية، وتقدير وربمل اؼبسئوليات االجتماعية وربمل مسئولية السلوك الشخصي، السيطرة على ظروف 

. البيئة والًتحيب ابقبذاب األفكار اعبديدة
: التكامل النفسي- 6

. والتمتع ابلصحة ومظاىر النمو العادي" جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً "كاألداء الوظيفي الكامل 
: السلوك العادي- 7

كالسلوك السوي العادي اؼبعتدل اؼبألوف الغالب على حياة غالبية الناس العاديُت، والعمل على ربسُت مستوى التوافق 
. النفسي، والقدرة على التحكم يف الذات 
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: العيش يف سالمة وسالم- 8
كالتمتع ابلصحة النفسية واعبسمية واالجتماعية، والسلم الداخلي واػبارجي واالقبال على اغبياة بوجو عام والتمتع هبا 

.  (25)والتخطيط للمستقبل بنية وأمل
: معايري قياس الصحة النفسية

: ادلعيار اإلحصائي- 1
أي ظاىرة نفسية عند قيامها إحصائياً تتوزع وفقاً للتوزيع االعتدايل، أي الغالبية من الفئة اإلحصائية ربصل على 

أقل من )أو درجات منخفضة  (أعلى من اؼبتوسط)درجات متوسطة يف حُت ربصل فئتان متناظراتن على درجات مرتفعة 
.  (26)وابلتايل فالفئة السوية ىي الواقعة يف الوسط. (اؼبتوسط

: ادلعيار اإلكلينيكي- 2
. يشَت إىل أن معٌت الصحة النفسية ىو اػبلو من األمراض النفسية أو العقلية 

: (الظاهري)ادلعيار الذايت - 3
تتحدد الصحة النفسية من خالل إدراك الفرد ؼبعناىا، فهي كما يشعر هبا الفرد ويراىا من خالل نفسو، فالسواء ىو 

. إحساس داخلي وخربة ذاتية، فإذا كان الفرد يشعر ابلضيق يعد وفقاً ؽبذا اؼبعيار غَت سوي 
: ادلعيار االجتماعي- 4

الالسوي ال يبكن التوصل إليو إال  الصحة النفسية تكون يف مسايرة السلوك اؼبعًتف بو اجتماعياً، فالسلوك السوي و
. بعد دراسة ثقافة الفرد وعادات وتقاليد وأعراف ؾبتمعو

: ادلعيار الباطين- 5
هبمع ىذا اؼبعيار بُت معظم مزااي اؼبعاير السابقة، فاغبكم ليس خيار اجتماعي كما ىو اغبال يف اؼبعايَت اإلحصائية أو 
االجتماعية، وكذلك ليس ذاتياً كما ىو اغبال يف اؼبعيار الذايت، بل يعتمد ىذا اؼبعيار على أساليب فعالة سبكن الباحث قبل أن 

.  (27)يصدر أحكامو من أن يصل إىل حقيقة شخصية اإلنسان إمكانية يف خرباتو الشعورية والالشعورية أيضاً 
 :ادلظاهر االنفعالية اليت تنفرد هبا مرحلة ادلسنني عن بقية ادلراحل

وبلو اؼبسنُت أحياانً أن يقفوا من البيئة احمليطة هبم موقفاً سلبياً ال ينفعلون ؽبا ومعها وكأهنم يعربون عن شعورىم - 1
. ابؽبوة السحيقة اليت تفصلهم عن األجيال األخرى اليت تضطرب هبا اغبياة من حوؽبم

. اتصاف انفعاالهتم يف غالبيتها ابػبمول وبالدة اغبس- 2
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الشعور ابلسلبية والبالدة إىل عدم إدراك اؼبسن للمسئولية اليت تواجو من وبيطون بو، فهو دبعٌت يف حياتو، ومشاكل - 3
الناس من حولو تدفعهم إىل ألوان ـبتلفة من الكفاح اؼبرير وىو ال يشعر كبوىم وال كبو مشاكلهم أبنو مسئولية تتطلب منو 

. استجابة انفعالية ؿبددة
. يقل ضباس اؼبسنُت ؼبا وبيط هبم من مشكالت انفعالية يضطرب منها اآلخرين- 4
عند انفعال اؼبسنُت كثَتاً ما ىبطئون إدراك اؼبوقف احمليط هبم، لذلك أتيت انفعاالهتم شاذة ال تتناسب ومقومات - 5

. اؼبوقف الذي آاثر يف نفوسهم ذلك االنفعال
يغلب على انفعاالت اؼبسنُت لون غريب من التعصب الذي ال يقوم يف جوىرة على أساس، مهم يتعصبون جبيلهم - 6

. وآلرائهم وعواطفهم ولكل ما يبت بصلة قريبة
. عندما ال يتقبل اآلخرون بعض اؼبسنُت بروح اؼبشاركة والوالء فإهنم وبسون يف أعماق أنفسهم أبهنم مضطهدون- 7
الشعور ابالضطهاد يؤدي ابؼبسنُت إىل االحساس العميق ابلفشل، وقد يتخذون سلوكاً معادايً، فيجاهبون - 8

.  (28)االضطهاد الذي يقع عليهم ابضطهاد اآلخرين
: مطالب مرحلة ادلسنني

: يبكن ربديد أىم مطالب ىذه اؼبرحلة فيما يلي
. راحة جسمية يف األعمال اليت تتطلب جهداً بدنياً وذلك لضعفهم اعبسمي واغبركي- 1
راحة نفسية واستقرار عاطف، فاالنفعال الشديد واالزمات النفسية ؽبا آاثرىا السيئة يف زايدة الضغط وضعف - 2

. القلب
. رعاية صحية وغذائية، وذلك لكثرة تناوب األمراض على اؼبسنُت وضعف مقاومتهم ومناعتهم- 3
حياة اجتماعية حافلة ابألىل مع األقران، حبيث يشعر معها اؼبسنُت أهنم ذوي قيمة وأهنم ال يزالون ذوي نفع - 4

. ومكانة يف حياة صباعتهم، وينبغي مساعدهتم على تنمية ىواايت منزلية ىادئة بعيداً عن اؽبموم
.  (29)أتمُت مورد مادي أو ضمان اقتصادي لتوفَت حاجاهتم الضرورية على األقل يف الغذاء والدواء والكساء واؼبأوى- 5

: الدراسات السابقة
دراسة ىدفت إىل التعرف على أثر التفاعل مع األسرة واألصدقاء  (Neugarten, 1978)وأجرى نيوجارتن 

أظهرت . سنة (65)مسن ومسنة، تزيد أعمارىم عن  (1968)تكونت العينة من . والعوامل البيئية على الصحة النفسية للمسنُت
النتائج أن نوع التفاعل األسري كان مرتبطاً ابلصحة النفسية وإن الدخل والصحة النفسية يسهمان يف ربقيق الصحة النفسية، كما 

. (30)أن الرضا عن اػبدمات البيئية اػباصة ابلسكن وتسهيالت اؼبواصالت كانت منبئاً ابلصحة النفسية للمسنُت



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
13 

 ااعة ربنااز   
المتر  –  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 

 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

دراسة ىدفت إىل الكشف عن الفروق يف الفئة العمرية والنوع يف الصحة ((Himmelfarb 1984ىيميلفارب واورد
مقاييس   سنة فأكثر، استخدمت الدراسة60 من الذكور واإلانث أعمارىم من 2051النفسية على عينة من اؼبسنُت مكونة من 

اظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياَ بُت الذكور واالانث يف االكتئاب، كما توصلت . القلق ،االكتئاب، والتوافق 
 .(31)الدراسة إىل وجود فروق يف القلق واالكتئاب والتوافق تبعا للفئة العمرية لصاحل الفئة العمرية األكرب

 إىل فحص الصحة النفسية واعبسمية للمسنُت اؼبقيمُت يف دار اؼبسنُت من اعبنسُت، تكونت العينة (32)وىدفت دراسة
أظهرت النتائج أن الًتمل ىو السمة السائدة بُت اؼبسنُت، وأهنم . (75-65)مسن ومسنة، تراوحت أعمارىم ما بُت  (52)من 

عبأوا إىل دار اؼبسنُت بسبب صعوبة توافقهم الشخصي مع أبنائهم والبفاض صحتهم النفسية وأن بعضهم ليس لديو مأوى، إضافة 
. إىل أهنم حباجة دائمة للرعاية النفسية والطبية

إىل ربديد اذباىات اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور رعاية اؼبسنُت واؼبقيمُت مع أسرىم واؼبًتددين على أندية (33)كما ىدفت دراسة
. اؼبسنُت كبو الشيخوخة، وكذلك دراسة العالقة بُت إدراك اؼبسنُت للرعاية اؼبقدمة ؽبم وبُت توافقهم النفسي وصحتهم النفسية

أظهرت النتائج أن اذباىات اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم كانت أكثر إهبابية . سنة60تتعدى أعمارىم  (114)تكونت العينة من 
كبو الشيخوخة أكثر من اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت، كما أظهرت النتائج أن اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم لديهم مستوى 

. منخفض من النواحي النفسية والرعاية األسرية
دراسة ىدفت إىل أثر اغبرمان من البيئة الطبيعية وعالقتو ابلصحة النفسية لدى عينة من اؼبسنات اؼبقيمات (34)وأوردت

مقيمات  (10)مقيمات بدور اؼبسنُت و (10)مسنة بواقع  (20)تكونت العينة من . بدور رعاية اؼبسنُت واؼبقيمات مع أسرىن
 مت اختيار ىاتُت اجملموعتُت بطريقة اؼبزاوجة والتماثل يف التعليم والعمر واغبالة الصحية وعدد األبناء والًتمل و الدخل، .مع أسرىن

، وكانت اؼبسنات صبيعهن (عاما ً 69-60)وكان االفًتاق الوحيد بينهما اإلقامة يف دور الرعاية، وقد تراوح متوسط العمر مابُت 
 يف العينتُت من األرامل وؽبن أبناء

أظهرت النتائج وجود نظرة تشاؤمية وفقدان األمل وقلة الثقة يف العامل اػبارجي، والشعور ابلعزلة والبفاض الروح اؼبعنوية 
 .لدى اؼبسنات اؼبقيمات بدور اؼبسنُت وابلتايل ارتفاع مستوى القلق والبفاض مستوى الصحة النفسية لديهن

 (االكتئاب- القلق- الوحدة النفسية)دراسة ىدفت إىل التعرف على الفروق يف بعض االضطراابت النفسية (35)وأجرى
- وجود األبناء- اغبالة االجتماعية- اؼبستوى التعليمي- الفئة العمرية- النوع)بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت وفقاًل ؼبتغَتات 

. (وجود األمراض اؼبزمنة- القدرة على خدمة النفس- معاملة األبناء ؽبم
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 (االكتئاب- القلق- الوحدة النفسية)أظهرت النتائج عدم وجود فروق بُت أفراد عينة الدراسة يف االضطراابت النفسية 
بينما وجدت فروق يف متغَت اإلصابة ابألمراض اؼبزمنة وكانت . (اغبالة االجتماعية- اؼبستوى التعليمي- الفئة العمرية)وفقاؼبتغَتات 

. لصاحل اإلانث حيث اظهرن مستوى متدٌل من الصحة النفسية 
بدراسة ىدفت إىل الوقوف على ؿبددات الصحة النفسية واعبسمية لدى عينة من اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار (36)وقام كل من

اؼبستوى )كما ىدفت الدراسة إىل مدى تنبؤ . مسن ومسنة (501)تكونت العينة من . اؼبسنُت واؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم
. دبستوى الصحة النفسية واعبسيمة (مكانة اإلقامة- تقدير الدعم االجتماعي- التعليمي

أظهرت النتائج أن اؼبستوى التعليمي وتقدير الدعم االجتماعي متغَتان منبئان بكل من الصحة النفسية اعبسمية لدى 
. أفراد العينة ككل بغض النظر عن مكان اإلقامة

إبجراء دراسة ىدفت إىل التعرف على ظبة القلق والصحة النفسية بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور رعاية اؼبسنُت (37)قام
واؼبسنُت اؼبقيمُت مع ذويهم، والتعرف على الفروق يف متغَتات مكان اإلقامة والفئة العمرية والنوع بُت أفراد عينة الدراسة يف 

مسنة، أظهرت النتائج  (214)مسن و (222)مسن ومسنة بواقع  (436)تكونت العينة من . مستوى القلق والصحة النفسية
وجود فروق يف مستوى القلق والصحة النفسية بُت أفراد العينة تبعاً ؼبتغَت مكان اإلقامة لصاحل اؼبقيمُت مع ذويهم حيث اظهروا 

 71مستوى متوسط من الصحة النفسية، وكذلك وجدت فروق وفقاً ؼبتغَت الفئة العمرية وكانت الفروق لصاحل الفئة العمرية من 
 .فما فوق

( 789)تكونت العينة من . دراسة ىدفت إىل معرفة آاثر التقدم يف العمر على الصحة النفسية للمسنُت(38)كما أورد
أظهرت النتائج أن مستوى الصحة النفسية كان متوسط، كما مل تظهر . سنة (80-70)مسن ومسنة تراوحت أعمارىم ما بُت 

. (إانث- ذكور)النتائج أي فروق يف مستوى الصحة النفسية تعزى ؼبتغَت النوع 
 دراسة ىدفت إىل التعرف على واقع الصحة النفسية لدى اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور الرعاية واؼبقيمُت مع (39)كما أجرى

مكان - اؼبؤىالت العلمية- مكان اإلقامة- الفئة العمرية- النوع)ذويهم وكذلك التعرف على الفروق بُت أفراد العينة وفقاً ؼبتغَتات 
(.  1986)مسن ومسنة، استخدمت الدراسة قائمة كورنيل اعبديدة  (105)تكونت العينة من . (السكن

أظهرت النتائج أن أعراض االضطراابت السيكوسوماتية لدى اؼبسنُت كانت متوسطة، وكانت أبرز األعراض ىي تلك 
. اؼبتعلقة ابغبساسية مث الغضب والتوتر وعدم الكفاية وأخَتاً االكتئاب وكانت لصاحل االانث 

على بعد اغبساسية لصاحل اإلانث بينما مل تظهر فروق  (إانث- ذكور)كما أظهرت النتائج وجود فروق يف متغَت النوع 
يف األبعاد األخرى، كما مل تظهر فروق من حيث مكان اإلقامة على صبيع األبعاد ما عدا بعد الغضب وكانت الفروق لصاحل 
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اؼبسنُت اؼبقيمُت مع ذويهم وكذلك مل تظهر فروق من حيث الفئة العمرية على صبيع األبعاد ما عدال بعد القلق وكانت الفروق 
.  فما فوق65لصاحل اؼبسنُت يف الفئة العمرية من 

وأيضاً مل تظهر فروق من حيث اغبالة االجتماعية واؼبؤىالت العلمية ومكان السكن على صبيع األبعاد، ما عدا بعد 
. الغضب وكانت الفروق لصاحل اؼبسنُت الذين يسكنون القرى

 م بدراسة ىدفت اىل التعرف على مستوى قلق اؼبوت ومستوى الصحة النفسية لدى اؼبسنُت، لدى عينة (40)كما قام
مقيمُت بدار  (33)مسن ومسنة بواقع  (80)تكونت العينة من . من اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار اؼبسنُت وأقراهنم اؼبقيمُت مع أسرىم

أظهرت النتائج سبتع عينة الدراسة ابلكامل دبستوى متوسط من الصحة النفسية وكذلك مل . مقيمُت مع أسرعهم (47)اؼبسنُت و 
. تظهر النتائج أي فروق يف مستوى الصحة النفسية تعزى ؼبتغَت مكان اإلقامة

استخدمت الدراسة اؼبنهج . اىل التعرف على الصحة النفسية بدور رعاية اؼبسنُت (2016) مصطفى (41)ىدفت دراسة
 مسنة مت اختيارىم قصدايً، استخدم مقياس الصحة 16 مسن، و26 فردا بواقع 42تكونت العينة من . الوصفي التحليلي

اظهرت النتائج البفاض الصحة النفسية لدى اؼبسنُت عموماً، كما اظهرت النتائجعدم وجود فروق دالة . النفسية من اعداد الباحثة
.  مستوى الصحة النفسية وفق متغَتات النوع، الفئة العمرية ،اؼبستوى التعليمي، اغبالة االجتماعية والصحية يف

 بدراسة ىدفت إىل التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم واؼبسنُت اؼبقيمُت (42)كما قام
مسن  (80)تكونت العينة من . بدار اؼبسنُت، إضافة إىل التعرف على الفروق يف مستوى الصحة النفسية وأبعادىا بُت أفراد العينة

. أظهرت النتائج أن اؼبسنُت بدار اؼبسنُت وكذلك اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم يتمتعون دبستوى مستوط من الصحة النفسية. ومسنة
كما أظهرت النتائج وجود فروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار اؼبسنُت واؼبقيمُت مع أسرىم يف الدرجة الكلية على مقياس الصحة 

النفسة، وكذلك وجدت فروق يف مستوى الصحة النفسية بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار اؼبسنُت واؼبقيمُت مع أسرىم يف أبعاد 
 األعراض اعبسمية والقلق والذىانية)لصاحل اؼبقيمُت مع اسرىم، ومل توجد فروق يف أبعاد  (الوسواس القهري واالكتئاب والقدرة)

. (والبارانواي واغبساسية التفاعلية واؼبخاوف اؼبرضية
:  مناقشة الدراسات السابقة- 

ىدفت بعض الدراسات السابقة .  أن معظم الدراسات السابقة تناولت اؼبنهج الوصفي وبذلك تتفق مع الدراسة اغبالية
 كما يف أسرىماؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع لدى  إىل التعرف على مستوى الصحة النفسية

كتلو والعرجا ، (2009)بالن ، (2005)،يوسف ومربوك (1988)قناوي ، ((Himmelfarb 1984ىيميلفاربدراسة
الفروق يف  على إىل التعرفبينما ىدفت الدراسات ، (2018)ودراسة بن حليم ،(2016)مصطفى ، (2016)دمحم ،(2016)

،بالن (2004)، عبد الفتاح ((Himmelfarb 1984ىيميلفارب كدراسة(مكان االقامة، الفئة العمرية ،النوع)متغَتات 
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، كما ىدفت (Zauszniewski&Bekhet, 2012)زايزنسكي ويكيت ودراسة، (2016)كتلو والعرجا ، (2009)
 ئة الطبيعية وعالقة ذلك ابلصحة النفسية، كما ىدفت دراسةياىل التعرف على اثر اغبرمان من الب (1991)دراسة كامل 

 والعوامل البيئية على مستوى الصحة واألصدقاء األسرة التعرف على اثر التفاعل مع إىل( Neugarten, 1978)نيوجارتن 
 . مع معظم ىذه الدراساتأىدافها معظم يفالنفسية للمسنُت ،وتتفق الدراسة اغبالية 

قناوي كدراسة ، أسرىماؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع أجريت الدراسات السابقة على عينات من - 
ودراسة بن ، (2016)، دمحم (2016) كتلو والعرجا ،(2009)بالن ، (2005)يوسف ومربوك ، (1991)، اضبد (1988)

الفتاح  ،عبد (1987)عاشور   على مقيمُت بدار رعاية اؼبسنُت فقط كدراسة أجرى، ومن الدراسات ما(2018)حليم 
 كدراسة نيوجارتن أسرىم على مسنُت مقيمُت مع أخرى دراسات أجريت،بينما  (2016)، ودراسة مصطفى (2004)
(Neugarten, 1978) ،ىيميلفارب Himmelfarb 1984)) زايزنسكي ويكيت ، ودراسة
(Zauszniewski&Bekhet, 2012) ، على مسنات مقيمات بدور رعاية  (1991)بينما اعتمدت دراسة كامل

 استخدمت اؼبسنُت اليت مع الدراسات تتشابو أهنا إالاؼبسنُت، استخدمت عينة اليت وتتفق الدراسة اغبالية مع الدراسات اؼبسنُت
، (2016)كتلو والعرجا ، (2009)بالن ، (1991)، اضبد (1988)قناوي  كدراسة أسرىماؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع 

،  (2018)ودراسة بن حليم ، (2016)دمحم 
يف دراسة  (2051) حيث كان أكرب حجم عينة أخرىأما حجم العينة فقد اختلف من دراسة إىل - 

.  فقط (20) حيث بلغت (1991)دراسة كامل وأصغر حجم يف ، ((Himmelfarb 1984ىيميلفارب
قناوي أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن سبتع اؼبسنُت عامًة دبستوى متوسط من الصحة النفسية كدراسة - 

 إىل أخرى، بينما اشارت دراسات (Zauszniewski&Bekhet, 2012)زايزنسكي ويكيت  ودراسة ،(1988)
( 2016)، ودراسة مصطفى (1991)،كامل  (1987) مستوى الصحة النفسية كدراسة عاشور يفالبفاض 

كما اظهرت نتائج الدراساتوجود اختالف يف مستوى الصحة النفسية وفقاً ؼبتغَت مكان االقامة لصاحل اؼبقيمُت مع اسرىم حيث 
دمحم بينما اشارت دراسة ، (2018)ودراسة بن حليم ، (2009)بالن اظهروا مستوى متوسط من الصحة النفسيةكدراسة

 مستوى الصحة النفسية وفقا ؼبكان االقامة االعلى بعد الغضب يفاىل عدم وجود فروق  (2016)كتلو والعرجا ، (2016)
. وكانت الفروق لصاحل اؼبقيمُت مع اسرىم 

، كدراسة (إانث– ذكور )وفقا للنوع  مستوى الصحة النفسيةيفعدم وجود فروق   النتائجأظهرتكما 
، اال دراسة (Zauszniewski&Bekhet, 2012)زايزنسكي ويكيت ، ودراسة ((Himmelfarb 1984ىيميلفارب

.  وجدت فروق على بعد اغبساسية لصاحل االانث اليت(2016)كتلو والعرجا 
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واظهرت النتائج فروق بُت افراد العينة وفقا للحالة الصحية واعبسمية لصاحل اغبالة الصحية اعبيدة حيث كانوا اكثر سبتع 
،بينما مل تكن ىناك فروق بُت افراد العينة وفقا (1999)، ودراسة اضبد (1987) دراسة عاشوريفابلصحة النفسية وكان ىذا 

( 2016)مصطفى ( 2018)بن حليم  دراسة يفؼبتغَت اغبالة الصحية واعبسمية كما 
 مستوى الصحة النفسية وفقا ؼبتغَت الفئة العمرية وكانت الفروق يف نتائج الدراسات السابقة وجود فروق أظهرتوكذلك 

فلم توجد فروق  (2016) دراسة كتلو والعرجا يف أما،(2009)بالن  دراسة يففوق وكان ذلك   فما71 من األكربللفئة العمرية 
. فوق   فما65 الصحة النفسية اال على بعد القلق وكانت الفروق لصاحل عمر أبعاد كل يف

 دراسة يف إال واغبالة االجتماعية ،التعليميوكذلك مل تشر الدراسات اىل وجود فروق بُت اؼبسنُت وفق متغَتات اؼبستوى 
.  دبستوى عال من الصحة النفسية األعلى التعليمي سبتع ذوى اؼبستوى إىل أشارت اليت( 2005)يوسف و مربوك 

: منهج الدراسة- 
 ذلك النوع من اؼبناىج الذي وباول فيو الباحثان استنتاج وىوؼبناسبة أىداف الدراسة استخدم اؼبنهج الوصفي اؼبقارن، 

أسباب الفروق القائمة يف حالة أو سلوك ؾبموعة من األفراد، أي أن الباحث يالحظ أن ىناك فروقًا بُت بعض اجملموعات يف 
 .(43)متغَت ما، ووباول التعرف على العامل الرئيسي الذي أدى إىل ىذا االختالف

وحيث إن طبيعة الدراسة اغبالية تتمثل يف دراسة قلق اؼبوت لدى عينة من اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع 
اسرىم وابلتايل يرجح استخدام اؼبنهج الوصفي اؼبقارن يف الدراسة اغبالية للتعرف على الفروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت 

  (النوع، الفئة العمرية، اؼبستوى التعليمي)واؼبقيمُت مع اسرىم يف متغَتات 
: عينة الدراسة- 

ذكوراً،  (21)بواقع  (39)ؾبتمع الدراسة اغبالية ابلنسبة للمقيمُت يف دار رعاية اؼبسنُت مسو ببلدية اعببل األخضر بلغ 
مسن  (28)مسناً، اختَت من بينهم  (30)مسنُت لظروفهم الصحية، أصبح العدد اإلصبايل  (09)إاناث، وبعد استبعاد عدد (18)

وىو حجم العينة اؼبناسبة (44)كرهبسى ومرجان  معاملإىلإانث، وذلك استنادا  (14)ذكور،  (14)ومسنة بطريقة عشوائية بواقع 
.  عند مستوايت ـبتلفة من ؾبتمع الدراسة

مت اختيارىا ابلطريقة العشوائية البسيطة، حيث عبميع أفراد ؾبتمع األفراد اؼبقيمُت يف دار رعاية اؼبسنُت علما أبن عينة 
الدراسة فرصة متساوية ومستقلة لكي يدخلوا العينة، كما أن االختيار العشوائي ىو أفضل طريقة مفردة للحصول على عينة فباثلة، 

علما أبنو ال يوجد أسلوب لالختيار حىت األسلوب العشوائي يضمن اغبصول على عينة فباثلة، ولكن االحتمال األكرب أن وبقق 
ىذا األسلوب أفضل سبثيل عن األساليب األخرى، وشبة نقطة أخرى يف صاحل العينة العشوائية، وىى أهنا ضرورية حىت تستخدم 
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األساليب اإلحصائية االستداللية، وىذا أمر مهم، ألن اإلحصاء االستداليل يتيح للباحث أن يتوصل إىل استدالالت عن 
 .(45)ؾبموعات البحوث، مستندا يف ذلك إىل أسلوب العينات وخصائصها

اختيارىم بطريقة اؼبزاوجة مع مت أما ابلنسبة للمسنُت اؼبقيمُت مع اسرىم واؼبسجلُت بقسم اػبدمات الضمانية ماسة 
حيث أصبح عدد أفراد العينة اإلصبايل . (الفئة العمرية، النوع، اؼبستوى التعليمي)اؼبقيمُت يف دار رعاية اؼبسنُت مسو يف متغَتات 

.  فردا من اؼبسنُت اؼبقيمُت يف دار رعاية اؼبسنُت واؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم (56)تبعا لذلك 
 :(الفئة العمرية والنوع وادلستوى التعليمي)وفيما يلي عرض توضيحي لتوزيع أفراد العينة من حيث 

مت اختيار عينة متجانسة من اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم مع اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت : من حيث الفئة العمرية.أ
عاماً، وذلك  (79 – 65)وذلك من حيث الفئة العمرية، إذ يقعون صبيعا يف مرحلة الشيخوخة وقد تراوحت أعمار أفرادىا بُت 

(. 7.1)، واكبراف معياري قدرة (78.75)دبتوسط عمري قدره 
يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للفئة العمرية  (1)جدول 

الفئة العمرية 
اإلمجايل ادلسنني ادلقيمني مع اسرهم ادلسنني ادلقيمني بدور الرعاية 

إانث ذكور إانث ذكور  ذكور
65-69 6 6 6 6 24 
70 - 74 5 5 5 5 20 
75 -79 3 3 3 3 12 

 56 14 14 14 14اإلمجايل 
مت اختيار عينة متجانسة من اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم مع اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور : من حيث ادلستوى التعليمي.ب

.  اؼبسنُت وذلك من حيث اؼبستوى التعليمي
يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى التعليمي  (2)جدول 

ادلستوى التعليمي 
ادلسنني ادلقيمني مع اسرهم ادلسنني ادلقيمني بدور الرعاية 

اإلمجايل 
إانث ذكور إانث ذكور 

 21 5 5 5 6ال يقرأ وال يكتب 
 24 4 8 4 8اساسي 
 11 2 3 2 4اثنوي 
 56 11 16 11 18اجملموع 
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مت اختيار عينة متجانسة من اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم مع اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور : احلالة االجتماعيةمن حيث .جـ
.  اغبالة االجتماعيةاؼبسنُت وذلك من حيث 

يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للحالة االجتماعية  (3)جدول 

احلالة االجتماعية 
اإلمجايل ادلسنني ادلقيمني مع اسرهم ادلسنني ادلقيمني بدور الرعاية 

إانث ذكور إانث ذكور  ذكور
 20 5 5 5 5مطلق 
 13 3 4 3 3ارمل 
 23 5 6 6 6اعزب 
 56 14 14 14 14اإلمجايل 

مت اختيار عينة متجانسة من اؼبسنُت اؼبقيمُت مع أسرىم مع اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت : احلالة الصحيةمن حيث .دـ
.  اغبالة الصحيةوذلك من حيث 

يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للحالة الصحية  (4)جدول 

احلالة الصحية 
ادلسنني ادلقيمني بدور 

الرعاية 
اإلمجايل ادلسنني ادلقيمني مع اسرهم 

 ذكور
إانث ذكور إانث ذكور 

 20 5 5 5 5جيدة 
 36 9 9 9 9متوسطة 
 56 14 14 14 14االمجايل 

:  اداة الدراسة- 
عبارة تتوزع على  (46)يتكون اؼبقياظبن (2016)اعتمدت الدراسة االلية على مقياس الصحة النفسية اعداد دمحم 

:  ىيطبسة ابعاد 
 أبعادهيوضح توزيع فقرات ادلقياس على  (5)جدول 

 عددىا فقراتو البعد
10 -9 -8 -7 -6-5 -4 -3-2-1 الكفاءة والثقة ابلنفس  10 
18 – 17 – 16 – 15 – 14- 13 – 12 – 11 التفاعل االجتماعي  8 
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:  تصحيح ادلقياس- 
،  (1التنطبق على ابدا- 2التنطبق على  – 3تنطبق على سباماً  -4تنطبق على احياانً  - 5تنطبق على سباماً )لإلجابة

 حالة االسئلة السلبية ،وتشَت الدرجة اؼبرتفعة اىل التمتع بصحة نفسية عالية اما الدرجة اؼبنخفضة تشَت يفوتعكس ىذه الدرجات 
.  مستوى الصحة النفسيةيفاىل تدٌل 

يوضح عبارات ادلقياس السالبة وادلوجبة  (6)جدول 

:   للمقياساألصليةاخلصائص السيكومرتية - 
:  الصدق-اوالً 

 علم النفس والصحة النفسية حيث يفمتخصصُت  عشرة (10)الفقرات على  عرضت معدة اؼبقياس:صدق احملكمني.أ
% 89وصلت نسبة االتفاق اىل 

حيث وتراوحت معامالت االرتباط بُت الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس مابُت :الصدق البنائي.ب
 0.5 وكانت دالة عند مستوى داللة 0.79. 0 و 0.62

:  الثبات-اثنياً 
 88. 0 ومع الدرجة الكلية 87. 0 و 0.67تراوح مابُت :ألفاكرونباخ.أ

فردى واحتساب معامل االرتباط بينهما ومن مث استخدام معادلة  / زوجيقسمت الفقرات اىل :التجزئة النصفية.ب
 0.83سبَتمان براون التصحيحية حيث وصل معامل االرتباط بُت الفقرات الفردية والزوجية 

 
 

27- 26 – 25 – 24 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 النضج االنفعايل  9 
36 – 35 – 34 – 33 – 32 – 31 – 30- 29 -28 اػبلومن األمراض العصابية  9 

 10 46 – 45 – 44 – 43 – 42 – 41 – 40 – 39- 38- 37 اإلنسانيوالقيميالبعد 
 46االصبايل 

 الفقرات اذباه الفقرات
35-34-33-32-31-30-29-28-27-24-22-21-14-10 السالبة  
-23-20-19-18-17-16-15-13-12-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 اؼبوجبة

25-26-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 -46 
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:   الدراسة احلاليةيفاخلصائص السيكومرتية للمقياس - 
:  الصدق-اوالً 

:   الصدق الظاهري.أ
من األساتذة اؼبتخصصُت يف علم النفس جبامعيت عمر اؼبختار و  (10)مت حسابو بتوزيع نسخ من اؼبقياس على عشرة 

 80)من األساتذة احملكمُت، بنسبة مئوية تراوحت ما بُت  (10– 8)بنغازي وقد حصل الباحثان على نسبة اتفاق تراوحت من 
.  ، مع بعض التوضيحات يف اذباه توضيح اؼبعٌت( 100%– 
: صدق االتساق الداخلي. ب

نو يبكن االعتماد على معامالت االرتباط بُت أ إىل( 2007)ومعمرية (2000) يشَت بعض اؼبؤلفُت ومنهم خليفة 
درجات اؼبقياس ككل والدرجة الكلية لكل بعد، وكذلك معامالت االرتباط بُت الدرجات الكليةلألبعادفيما بينها، واستناداً لذلك 
مت حساب معامالت االرتباط بُت الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية ؼبقياس الصحة النفسية ، فضاًل عن ساب االرتباط 

.  بُت االبعاد فيما بينها
يوضح معامالت ارتباطادلقياس أببعاده واالبعاد فيما بينها  (7)جدول 

سبتع ابعاد مقياس الصحة النفسيةدبعامالت ارتباط قوية سواء مع الدرجة الكلية او ارتباطها مع  (7)يتضح من اعبدول 
وىي (0.80 – 0.65)ما بُت حيث تراوحت معامالت االرتباط بُت االبعاد والدرجة الكلية للمقياس بعضها البعض، 

وىي  (0.22 -0.69)، أما بُت االبعاد فيما بينها فًتاوحت معامالت االرتباطما بُت (0.01)دالةإحصائياً عند مستوى داللة
 ،فبا يؤكد أن اؼبقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي(0.05)و (0.01)كلها دالة إحصائيا عند مستوى 

 

الكفاءة والثقة  ابعاد اؼبقياس
 ابلنفس

التفاعل 
 االجتماعي

النضج 
 االنفعايل

اػبلومن األمراض 
 العصابية

اإلنسانيواالبعد
 لقيمي

الدرجة 
 الكلية

 **0.65 **0.59 *0.22 *0.24 **0.52 -- الكفاءة والثقة ابلنفس
 **0.69 **0.68 *0.29 *0.38 -- **0.52 التفاعل االجتماعي
 **0.49 *0.35 *0.63 -- *0.38 *0.24 النضج االنفعايل

 **0.58 *0.28 -- *0.61 *0.42 *0.36 اػبلومن األمراض العصابية
 **0.80 -- 0.28 *0.35 **0.69 **0.59 اإلنسانيوالقيميالبعد

 -- **0.80 **0.58 **0.49 **0.69 **0.65الدرجة الكلية 
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:  الصدق التمييزي- ج
مت حساب الصدق التمييزي عن طريق اخذ اعلى الدرجات واقل الدرجات وبعد ذلك مت حساب داللة الفروق 

الدرجات العليا والدرجات )لعينتُت مستقلتُت للكشف عن قدرة اؼبقياس على التمييز بُت اجملموعتُت  (ت)ابستخدام اختبار 
 .يف الصحة النفسية  (الدنيا

 لعينتني مستقلتني( ت)يوضح داللة الفروق ابستخدام اختبار  (8)جدول 
االحنراف  ادلتوسطالعدد  اجملموعات

درجات  (ت)قيمة ادلعياري 
احلرية 

 مستوى
الداللة 

 28 8.45- 7.99 145.93 15 الدرجات الدنيا
0.01 

 13.59 180.33 15 الدرجات العليا
لصاحل ؾبموعة الدرجات العليا فبا يدل (0.01)وجود فروق دالة اخصائيا عند مستوى داللة (8)يتضح من اعبدول 

على قدرة اؼبقياس على التمييز بُت اعلى الدرجات على مقياس الصحة النفسية واقلها وىذا يدل على صدق اؼبقياس ومالئمتو ؼبا 
.  وضع لقياسو

:   الثبات-اثنياً 
: طريقة ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية- أ

مت حساب ثبات اؼبقياس عن طريق حساب معامل الفاكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية بطريق سيربمان براون 
:  يوضح ذلك (9)التصحيحية على العينة الكلية واعبدول 

 للمقياس وأبعاده يوضح ثبات ادلقياس ابستخدام الفاكرونباخ والتجزئة النصفية (9)جدول 
سبريمان براون)التجزئة النصفية  الفاكرونباخ فقراتو ابعاد اؼبقياس ) 

معامل ارتباط 
بريسون 

معادلة سبريمان براون 
التصحيحية 

10 - 1 الكفاءة والثقة ابلنفس  0.67 0.47 0.59 
18 – 11 التفاعل االجتماعي  0.64 0.51 0.63 
27- 19 النضج االنفعايل  0.58 0.45 0.58 

36 - 28 اػبلومن األمراض العصابية  0.56 0.48 0.64 
 0.83 0.71 0.89 46-37 اإلنسانيوالقيميالبعد
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 0.81 0.69 0.81 46 - 1الدرجة الكلية 
ابستخدام الفاكرونباخ،  (0.89، 0.56)سبتعاؼبقياسبدة عالية من الثبات ن تراوحت بُت  (9)يتضح من اعبدول  

ابستخدام معادلة سبَتمان  (0.83 – 0.58) للمقياس وأبعادىفقد تراوحت معامالت الثبات بُت وابلنسبة للتجزئة النصفية
 .براون التصحيحية، ىذا يدل على سبتعاؼبقياس دبستوى ثبات عال 

:  الداخليثبات االتساق - ب
. مت حساب ثبات اؼبقياس عن طريق اهباد معامالت االرتباط بُت درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس

يوضح معامالت االرتباط بني درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس (10)جدول   
االرتباط الفقرة 

ابلدرجة 
الكلية 

مستوى 
ادلعنوية 

االرتباط  الفقرة
ابلدرجة 
 الكلية

مستوى 
ادلعنوية 

االرتباط الفقرة 
ابلدرجة 
الكلية 

مستوى 
ادلعنوية 

1 0.26 0.01 16 0.80 0.01 31 0.18 0.05 
2 0.46 0.01 17 0.38 0.01 32 0.24 0.05 
3 0.50 0.01 18 0.26 0.01 33 0.23 0.05 
4 0.50 0.01 19 0.45 0.01 34 0.22 0.05 
5 0.55 0.01 20 0.21 0.05 35 0.20 0.05 
6 0.57 0.01 21 0.21 0.05 36 0.30 0.01 
7 0.43 0.01 22 0.21 0.01 37 0.71 0.01 
8 0.44 0.01 23 0.45 0.01 38 0.68 0.01 
9 0.93 0.01 24 -0.25 0.01 39 0.62 0.01 
10 -0.22 0.05 25 0.25 0.01 40 0.76 0.01 
11 0.53 0.01 26 0.22 0.01 41 0.62 0.01 
12 0.55 0.01 27 0.21 0.01 42 0.63 0.01 
13 0.52 0.01 28 0.21 -0.01 43 0.77 0.01 
14 -0.41 0.01 29 0.17 0.01 44 0.69 0.01 
15 0.60 0.01 30 0.19 0.01 45 0.76 0.01 
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   46 0.82 0.01 
 كانت دالة معامالت االرتباط بُت درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمقياسيتضح إن صبيع قيم ( 10)ومن اعبدول

. فبا يشَت إىل ثبااتؼبقياس(0.05)و  ( 0.01)ومرضية عند مستوى اقل من 
: األساليب اإلحصائية- 

يف اؼبعاعبات اإلحصائية واستخراج نتائج  (SPSS)أعتمد الباحثان على اغبقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 :الدراسة، وقد استعمل الوسائل اإلحصائية اآلتية

.  لعينة واحدة (t-test)االختبار التائي - 
.  لعينتُت مستقلتُت (t-test)االختبار التائي - 
 One Way ANOVAربليل التباين أحادي االذباه - 

 :عرض نتائج الدراسة وتفسريها- 
. والذي ينص على معرفة مستوى الصحة النفسية لدى افراد العينة بصفة عامةنتائج اذلدف األول - 1

  الصحة النفسيةوداللتو اإلحصائية للفروق بُت متوسط العينة واؼبتوسط الفرضي ؼبقياس( ت)قيمة اختبار  (11)جدول 

 االبعاد
ادلتوسط 
الفرضي 

متوسط 
العينة 

االحنراف 
ادلعياري 

قيمة 
 (ت)

درجات 
احلرية 

مستوى 
الداللة 

 0.01 55 20.59 3.80 40.56 30 الكفاءة والثقة ابلنفس
 0.01 55 16.14 3.70 31.98 24 التفاعل االجتماعي
 0.01 55 3.97 2.70 28.43 27 النضج االنفعايل

 0.01 55 6.26- 7.48 20.75 27 اػبلومن األمراض العصابية
 0.01 55 17.49 5.68 43.29 30 اإلنسانيوالقيميالبعد

 0.01 55 13.60 14.95 165.42 138الدرجة الكلية 
سبتع العينة دبستوى  ارتفاع متوسط العينة عن اؼبتوسط الفرض للمقياس وؾباالتو وىذا يدل على(11)يتضح من جدول 
زايزنسكي ويكيت  ودراسة ،(1988)قناوي اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة متوسط من الصحة النفسية

(Zauszniewski&Bekhet, 2012)ودراسة (1991)،كامل  (1987)مع نتيجة دراسة عاشور  ، بينما اختلفت ،
 البفاض مستوى الصحة النفسية للمسنُت عامة، ويفسر الباحثان ىذه النتيجة ابن اؼبسنُت إىل أشارت اليت، (2016)مصطفى 
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 ربقق التكيف ؽبم والتوافق مع متطلبات مرحلة اليت يتلقون الدعم واؼبساندة االجتماعية أسرىم مع أوسواء بدار رعاية اؼبسنُت 
. اؼبسنُت لذا كان مستوى الصحة النفسية لديهم مرتفعاّ 

 والذي ينص على التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار اؼبسنُت واؼبسنُت نتائج اذلدف الثاين- 2
.  اؼبقيمُت مع اسرىم
عينة اؼبسنُت "لداللة الفروق بُت متوسطات لعينتُت مستقلتُت وداللتو اإلحصائية (ت)قيمة اختبار  (12)جدول 

يف الدرجة على مقياس الصحة النفسية "اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع اسرىم 

 ادلتوسطالعدد  اجملموعات
االحنراف 
( ت)قيمة ادلعياري 

درجات 
احلرية 

 مستوى
الداللة 

 
 الكفاءة والثقة ابلنفس

 4.18 41.52 28 بدار ادلسنني مقيمني
2.48 54 0.01 

 2.69 39.20 28مقيمني مع اسرهم 

 التفاعل االجتماعي
 

 3.70 32.06 28 بدار ادلسنني مقيمني
0.19 54 0.85 

 3.88 31.86 28مقيمني مع اسرهم 

 النضج االنفعايل

 2.92 28.27 28 بدار ادلسنني مقيمني

-0.46 54 0.63 
 2.38 28.62 28مقيمني مع اسرهم 

اػبلومن األمراض 
 العصابية

 

 9.11 21.06 28 بدار ادلسنني مقيمني
0.33 54 0.79 

 3.93 20.48 28مقيمني مع اسرهم 

اإلنسانيوالقيميالبعد  
 5.99 43.89 28 بدار ادلسنني مقيمني

0.89 54 0.40 
 5.24 42.52 28مقيمني مع اسرهم 

 الدرجة الكلية
 16.24 167.49 28 بدار ادلسنني مقيمني

1.,218 54 0.23 
 12.69 162.67 28مقيمني مع اسرهم 
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 على أسرىمعدم وجود فروق دالة احصائيا بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار رعاية اؼبسنُت واؼبسنُت اؼبقيمُت مع (12)يتضح من جدول 
 على بعد الكفاءة والثقة ابلنفس حيث كانت الفروق لصاحل اؼبقيمُت بدار إال مقياس الصحة النفسية أبعادالدرجة الكلية وكل 

 عدم وجود إىلاللتان اشارات  (2016)كتلو والعرجا  ، ودراسة(2016)دمحم رعاية اؼبسنُت، اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
واحد وىو بعد   بعداألعلى أسرىماؼبسنُت اؼبقيمُت بدار رعاية اؼبسنُت واؼبسنُت اؼبقيمُت مع بُت   مستوى الصحة النفسيةيففروق 

ودراسة بن ، (2009)بالن  كدراسةواختلفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ، أسرىمالغضب وكانت الفروق لصاحل اؼبقيمُت مع 
حيث اظهروا مستوى  اؼبقياس وؾباالتو، أبعاد كل يف أسرىم وجود فروق لصاحل اؼبقيمُت مع إىل اليت أشارت(2018)حليم 

أسرىم اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار رعاية اؼبسنُت واؼبسنُت اؼبقيمُت مع ويفسر الباحثان وجود فروق بُت متوسط من الصحة النفسية ، 
  اغلب اؼبتواجدين بدار رعاية اؼبسنُت كانوا يتمتعون برعاية واىتمام عال، بل قد تفوقأن إىلعلى ؾبال الكفاءة والثقة ابلنفس 
أبن  وابلتايل صبيعهم من ذوى الكفاءة الذاتية اؼبرتفعة، ويفسر الباحثان ىذه النتيجة كذلكأسرىم ىذه اؼبعاملة فبا ولو كانوا داخل 

 اؼبعاملة اغبسنة أن لتخفيف حدة التوتر واػبوف لدى اؼبسنُت، كما اإلرشاديةالقائمُت بدار رعاية اؼبسنُت يهتمون بتطبيق الربامج 
 العالقات االجتماعية أن، كما أسرىم مع اكانو نفوس اؼبسنُت الراحة والطمأنينة، سباما كما ولو يفبدار الوفاء للمسنُت تبعث 
 دار الوفاة أن إىل إضافة أسرىم يتميز هبا اؼبسنُت اؼبقيمُت مع اليت حد ما مع العالقات الطبيعية إىلداخل دار اؼبسنُت تتشابو 

وىذه بدورىا تبعث الراحة والسعادة واألعياد  اؼبناسبات االجتماعية يف خصوصاً يوالطبيعي  اعبو العاديفللمسنُت تضع اؼبسنُت 
.  نفوس اؼبسنُتيف
 والذي ينص على التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت نتائج اذلدف الثالث- 3

.  واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت النوع
عينة اؼبسنُت "لداللة الفروق بُت متوسطات لعينتُت مستقلتُت وداللتو اإلحصائية (ت)قيمة اختبار  (13)جدول 

 يف الدرجة على مقياس الصحة النفسية وفقا ؼبتغَت النوع"اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع اسرىم 

االحنراف  ادلتوسطالعدد  اجملموعات
ادلعياري 

درجات  (ت)قيمة 
احلرية 

 مستوى
الداللة 

الكفاءة والثقة 
 ابلنفس

 4.13 40.36 28ذكور 
-1.05 54 0.30 

 3.43 41.11 28إانث 

التفاعل 
 االجتماعي

 3.55 31.93 28ذكور 
-0.10 54 0.92 

 3.91 32.04 28إانث 
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 النضج االنفعايل
 2.27 28.96 28ذكور 

1.50 54 0.14 
 3.01 27.89 28إانث 

اػبلومن األمراض 
 العصابية

 4.59 20.57 28ذكور 
-0.17 54 0.86 

 9.63 20.93 28إانث 

اإلنسانيوالقيمالبعد
 ي

 5.59 42.75 28ذكور 
-0.70 54 0.49 

 5.83 43.82 28إانث 

 الدرجة الكلية
 12.72 164.25 28ذكور 

-0.58 54 0.56 
 17.12 166.63 28اانث 

يف الدرجة على مقياس الصحة  "أسرىمعدم وجود فروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع  (13)يتضح من جدول 
زايزنسكي ، ودراسة ((Himmelfarb 1984ىيميلفارب النفسيةوؾباالتةوفقا ؼبتغَت النوع، اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة

  على بعدإال( 2016)كتلو والعرجا  ، واتفقت كذلك مع دراسة(Zauszniewski&Bekhet, 2012)ويكيت 
 يتلقاىا اؼبسنُت من اليت، ويفسر الباحثان ىذه النتيجة ابؼبعاملة اغبسنة واؼبتوافقة اإلانثلصاحل  اغبساسية حيث كانت الفروق

( إانث– ذكور )النوعُت 
 والذي ينص على التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت نتائج اذلدف الثالث- 3

واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت اغبالة الصحية واعبسمية 
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عينة اؼبسنُت "لداللة الفروق بُت متوسطات لعينتُت مستقلتُت وداللتو اإلحصائية (ت)قيمة اختبار  (14)جدول 
يف الدرجة على مقياس الصحة النفسية وفقا ؼبتغَت الصحة النفسية "اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع اسرىم 

 ادلتوسطالعدد  اجملموعات
االحنراف 
 (ت)قيمة ادلعياري 

درجات 
احلرية 

 مستوى
الداللة 

الكفاءة والثقة 
 ابلنفس

 3.79 39.32 20متوسطة 
-1.80 54 0.04 

 3.70 41.22 36جيدة 

التفاعل 
 االجتماعي

 

 3.88 30.75 20متوسطة 
-1.84 54 0.04 

 3.46 32.67 36جيدة 

 النضج االنفعايل
 2.27 28.1 20متوسطة 

-0.95 54 0.35 
 2.91 28.67 36جيدة 

اػبلومن األمراض 
 العصابية

 3.71 19.95 20متوسطة 
-0.73 54 0.47 

 8.93 21.19 36جيدة 

اإلنسانيوالقيمالبعد
 ي

 5.23 40.10 20متوسطة 
-3.41 54 0.05 

 5.19 45.06 36جيدة 

 الدرجة الكلية
 12.19 159.1 20متوسطة 

-2.59 54 0.01 
 15.30 168.8 36جيدة 

وجود فروق دالة احصائيا اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت  (14)يتضح من جدول  
اإلنساٍل  و البعد االجتماعيالكفاءة والثقة ابلنفس و التفاعل )اغبالة الصحية واعبسمية على الدرجة الكلية وعلى االبعاد 

النضج االنفعايل واػبلو من )، وكانت الفروق لصاحل اغبالة الصحية اعبيدة، بينما مل تكن ىناك فروق على بعدى (يوالقيم
 العينة أفراد فروق بُت أظهرت اليت(1999)، ودراسة اضبد (1987)دراسة عاشور، اتفقت ىذه النتيجة مع (االمراض العصبية
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وفقا للحالة الصحية واعبسمية لصاحل اغبالة الصحية اعبيدة حيث كانوا اكثر سبتع ابلصحة النفسية،بينمااختلفت ىذه النتيجة مع 
 . مل تظهر فروق بُت افراد العينة وفقا ؼبتغَت اغبالة الصحية واعبسمية اليت( 2016)مصطفى ، ودراسة (2018)بن حليم دراسة 

 والشعور ابلسعادة والطمأنينة والتوافق ابألفضليةويفسر الباحثان ىذه النتيجة ابن ذوى الصحة اعبسمية اعبيدة يشعرون 
مع الظروف اؼبتغَتة معتربين اهنم افضل من غَتىم من اؼبسنُت اؼبقيمُت معهد بدار اؼبسنُت من ذوى اغبالة الصحية واعبسمية 

 واػبلو من االمراض العصابية راجع اىل سبتع كل اؼبسنُت بغض النظر االنفعايلاؼبتوسطة، اما عن عدم وجود فروق يف ؾبايل النضج 
 .عن حالتهم الصحية واعبسمية بنفس اؼبستوى من االىتمام 

 والذي ينص على التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت نتائج اذلدف الرابع- 4
. واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت الفئة العمرية

اؼبسنُت ) لدى الصحة النفسيةنتائج ربليل التباين أحادي االذباه للتعرف علىاثر الفئة العمرية فيمستوى  (15)جدول 
 (اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم

 مصدر التباين
 

رلموع 
 ادلربعات

درجات 
احلرية 

متوسط 
ادلربعات 

مستوى  (ف)قيمة 
ادلعنوية 

الكفاءة والثقة 
 ابلنفس

 12.849 2 25.698بُت اجملموعات 
 53 755.830 داخل اجملموعات 0.42 0.88

12.535 
 55 781.527 الكلي

 التفاعل االجتماعي
 18.366 2 36.732بُت اجملموعات 

 53 716.250 داخل اجملموعات 0.27 1359
13.514 

 55 752.982 الكلي

 النضج االنفعايل
 3.320 2 6.639بُت اجملموعات 

 53 393.075 داخل اجملموعات 0.64 0.45
7.417 

 55 399.714 الكلي

اػبلومن األمراض 
 العصابية

 62.746 2 125.492بُت اجملموعات 
 53 2949.008 داخل اجملموعات 0.33 1.13

55.642 
 55 3074.500 الكلي
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 اإلنسانيوالقيميالبعد
 60.927 2 121.854بُت اجملموعات 

1.95 
0.15 

 
 

 53 1655.575 داخل اجملموعات
31.237 

 55 1777.429 الكلي

 الدرجة الكلية
 228.04 2 456.08بُت اجملموعات 

 53 11613.30 داخل اجملموعات 0.37 1.02
223.33 

 55 12069.38 الكلي
يف الدرجة على  "أسرىمعدم وجود فروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع  (15)يتضح من جدول 

 إىل أشارت اليت(2016)كتلو والعرجا وفقا ؼبتغَت الفئة العمرية ، اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ه مقياس الصحة النفسية وؾباالت
 وجود فروق دالة على بعد يفولكنها اختلفت معها   الصحة النفسيةأبعادكل  عدم وجود فروق على مقياس الصحة النفسية

 بوجود أشارت اليت(2009)بالن  كذلك مع دراسة فوق، واختلفت ىذه النتيجة  فما65القلق وكانت الفروق لصاحل عمر 
فوق، ويرجع الباحثان عدم وجود فروق   فما71 من األكربالفئة العمرية   مستوى الصحة النفسية وفقا ؼبتغَت الفئة لصاحليففروق 
 العمر يف التقدم أن  إىل مستوى الصحة النفسية وفقاً ؼبتغَت الفئة العمريةيفأسرىم اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع بُت 

 هللا تعاىل إىل العبادات واالذباه أنوبتم على اؼبسنُت التكيف مع التغَتات اعبسمية والعقلية، وكذلك توقع اؼبزيد من التغَتات، كما 
.  اؼبسنُت نوعا من الراحة واالطمئنان وإكساب تعمق مفهوم الصحة النفسية، أنمن شأهنا 

 والذي ينص على التعرف على الفروق يف الصحة النفسية بُت عينة اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت نتائج اذلدف اخلامس- 5
. واؼبقيمُت مع اسرىم وفقاً ؼبتغَت اؼبستوى التعليمي

لدى الصحة النفسية نتائج ربليل التباين أحادي االذباه للتعرف علىاثر اؼبستوى التعليمي فيمستوى  (16)جدول 
  (اؼبسنُت اؼبقيمُت بدور اؼبسنُت واؼبقيمُت مع اسرىم)

درجات  رلموع ادلربعاتمصدر التباين 
احلرية 

متوسط 
ادلربعات 

مستوى  (ف)قيمة 
ادلعنوية 

الكفاءة والثقة 
 ابلنفس

 

 0.940 2 15.270بُت اجملموعات 
 53 737.712 داخل اجملموعات 0.94 0.063

14.993 
 55 752.982 الكلي

 0.58 0.549 7.635 2 1.880بُت اجملموعات  التفاعل االجتماعي
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 53 779.647 داخل اجملموعات
13.919 

 55 781.527 الكلي

 النضج االنفعايل
 3.941 2 7.881بُت اجملموعات 

 53 391.833 داخل اجملموعات 0.59 0.533
7.393 

 55 399.714 الكلي

اػبلومن األمراض 
 العصابية

 52.199 2 104.399بُت اجملموعات 
 53 2970.101 داخل اجملموعات 0.40 0.931

56.040 
 55 3074.500 الكلي

 اإلنسانيوالقيميالبعد
 1.610 2 3.221بُت اجملموعات 

 53 1774.208 داخل اجملموعات 0.95 0.048
33.476 

 55 1777.429 الكلي

 الدرجة الكلية
 53.782 2 107.564بُت اجملموعات 

 53 11961.817 داخل اجملموعات 0.79 0.234
230.035 

 55 12069.382 الكلي
يف الدرجة على "سرىم أعدم وجود فروق بُت اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع  (16)يتضح من جدول 

 اليت( 2005)دراسة يوسف و مربوك ، اختلفت ىذ النتيجة مع التعليمي وفقا ؼبتغَت اؼبستوى وؾباالتومقياس الصحة النفسية 
 االعلى دبستوى عال من الصحة النفسية، ويفسر الباحثان ىذه النتيجة ابن عدم وجود التعليمياشارت اىل سبتع ذوى اؼبستوى 

اؼبسنُت اؼبقيمُت بدار الرعاية واؼبقيمُت مع اسرىم سواء اكانوا متعلمُت او غَت متعلمُت يرجع اىل توفر الصحة النفسية فروق بُت 
للمسنُت بكل جوانبها ليس ابلضرورة ان يرتبط دبستوى التعليم، وذلك الن الصحة النفسية حالة نفسية داخلية يشعر فيها االفراد 

 اليبنع ان يكون التعليم عامل مهم ومؤثر يف التعليميابلرضا والتوافق والسعادة، كما ان عدم ارتباط الصحة النفسية ابؼبستوى 
.   اؼبتعلمُت ىبتلفون عن غَت اؼبتعلمُت يف اػبصائص واالذباىات واؼبيولفاألفرادشخصيات االفراد، 
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: التوصيات وادلقرتحات- 
 :التوصيات- أ

 :من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، فإن الباحثان يوصيان ابآليت
على الدولة تقدَل الدعم اؼبادي الكايف الذي يوفر لفئة اؼبسنُت حياة كريبة سواء احملالُت على التقاعد أم الذين ال - 1

. يبلكون راتبا تقاعداي، فهذا يساىم يف شعورىم ابلرضا وأهنم ليسوا عالة على أسرىم فبا ينعكس على ذاهتم ابالذباه اإلهبايب
ضرورة االىتمام ابعبانب الصحي لفئة اؼبسنُت وتوفَت األدوية لذوي األمراض اؼبزمنة وخباصة اؼبقيمُت منهم يف دور - 2

 . الدولة، فهذا أحد العوامل اليت تساىم يف رفع معنوايهتم وىذا من شأنو ان يساىم يف مدى تقديرىم لذواهتم
القيام ابلزايرات اؼبيدانية اؼبتكررة لدار رعاية اؼبسنُت من قبل اؼبسؤولُت واعبهات ذات العالقة لالطالع على واقع - 3

 .الرعاية اؼبقدمة والعمل على سد االحتياجات الضرورية
العمل على إنشاء أندية ترفيهية خاصة ابؼبسنُت تساعدىم يف توسيع شبكة عالقاهتم االجتماعية وشغل أوقات - 4

 .فراغهم وتساعدىم يف استمرار ارتباطهم ابغبياة
إعداد كوادر متخصصة يف رعاية اؼبسنُت من خالل االىتمام دبرحلة الشيخوخة يف أقسام علم النفس واالجتماع - 5

واػبدمة االجتماعية يف كليات اآلداب ومعاىد اػبدمة االجتماعية، وتنظيم دورات تدريبية مستمرة للعاملُت يف ؾبال رعاية اؼبسنُت 
 .ليتفهموا طبيعة اػبصائص النفسية ؽبذه اؼبرحلة العمرية

القيام بسفرات ترفيهية بُت اغبُت واآلخر لكبار السن اؼبقيمُت يف دور الدولة، فذلك يساعد يف الًتويح عن النفس - 6
 .وخفض درجة الشعور ابالكتئاب الناجم عن العزلة االجتماعية

 .ويرى الباحثان ضرورة إقامة ورش خاصة يبارس فيها اؼبسنُت اؼبقيمون يف دور الدولة ىواايهتم ونشاطاهتم- 8
 :ادلقرتحات- ب

 أجـــراء اؼبزيـــد من الدراسات اؼبتعلقة هبـــذه اؼبرحلة العمريـة من أجل ربسُت الصحة النفسيةلدى انويقًتح الباحث- 1 
 . االجتماعيةىذه الشروبة 
 تتأتى أساساً من الدراسات والبحوث يف ىــذا اجملال من أجــل التخفيف من وإرشادية برامج تربوية استحداث- 2 

 . والنفسية اليت يتعرض ؽبا اؼبسنون االكتئابيةوطـــأة وشدة األعراض 
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