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 دراسة مقارنة لسمة القلق بين المسنين المقيمين

 مع أسرهم  في دور الرعاية أو

دراسة ميدانية لدى عينة من المسنين في محافظات (

  )دمشق وريفها وحمص والالذقية

                                                       

 

 الدكتور كمال يوسف بالن

 كلية التربية 

 جامعة دمشق

 

 لخصالم

هدفت هذه الدراسة إلى كشف الفروق بين المسنين المقيمين في دور رعاية المسـنين              

 حسب متغيرات مكان اإلقامـة      ،والمسنين المقيمين مع أسرهم في درجة معاناتهم للقلق       

 مـن   222 ومسـنة مـنهم       مسناً 436وقد تكونت عينة الدراسة من      . والعمر والجنس 

ينة المسنين المقيمين في دور رعاية المسـنين         من اإلناث، وقد كانت ع     214الذكور و 

 مـن محافظـات دمشـق       ، مسنا ومسنة  286 ومسنة والمقيمين مع أسرهم       مسناً 150

 . في الجمهورية العربية السوريةوريفها وحمص والالذقية

كانت أداة الدراسة مقياس سمة القلق لسبيلبرجر والذي يحتوي على عشرين عبارة يدل             

ـ         نصفها على أعراض الق     ةلق والنصف اآلخر على عدم وجـوده، ثـم تمـت المعالج
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وكانت النتائج التـي    . SPSSاإلحصائية بواسطة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية       

 :اآلتيتوصلت إليها الدراسة على النحو 

 لمتغير مكان اإلقامة فـي      تبعاً توجد فروق دالة على وجود سمة القلق لدى المسنين           -

 .سنيناألسرة وفي دور الم

 توجد فروق دالة على وجود سمة القلق بين المسنين الذكور المقيمين مـع أسـرهم                -

  .والمسنين المقيمين في دور الرعاية

 توجد فروق دالة على وجود سمة القلق بين المسنين المقيمين مع أسرهم والمسـنين               -

  . سنة فما فوق71المقيمين في دور الرعاية وفقا لمتغير الفئة العمرية 
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 : المقدمة

 بالمراهقة والشـباب  تبدأ بالطفولة مروراًمتتالية  خالل حياته بمراحل نمو   اإلنسانيمر  

ولكـل مرحلـة احتياجاتهـا ومتغيراتهـا        .  مرحلة الشـيخوخة   إلى والكهولة وصوالً 

 مرحلـة   ما يميز ن أهم   إو.  مع التقدم في العمر     وحساسية ومشكالتها التي تزداد تعقيداً   

 وكثرة أمراض المسن    ت البيولوجية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية    الشيخوخة التغيرا 

 خمول جسمي وعقلي يترافق مع      ة المفاجئ ات التغير هويترتب على هذ   .وانخفاض دخله 

 ). 106ص ،1999 فهمي، فهمي،( حدوث قلق

 النفسي والعالج النفسي والطـب النفسـي        اإلرشادهمة في   ماحتلت دراسة القلق مكانة     

 العصـابية منهـا،     والسيما القلق يقف وراء العديد من االضطرابات النفسية         نظرا ألن 

 للكثير مـن   سبباًيعدالذي " القاتل الصامت"هو أن القلق ) Rowan & Ears( حيث يرى

مخائيل، (.حاالت الموت الناجمة عن انفجار في المخ أو جلطة في الدماغ أو غير ذلك             

  ).15ص، 2003

" أن القلـق    " فرويـد "اء النفس حول مفهوم القلق، حيث رأى        تباينت وجهات نظر علم   

مـن الكـدر      ويسبب له كثيـراً    اإلنسانحالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك        

سواء مشاعر النقص عند الفرد     سببه  " أن القلق   " آدلر" يرى   في حين ". والضيق واأللم 

ناجم عن أي   " أن القلق   " سوليفان"، في حين رأى     " اجتماعية كانت جسدية أو معنوية أو    

، 2001األحمـد،   " (اضطراب في العالقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه         

  ).108ص

يمكـن  "  تداخل مفهوم القلق مع مفهوم الخـوف، حيـث           إلىوتشير بعض الدراسات    

 ،1997زهـران،   " ( من الخوف وتوقع التهديـد والخطـر        مركباً اعتبار القلق انفعاالً  

، ولعـل   )75ص ،1996عبد الغني،   (ولكن معظم الباحثين يميزون بينهما      . )484ص

ما هو إال تـوجس     :  في أن القلق   -عبد الخالق أحمد   كما يرى    -الفارق األساسي بينهما  

 في حين أن الخوف هو اسـتجابة        ...من خطر محتمل أو مجهول وغير مؤكد الوقوع       
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 ل بزوال المنبه الذي أحدثـه وقتي يزو) الخوف(ي أ، وهو  لخطر واضح وموجود فعالً   

 ).418ص ،2006، مخائيل(

 فان ثمة مفهـومين للقلـق      )Speilberger(  لنظرية القلق التي يطرحها سبيلبرجر     وطبقاً

)(Anxiety حالة القلق :  وهما )A-state(  وسمة القلق  )A-trait(      حيث يتصـف القلـق ،

ضع معين، ويعتمد   بوصفه حالة بأنه موقفي بطبيعته، أي يرتبط بموقف أو ظرف أو و           

وتشير سمة  . التي يتعرض لها الفرد   بصورة أساسية ومباشرة على الظروف الضاغطة       

 أنها نزوع أو استعداد سلوكي مكتسب لدى الفرد يعتمد بصورة أساسية على             إلىالقلق  

ميله تكوين   العالم، كما يسهم في      إلى ويسهم في تكوين نظرته الخاصة       السابقة،خبرته  

. )p.39 ،1972،Speilberger(  نحو مثيرات أو مواقف معينة     نسبياً ثابتة    استجابة إلظهار

جميع مناحي حيـاتهم، حتـى أن       في   سمة القلق لديهم تؤثر      نإلمسنين ف إلى ا وبالنسبة  

، ويفضل الكثيرون من كبار السـن        العزلة واالكتئاب وانتظار الموت    إلىبعضهم يلجأ   

 بـالعجز أو    اإلحسـاس ، كما ال يريدون     أن يعيشوا بمفردهم على العيش مع اآلخرين      

ويقلق المسـن علـى     ). 269  ص ،2004الطفيلي،  (على غيرهم   الشعور بأنهم عالة    

 .حياتية مستقبالًحاضره ويتوقع بعض المصاعب ال

 القلق كسمة لدى عينة من المسنين المقيمـين         ة الحالية دراسالوعلى هذا سوف تتناول     

 - وريفهـا     مـن محافظـات دمشـق      أسرهمع  في دور المسنين والمسنين المقيمين م     

 المقيمين و  الالذقية، وذلك بهدف كشف الفروق بين المقيمين في دور المسنين          -حمص

في ذلك  ة  في درجة معاناتهم للقلق حسب متغيري العمر والجنس، مستخدم        مع أسرهم   

بصورته العربية التـي أعـدها      ) STATاستبانة التقدير الذاتي    (مقياس القلق لسبيلبرجر  

 .)464، ص 2006 مخائيل، (مطانيوس مخائيلاوقننها على البيئة السورية 

  : ومسوغاتهامشكلة الدراسة

من خالل اطالع الباحث على عدد من الدراسات التي بينت وجـود مشـكالت لـدى                

، )1997قصاص،  (،  )1996قصاب حسن،   (،  )1994عيسوي،   (المسنين ومنها القلق  
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 تبين له أن سمة القلق ترتبط بمتغيرات عديدة ،ا وغيره)Ogg, 2005(، )1998أحمد، (

تـه   من خـالل زيار قد الحظ الباحثو،  والجنس والعمراإلقامةقد يكون منها ظروف  

  المسنين وحواره معهم أن عددا منهم تبـدو عليـه سـمات القلـق               رعاية لبعض دور 

سمة كما الحظ اختالف هذه ال     .بصورة أقوى من الذين يقيمون في منازلهم مع أسرهم        

يدرس دراسة علمية    هذا الموضوع لم ُ    ولما كان . واإلناث وبين الذكور    ،بحسب العمر 

 دقيقة عنه، فقد شعر الباحـث       إجابةال يوجد   وكافية ممثلة لكل الفئات التي تم رصدها        

 . تستحق الدراسةأن هذه مشكلة

 :اآلتيةقد تركزت مسوغات الدراسة على النقاط و

تناولت سمة القلق لدى المسنين، وضرورة رفد المكتبـة          الميدانية التي    البحوثقلة   -

 . القلق عند المسنينعنالعربية بالدراسات الميدانية 

 جوانـب الشخصـية كافـة، النفسـية         فييؤثر البحث في سمة القلق تأثيراً كبيراً         -

 .والجسمية واالجتماعية

أسرة الوصول إلى مجموعة من المقترحات واإلرشادات العملية التي سوف تساعد            -

 .المسن والمجتمع للتعامل السليم معه

 :ية الدراسةمأه

 :يأتما يتكمن أهمية الدراسة الحالية في

تسليط األضواء، والكشف عن العوامل المسببة لسمة القلق عنـد المسـنين، وهـذا               -

على فهم نفسية المسنين وكيفية التعامل معهم من قبل القائمين على رعايتهم            يساعد  

 .مسنين أو في األسرفي دور الرعاية لل

 والتـي يمكـن أن      ،وضع برامج إرشادية وقائية وعالجية لتحسين الرعاية للمسنين        -

 .يفيد منها المرشدون النفسيون والقائمون على رعاية المسنين



 ..... دراسة ميدانية ( أسرهم مع دراسة مقارنة لسمة القلق بين المسنين المقيمين في دور الرعاية أو

 20 

تكون هذه الدراسة قاعدة علمية بحثية لالنطالق منها إلى بحوث قادمة لتتكامل مـع               -

 .نكشف باقي السمات النفسية عند المسني

إن قضية المسنين ليست مسألة فردية تخص المسن نفسه فحسب، بل هـي مشـكلة         -

  .اجتماعية وإنسانية وقضية المجتمع بأكمله

 :أهداف الدراسة

  رعايـة  للدراسة هو كشف الفروق بين المسنين المقيمـين فـي دور            الهدف العام  إن

يتفـرع عـن هـذا      و.  في درجة معاناتهم للقلق    أسرهمالمسنين والمسنين المقيمين مع     

 :اآلتية ةعيف الفراهدالهدف العام األ

 .الكشف عن مدى انتشار سمة القلق لدى المسنين في المجتمع السوري -1

 المسنين والمسنين المقيمـين      رعاية كشف الفروق بين المسنين المقيمين في دور       -2

 .مع أسرهم في درجة معاناتهم للقلق والتي تعزى لمتغير العمر

 المسنين والمسنين المقيمـين      رعاية سنين المقيمين في دور   كشف الفروق بين الم    -3

 .مع أسرهم في درجة معاناتهم للقلق والتي تعزى لمتغير الجنس

 :فرضيات الدراسة

 في وجود سمة القلق     0.05 عند مستوى داللة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       -1

 ).ألسرة، دور الرعايةا( اإلقامة لمتغير تُعزىدى المسنين ل

 في وجود سمة القلق     0.05 عند مستوى داللة     إحصائيةوجد فروق ذات داللة     ال ت  -2

 ).األسرة، دور الرعاية (اإلقامةمتغير ل تُعزى) الذكور(لدى المسنين 

 في وجود سمة القلق     0.05 عند مستوى داللة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       -3

 ).الرعايةاألسرة، دور  (اإلقامة لمتغير تُعزى) اإلناث(لدى المسنين 
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 في وجود سمة القلق     0.05 عند مستوى داللة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       -4

األسرة، دور   (اإلقامة لمتغير   تُعزى سنة   70 -60لدى المسنين من الفئة العمرية      

 ).الرعاية

في وجود سمة القلق     0.05 عند مستوى داللة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       -5

األسـرة،   (اإلقامة لمتغير   تُعزى سنة فما فوق     71لعمرية  لدى المسنين من الفئة ا    

 ).دور الرعاية

 :التعريفات اإلجرائية

توتر شامل تتميز بالضيق وفقدان األمن وتوقع خطـر غيـر           حالة   :)Anxiety( القلق

محدد يقف المرء أمامه عاجزاً عن التكيف والتفاعل االجتمـاعي، ويصـاحب ذلـك              

 .أعراض جسمية ونفسية

تتبنى هذه الدراسة تعريف سمة القلق كما يقيسها مقياس  :)Trait anxiety (قسمة القل

نـزوع  القلق سمة  أن  دع، والذي ي  )Speilberger(سبيلبرجر  عند  ) المستخدم فيها (القلق  

ويعتمد على خبرته السابقة    شخصية المسن،    في   نسبياًثابت   مكتسباستعداد سلوكي   أو  

  .مويسهم في تكوين نظرته إلى العال

ويزداد اعتمـاده علـى     هو الشخص الذي تجاوز الستين من عمره         :)Elder( المسن

 لشخصية  تبعاًغيره بازدياد تراجع وظائفه الجسدية والنفسية واالجتماعية، ويختلف هذا          

 .المسن والمعايير االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع

 تقـديم   إلـى  تهـدف    إنسانية هي مؤسسة اجتماعية   :)Firmary( المسنين    رعاية دار

، والذين ال تتمكن    واإلناث  منهم الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية للمسنين الذكور     

  .ؤسسة حكومية أو أهلية فيها لظروف متعددة، وقد تكون هذه المإيوائهمأسرهم من 
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 :الدراسات السابقة

، ودراسات أخـرى    تناولت دراسات كثيرة موضوع القلق لدى فئات اجتماعية متعددة        

حول أوضاع المسنين ومشكالتهم، ولكن الدراسات التي تخص القلق لدى المسنين قليلة            

ي بعض الدراسات التي لهـا      أت الباحث فيما ي   سيعرضولذلك  . جدا حسب علم الباحث   

 .عالقة بموضوع الدراسة أو القريبة منها

 :الدراسات العربية: أوال

التي تواجه المسنين وأسـاليب      كالت الفردية حول المش ) 1980جوهر،  (دراسة  هدفت  

 المشكالت الفرديـة التـي      إلى التعرف   إلى اإليوائية في المؤسسات    رعايتهم اجتماعياً 

 واقتراح األساليب الكفيلـة بتحسـين الرعايـة         اإليوائيةتواجه المسنين في المؤسسات     

 عن تقـديم    مسؤوالً) 12(مسنة و مسنا و ) 78(وقد تكونت عينة الدراسة من      . للمسنين

ـ      إلـى وقد أشارت نتائج الدراسة     . الرعاية في تلك المؤسسات    ن  معانـاة المسـنين م

وكذلك .  قلة الدخل المادي عند المسن     والسيماالمشكالت الصحية والنفسية واالقتصادية     

 لرعاية المسنين وقلة عدد االختصاصيين      اإليوائية المادية للمؤسسات    اإلمكانياتنقص  

 .النفسيين فيها

حول مشكالت مرحلة الشيخوخة في المجتمع الكويتي التي        ) 1986عودة،  (دراسة  ما  أ

 الكشف عن المشكالت التي تواجه المسنين فـي هـذه المرحلـة واقتـراح           إلى هدفت

 ومسنة  مسناً) 64(وقد بلغت عينة الدراسة     . الوسائل العالجية لمواجهة هذه المشكالت    

الرعاية االجتماعيـة للمسـنين ومـن األسـر          من دار    اًإناث) 26( و اًذكور) 38(منهم  

 -أن مشكالت المسنين في الكويت تشمل المـرض        :ومن نتائج هذه الدراسة   . الكويتية

 ضـعف   - التعـب  - الحساسية تجاه بعض األطعمـة     - ضعف البصر والسمع   -األرق

كما بينت الدراسة أن لكل من الذكور       ...  القلق - االضطرابات االنفعالية  -القدرة العقلية 
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 مسني الرعاية االجتماعية هـم أكثـر معانـاة بالنسـبة            أنو  مشاكل خاصة،  اإلناثو

 .لألمراض الجسمية والنفسية من الذين يعيشون في أسرهم

 .الخصائص والمالمح العامة للمسـنات    معرفة  إلى  ) 1988السعادات،  ( دراسة   هدفتو

 حيـث قـدم    ،أجراها في قطر للحاالت تحت الرعاية بمستشفى الرميلة بالدوحـة         قد  و

 :صورة تفصيلية عن المسنات في المجتمع القطري، ومن أهم نتائج الدراسة

 باإلهمـال  إحساسـهن  عدم انتظام زيارة األهل واألقارب للمسنات يزيـد مـن            إن -

 .والشعور بالنبذ

 لمرضهن فـي     الرعاية والمساعدة المقدمة للمسنات من المشفى تعد صعبة نظراً         إن -

الرغم من أن األطباء يرون     على  غب بتحمل أعباء أمراضهن     حين أن األسرة ال تر    

 .في العديد من الحاالت أن المحيط األسري هو األنسب لهن

 .طالبت بعض المسنات أن يقيم المشفى حفالت ترفيهية لهن - 

 يهدف إلـى معرفـة     مسح اجتماعي ثقافي     بإجراء) 1996قصاب حسن،   (قامت  كما  

ضاع كبار السن في األسرة والمجتمع السـوري مـن          القضايا المتعلقة بالشيخوخة وأو   

 مسن  )1500(  حيث تمت مقابلة   .واحي الصحية واالجتماعية والمعنوية واالقتصادية    الن

  : بعض النتائج منهاإلىوقد خلصت الدراسة  مسنة في مختلف المحافظات،) 1500(و

ـ  من عينة الدراسة  % 39.1ستقاللية في خدمة الذات تبين أن       حول اال  - دمون يخ

يحتـاجون للمسـاعدة    % 12.4يحتاجون للمساعدة المؤقتـة و    % 28.5أنفسهم و 

  .الدائمة

يعدون اللقـاء باألصـدقاء مصـدر سـعادة         % 36حول مصادر السعادة تبين أن       -

 .يتمنون أن يكونوا محور االهتمام% 12يتمنون أن يكونوا ذوي فائدة و %13.5و

ين يقيمون في منـازلهم وهـم بنسـبة       تبين أن معظم المسن    اإلقامةومن حيث مكان     -

 .وحدهم والبقية مع أبنائهميقيمون % 13.5، ومن العينة% 59.3
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من المسنين أفراد    فقط% 21.8وحول الحالة المعنوية للمسنين أظهرت الدراسة أن         -

من المسـنين بالوحـدة وخاصـة       % 10.2العينة يشعرون بالراحة في حين يشعر       

بنسـب  (العصاب، وبعض المسنين فـي العينـة        يشعرون بالتوتر و  % 7الذكور، و 

 .يشعرون بالظلم والقهر والندم وعدم القناعة وعدم االستقرار) متقاربة

 ، هدفت إلى معرفة   دراسة ميدانية عن القلق عند المسنين     ) 1997قصاص،  (أجرى  وقد  

شمل البحث جميع المحافظات السورية بعينة بلغـت        قد   و .واقعهم الصحي واالجتماعي  

من المسنين في العينة هم     % 16.7وقد أبرزت نتائج البحث أن      .  ومسنة مسناً) 1982(

كما أن طلبـات المسـنين      . في بشكل ما وتزداد نسبتهم مع تقدم العمر       بحالة عجز وظي  

 لهـم ودور     نـوادٍ  وإنشـاء  ،توفير الوسائل المساعدة والرعاية المنزليـة     : الغالبة هي 

رف رواتب للمسنين وتـوفير الرعايـة       ص: وكانت طلبات أسر المسنين هي    . للمسنين

 . وكذلك تأسيس دور للمسنين وتوفير رعاية اجتماعية لهم،الصحية لهم واألدوية

 مـن   إلى اكتشاف المشكالت التي يواجهها المسنون     ) 1997(وقد هدفت دراسة خليفة     

) 290(وتكونت عينة الدراسـة مـن     . العاملين بعد سن التقاعد والمتقاعدين عن العمل      

 من الذكور المقيمين مع أسرهم ممن تجاوزوا سن الستين من محافظتي القـاهرة              مسناً

ومن نتائج الدراسة عـدم     .  بنداً 49والجيزة، وتكونت أداة الدراسة من استخبار يحوي        

وجود فروق دالة إحصائياً بين المشكالت التي تواجه المسنين من العاملين والمتقاعدين            

شكالت وفقاً لما استحوذت عليه من نسب مئوية لدى          ترتيب أهمية الم   يوف. لعن العم 

المسنين من العاملين والمتقاعدين عن العمل تبين أن نسبة أهمية مشكلة الشعور بالقلق             

لدى المتقاعـدين، كمـا بينـت نتـائج         % 64.7لدى العاملين و  % 64.2حصلت على   

ة عدم وجود   الدراسة أن المسنين من المتقاعدين يواجهون مشكلة وقت الفراغ، ومشكل         

أماكن ترفيهية لقضاء هذا الوقت بدرجة تفوق المسنين من العـاملين والفـروق دالـة               

   . إحصائياً
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 مشكالت المسنين فـي ضـوء       هدفت إلى معرفة  بدراسة  ) 1998قدومي،  (كما قامت   

 أجرتها في اربد فـي األردن،       قد و اإلقامةمتغيرات الجنس والحالة االجتماعية ومكان      

مسنين من أحيـاء    على  العينة بصورة عشوائية طبقية، بحيث اشتملت       حيث تم اختيار    

وقد بينت نتائج الدراسـة أن      . مسن ومسنة ) 100(مختلفة في المدينة والقرية وعددهم      

الظروف السكنية غير المناسبة، عدم الـذهاب    : تواجه المسنين هي   أهم المشكالت التي  

 من قبـل األبنـاء، االنفعـال        لآلباءفي   الحدائق والنوادي، عدم تقديم االحترام الكا      إلى

كما بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فـروق فـي           .  األطباء إلىبسرعة وكره الذهاب    

كمـا أنـه توجـد    .  تعود لمتغير الجنسدرجة الشعور بالمشكالت التي تواجه المسنين  

ي  تبين أن المسنين ف    إذ،  اإلقامةفروق في درجة الشعور بالمشكالت تعزى ألثر مكان         

 .القرى يعانون من المشكالت أكثر بكثير من سكان المدن

 توضـيح طبيعـة التكامـل فـي دور األسـرة            إلى )1998المرعود،  (هدفت دراسة   

وقد تكونت عينة   .  بأبعاده لتطويره  واإلحاطةوالمؤسسة االجتماعية في رعاية المسنين      

. نيزة في السعودية  الدراسة من جميع المقيمين في دار الرعاية االجتماعية بمحافظة ع         

أن أغلب المسنين المقيمين في دار الرعاية ليس لديهم أسـرة           : وكان من نتائج الدراسة   

 من خـالل الزيـارات   – وأن المسن الذي له أسرة أو أقارب يتواصلون معه     .ترعاهم

 متوافق في دار الرعاية أفضل من المسـن         -الدورية أو من خالل المكالمات الهاتفية       

 .ه أحدالذي ليس لدي

اجتماعية على المسنين المقيمين في دور الرعاية        دراسة   )2000السدحان،  (أجرى  وقد  

 التعرف على الخصائص العامة واالجتماعية للمسنين في        إلى، والتي هدفت    االجتماعية

لـى أسـباب    إدور وعلى العالقة بين المسنين المقيمين بدور الرعاية وذويهـم و          هذه ال 

 ومسنة مـن    مسناً) 462(وتكونت عينة الدراسة من     . لرعاية دور ا  إلىدخول المسنين   

 :يأتومن أهم نتائج هذه الدراسة ما ي. المجتمع السعودي
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 يغلب على المسنين المقيمين في دور الرعاية عدم وجود شريك حياة لهـم وعـدم                -

 . لم يتزوج أصالً وأن نصفهم تقريباًوجود من يقوم برعايتهم

 .دور الرعاية بالضعف االقتصادي اتصف المسنون المقيمون ب-

 . الزيارات التبادلية بين المسنين وذويهم قليلة جداً-

دراسة حول تغير الوسط الطبيعي للمسنين وعالقته بتـوافقهم       ) 2005(وأجرت الدهان   

االجتماعي، والتي هدفت إلى تعرف الفرق في مستوى التوافق االجتماعي بين المسنين            

 تبعـاً لطبيعي والمسنين الذين يقيمـون فـي دور الرعايـة           الذين يقيمون في الوسط ا    

لمتغيرات الجنس، العمر، المستوى التعليمي، واإلقامة في الدور الحكومية أو في الدور            

من محافظـة دمشـق سـحبت        مسناً ومسنة    164وتألفت عينة الدراسة من     . الخاصة

وقـد  . إعداد الباحثة وكانت أدوات الدراسة استبانة من      . بالطريقة العشوائية العرضية  

 :يأتمايأهم بينت نتائج الدراسة 

الذين يعيشون    فروق دالة إحصائياً في التوافق االجتماعي بين المسنين الذكور         وجود -

 . في الوسط الطبيعي والذين يعيشون في دور الرعاية

  وجود فروق دالة إحصائياً في التوافق االجتماعي بين المسنين الذكور واإلناث الذين            -

 .يعيشون في دور الرعاية

وجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المسنين الذكور واإلناث الذين           ت ال   -

 .يعيشون في الوسط الطبيعي

 الفئـة   :اتوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المسنين وفقاً لمتغير         ت ال   -

 . و الخاصة واإلقامة في الدور الحكومية أالعمرية والمستوى التعليمي

  :الدراسات األجنبية: ثانياً

 فـي  واإلحصـاء حول أثر الجنس والتحصيل في الرياضيات ) Hong, 1999(دراسة 

اختبار سمة القلق على الصعوبة المدركة الختبار حالة القلق لدى طلبة الجامعة والتي             
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 اإلناثى  ارتفاع سمة القلق لد    :إلى  فقد أشارت   األمريكية ةالمتحدأجراها في الواليات    

  . والتأثير الجوهري الدال لسمة القلق على حالة القلقبالمقارنة مع الذكور

إلى إجراء مسح للمسـنين،  " المسنين في المنزل"حول ) Ogg, 2005( دراسة هدفتكما 

 عدد من المسـنين   هذا ال تزايد  ويأن المجتمع البريطاني يغلب عليه المسنون،       حيث تبين   

أما . بعد عمر السبعين  عند المسن   يد يزداد بطريقة واضحة     ، وأن العجز الشد   باستمرار

مـن  % 13بالنسبة لقبول المسنين في أسرهم أو في دور الرعاية فقد بينت الدراسة أن      

وقـد  . ال يرغبـون بـذلك    % 57 المسنين في دور الرعاية و     إيداعاألسر يرغبون في    

 رأيهـم قـد     المسنين أن أظهرت المقابلة لألسر الذين لم يتقبلوا وضع أقاربهم في دور           

 دور  إيداعهمورعايتهم في المنزل حيث رغبوا في        اختلف بعد عام من مرافقة المسنين     

   . المسنين

 إلـى  أن الشخص الذي يحال      إلىوقد أشارت بعض المؤتمرات الدولية حول المسنين        

 مـن   المعاش في الستين أو الخامسة والستين من عمره يجد نفسه في فراغ، وأن عدداً             

 إعالندعا  حيث   ،ذين أجريت عليهم بعض الدراسات يموتون بعد عمر الستين بقليل         ال

ية الحوار المستقبلي وتبادل التكنولوجيـا      م تسليط الضوء على أه    إلىبرازيليا للمسنين   

مؤتمر برازيليـا للمسـنين،      ( في تلبية احتياجات المسنين    لإلسهامبين مختلف البلدان    

على أهمية تدريب العاملين في مجال      ) 1998 سنين،مؤتمر مالطا للم  (وركز  ). 1996

 واإلجـراءات الرعاية الصحية األولية للمسنين وتأليف كتاب يتناول األسس العلميـة           

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مـع        . العملية المطلوبة في هذا ا لتدريب     

العاملين فـي مجـال      للمدربين و  دليالً) وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية     

وقد أعـد مكتـب      ).1999منظمة الصحة العالمية،     (الرعاية الصحية األولية للمسنين   

الموظفـون يعـانون مـن الضـغط النفسـي          : عنوانبدراسة  ) 2003(العمل الدولي   

وقد شملت الدراسة خمس دول     .  وهما مرضان خلقتهما التكنولوجية الحديثة     ،واالكتئاب

وقد تبين فـي هـذه   .  وبريطانيا وفنلندا وبولنداوألمانيامريكية  هي الواليات المتحدة األ   
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 يعاني من أمراض التوتر     - في هذه الدول   - من كل عشرة موظفين      الدراسة أن موظفاً  

 يتعين على الموظفين مواكبة العديد من التقنيـات         إذالعصبي أو ضغط الدم أو القلق،       

 المنافسة وانتشار حاالت االكتئـاب  الجديدة في وقت ثورة تكنولوجيا المعلومات وتزايد  

 .internet)( والتوتر العصبي

يتضح أنها تناولت جوانب     بق لبعض الدراسات العربية واألجنبية    امن االستعراض الس  

 علم الباحث لم تتناول أية دراسة        حد على ولكن   ،من القلق لدى فئات اجتماعية متعددة     

 المسنين والمسـنين المقيمـين مـع        ية رعا مسألة القلق لدى المسنين المقيمين في دور      

لهذا سوف تتميز دراسة الباحث بأخذ عينات أوسع وأكثـر          . أسرهم في البيئة السورية   

وقد أفـاد الباحـث مـن       . اإلقامةشموال لفئات المسنين حسب العمر والجنس ومكان        

 .المنهجية المتبعة في الدراسات السابقة واطلع على األدوات التي استخدمت فيها

 : الدراسةعينة

ونظراً للسـعة    . المجتمع األصلي للدراسة المسنين في المجتمع العربي السوري        يشمل

أخذ عينة   به والتعامل معه كله، كان البد من         اإلحاطة لذي يصعب االجغرافية للمجتمع   

 لهذا المجتمع، ضمن عينة موجهة      بحيث تكون أكثر تمثيالً    ةعشوائيبالطريقة ال الدراسة  

  .تستهدف المسنين

بحيـث تكـون ممثلـة       تم اختيار محافظات دمشق وريفها وحمص والالذقية      ولهذا     

، فالمنطقة الجنوبية تمثلها دمشق وريفها، والوسطى       للمجتمع األصلي بمناطقه المتعددة   

 :يأتمع مراعاة ما ي. تمثلها حمص، والساحلية تمثلها الالذقية

 .سنة فما فوق/ 60/ أن يكون عمر المسن أو المسنة -

 . على اإلجابة عن أسئلة المقياس صحياًأن يكون المسن أو المسنة قادراً -

 .أن يقبل المسن اإلجابة عن أسئلة المقياس -
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دار السعادة ودار الكرامة فـي      : اآلتيةفي دور الرعاية    المقيمين  بلغ عدد المسنين    وقد  

) 188( دار الراحة للمسنين في الالذقيـة،        - دار المسنين والعجزة في حمص     -دمشق

 مسنة، وتم أخذ عينة الدراسة من خالل كتابـة        ) 92(مسناً و ) 96(منهم  . مسناً ومسنة 

، من أفرادهـا  % 80 على أوراق وسحب     دارأسماء المسنين في دور الرعاية في كل        

ا عدد  أم. مسنة) 73(مسناً و   ) 77(مسناً ومسنة، منهم    ) 150(حيث بلغ عدد المسنين     

، ولهـذا ارتـأى     حصائي لهم إفال يوجد أي تحديد     المسنين الموجودين ضمن أسرهم،     

 عـددهم   وقـد بلـغ   . الباحث أخذ عينة تمثل المسنين مع أسرهم من المحافظات المذكورة         

 :يوضح ذلك) 1(والجدول رقم  .مسنة) 141(مسناً و) 145(، منهم  ومسنة مسناً)286(

 )1(الجدول رقم 

 المحافظة المسنون في دور الرعاية المسنون مع أسرهم
 إناث ذكور إناث ذكور

 
 وعمالمج

 206 39 40 62 65 دمشق
 136 23 25 41 47 حمص
 94 11 12 38 33 الالذقية
 436 73 77 141 145 المجموع

 ) 2(    وقد توزعت عينة الدراسة حسب الجنس والفئة العمرية كما في الجدول رقم 

 الدراسةخصائص عينة ) 2(الجدول رقم 

 اإلقامةمكان  اإلناث رالذكو
60- 70 

 سنة
  سنة71

 قفما فو
60- 70 

 سنة
  سنة71

 قفما فو

 
 وعمالمج

   286 66 75 70 75  األسرة
 150 46 27 49 28  دور الرعاية
 436 112 102 119 103  المجموع

 :أداة الدراسة

 هذه الدراسة مقياس سمة القلق في استُخِْدم)T- Anxiety Scale(دير استبانة التق: نوان بع

والذي أعده سبيلبرجر وزمالؤه، والذي ظهر بصورة معدلة ومكيفة في          ) STAI(الذاتي  
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، لمخائي" (المقياس العالمي للقلق  "حوالي ثالثين لغة من لغات العالم، والذي وصف بأنه        

 ثبات هذا المقياس بطريقة اإلعـادة وبفواصـل زمنيـة           دِرسوقد  ). 422، ص 2006

 الثبات بطريقة االتساق الـداخلي      دِرسكما  . ر مرتفعة مختلفة وأعطى معامالت استقرا   

وقد أعطت هذه الطريقة معامالت ثبـات مرتفعـة         .  ألفا -وباستخدام معادلة كرونباخ  

أما في دراسة صدق المقياس مدار البحث فقد تم استخدام طريقة المجموعـات             . أيضاً

البنيوي لقياس سـمة    التي استخدمت في دراسة الصدق      ) أو الفرق المتقابلة  (المتضادة  

القلق، وارتكزت على مقارنة متوسطات الدرجات التي حصلت عليها مجموعات مـن            

األشخاص المرضى عصبياً ونفسياً ومجموعة أخـرى مـن األشـخاص العـاديين،             

وتمت دراسة الصدق التالزمـي لمقيـاس       . وأظهرت أن المقياس يميز بوضوح بينهم     

) IPAT(مقياس القلق   : هذه السمة نفسها وهي   سمة القلق مع ثالثة مقاييس أخرى تقيس        

، وقائمـة رصـد االنفعـاالت       )TMAS(لكاتل وشير، ومقياس تايلر للقلق الصـريح        

 ).428 -421، ص 2006مخائيل، ) (AACK(لزيكرمان 

) Yالصـورة   (وقد أعد الصورة العربية لهذا المقيـاس بطبيعتـه الجديـدة المعدلـة              

لصورة للدراسة السيكومترية الالزمة وقننهـا      ، والذي أخضع هذه ا    لامطانيوس مخائي 

: على البيئة السورية، حيث استخدم طرائق عدة للتحقق من صـدق المقيـاس وهـي              

طريقة اإلعادة التي اعتمدت على تطبيق الصورة العربية المعدة على عينة من طلبـة              

جامعة دمشق، وطريقة التصنيف أو الشطر النصـفي، وطريقـة االتسـاق الـداخلي              

وقد تضمن المقياس في هذه الدراسة عشرين عبـارة         .  ألفا -خدام معادلة كرونباخ  باست

، وتقيس الفـروق الفرديـة      )سمة القلق (تقريرية تستهدف مشاعر المبحوث بشكل عام       

 . في القلق والتي تنطوي على قدر من الرسوخ واالستمرار في الشخصيةنسبياًالثابتة 

العبارات للداللـة علـى وجـود القلـق          نصف   نحوكما تم في المقياس تخصيص          

 :اآلتيوالنصف اآلخر من العبارات للداللة على عدم وجوده في المقياس على الشكل 
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 -17 -15- 12-11- 9- 8- 5 -4 - 2: العبارات التي تصف أعراض القلق هي     

 .أنا متوتر:  مثل20 -18

 -14 -13 -10 - 7- 6- 3 - 1: العبارات التي تشير إلى عدم وجود القلق هـي        

 )453 -429، ص 2006، لمخائي. (أشعر بالسرور:  مثل19 -16

  SPSS.ثم تمت المعالجة اإلحصائية بواسطة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 : الدراسةإجراءات

 )STAIاستبانة التقدير الـذاتي   (وهي مقياس سمة القلق     قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة      

 ومسنة، وعلى عينـة  مسناً) 286(قيمين مع أسرهم وعددهم    على عينة من المسنين الم    

ـ  اإلجابة ومسنة وطلب منهم     مسناً) 150(من المسنين المقيمين في دور الرعاية         ن ع

 أو  ال أبـداً  : اآلتيفقرات المقياس البالغة عشرين عبارة وفق أربعة بدائل على النحو           

ضع دائرة صغيرة حول الرقم المناسب       تقريبا، وذلك بو   ، دائماً ، غالباً أحياناً،   جداً نادراً

ثم قام الباحث بتفريـغ     .  ما يشعر به المسن بشكل عام      إلىالموجود مقابلها لتشير بذلك     

ثـم تحليـل     SPSS م االجتماعيـة  و للعل اإلحصائية على برنامج الرزمة     اإلجاباتهذه  

 .النتائج في ضوء أهداف الدراسة وفرضياتها

 :منهج الدراسة

نهج الوصفي التحليلي لكونه المـنهج المناسـب لتحديـد وتقـدير            اتبعت الدراسة الم  

تحليـل المواقـف أو     والخصائص والسمات المتعلقة بالناس أو باألمـاكن واألشـياء          

 . الستنتاج االختالفات بينهاالظواهر تمهيداً

 : ومناقشتهانتائج الدراسة

اية المسـنين   هدفت هذه الدراسة إلى كشف الفروق بين المسنين المقيمين في دور رع           

 .والمسنين المقيمين مع أسرهم في درجة معاناتهم للقلق وفق متغيري العمر والجـنس            
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إلـى   لى عدد من النتائج ذات الصلة بمتغيرات الدراسة استناداً        إوقد توصلت الدراسة    

 . أسئلة الدراسة وفرضياتها

 ؟ سمة القلق لدى المسنين أفراد عينة البحثانتشار ما مدى  :السؤال األول

 المطبق أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم تقسيم درجات أفراد العينة على المقياسمن 

حسب خصائص منحنى التوزع الطبيعي بحيث تم تقسيم أفراد العينة إلى ) الملحق(

 :يأت مستويات كما يةثالث

 -المتوسط ( من مجموع أصغرأفراد العينة الذين تكون درجاتهم : المستوى المنخفض

 )اً واحد معيارياًانحرافاً

 -المتوسـط  ( من مجمـوع  أكبرأفراد العينة الذين تكون درجاتهم     : المستوى المتوسط 

 )اً واحد معيارياًانحرافاً+ المتوسط ( من مجموع أصغرو) اً واحد معيارياًانحرافاً

+ المتوسـط   ( من مجمـوع     أكبرأفراد العينة الذين تكون درجاتهم      : المستوى المرتفع 

 )اً واحدارياً معيانحرافاً

  النسبة المئوية والمتوسط الحسابي والمدى واالنحراف المعياري لكل مستوى         وحِسبِت

 ) 3 ( رقمولاكما في الجدلدى جميع أفراد العينة، 

   العينةجميع أفرادوجود سمة القلق لدى ) 3(الجدول رقم 

 المتوسط العدد المستوى

االنحراف 

 المعياري

أدنى 

 قيمة

أعلى 

 %ىالمد قيمة

 %14.7 9 31 22 2.938 27.44 64 المنخفض

 %67.2 25 57 32 7.050 43.33 293 المتوسط 

 %18.1 19 77 58 5.329 64.27 79 المرتفع 
Total 436 44.79 12.422 22 77 55 100.0% 

لدى أفراد العينة بلغـت نسـبته       المرتفع   أن مستوى القلق     لىإالجدول  هذا  يشير  حيث  

والمستوى المتوسط للقلق بلغت    % 14.7المنخفض   نسبة القلق    في حين بلغت   18.1%



   كمال يوسف بالن                             2009 )2+1( العدد -25 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 33 

 بشـكل   القلق موجودة لدى أفراد عينة الدراسة     ،وهذا يدلنا على أن سمة      %67.2نسبته  

 ويطـال   نسـبياً سمة عند المسن هي استعداد ثابت       ه ال لقلق، وهذ اواضح حسب مقياس    

نجاز وحرمانه  بسبب ما يصيب المسن من مواطن الضعف الجسمي وقلة اإل         ته  شخصي

من العمل، أو عدم قدرته على القيام به، والعزلة الصعبة، واالنسحاب التدريجي مـن              

النقد أو  : وكذلك التهديدات النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها المسن مثل        . المجتمع

، والذي يترافق بالتوتر والهم والتشاؤم وفقـد        هالمهانة أو قلة االهتمام من المحيطين ب      

 .ويزداد القلق لديه نفسية المسن في يترك أثراً وكل هذا.  بالنفسالثقة

النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مستوى لـدى           حِسبِتثم  

 ).4(المسنين المقيمين في األسرة كما هو موضح في الجدول رقم 

 وجود سمة القلق لدى المسنين في األسرة ) 4( الجدول رقم 

المتوسط العدد وىالمست
االنحراف 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 % المدى قيمة

 %18.2 9 31 22 2.952 27.38 52 المنخفض
 %65.4 25 57 32 7.135 42.93 187 المتوسط 
 %16.4 19 77 58 5.117 63.66 47 المرتفع 

Total 286 43.51 12.395 22 77 55 100.0% 

متوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكـل مسـتوى   النسبة المئوية وال   حِسبِتوكذلك  

 ).5( كما هو موضح في الجدول رقم دور الرعايةلدى المسنين المقيمين في 

 دور الرعايةوجود سمة القلق لدى المسنين في ) 5(الجدول رقم 

المتوسط العدد المستوى
االنحراف 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 % المدى قيمة

 %8.0 9 31 22 2.995 27.67 12 المنخفض
 %70.7 25 57 32 6.872 44.05 106 المتوسط 
 %21.3 17 75 58 5.589 65.16 32 المرتفع 

Total 150 47.24 12.144 22 75 53 100.0% 
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على وجود سمة القلـق لـدى       ) 5(مقارنة بالجدول رقم    ) 4( تحليل الجدول رقم     يدلو

 حيـث نسب متفاوتة،   بعاية، ولكن   المسنين المقيمين مع أسرهم والمقيمين في دور الر       

وهـي  % 21.3بلغت نسبة سمة القلق المرتفع لدى المسنين المقيمين في دور الرعاية            

 وهذا يدل داللة واضـحة      ،%16.4أعلى من نسبتها لدى المقيمين مع أسرهم والبالغة         

. نفرادها المسني ه األسرة في توفير الرعاية والجو اآلمن أل       يؤدعلى الدور الكبير الذي ت    

التي أشـارت إلـى أن      ) 95، ص 2003العبيدي،  (وهذا يتوافق مع ما جاء في دراسة        

 أن عن أسرته تتملكه مشاعر الدونية واإلحساس بعدم القيمة، و         المسن الذي يعيش بعيداً   

تفاعل المسن مع أسرته ومشاركته نشاطاتها يرفع من معنوياته ويشعره بالتفاؤل ويقلل            

 .من القلق لديه

 :ضياتتحليل الفر

 في 0.05 عند مستوى داللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : لفرضية األولىا

 .)األسرة، دور الرعاية( اإلقامة لمتغير تبعاًوجود سمة القلق لدى المسنين 

نتيجة اختبار ت ستيودنت لداللة الفرق في وجود سمة القلق ) 6(   الجدول رقم     

 )األسرة، دور الرعاية ( لمتغير اإلقامةتبعاًلدى المسنين 

 االنحرافالمتوسط العدد مكان اإلقامة
 مستوى دح قيمة ت المعياري

 القرار الداللة

 0.003 434 3.005- 12.395 43.51 286 األسرة
    12.144 47.24 150 دور الرعاية

دالة عند 
0.01 

 دالـة   وهـي ) 3.005-(المحسوبة بلغت  أن قيمة ت     )6(من مالحظة الجدول رقم     يتبين  

 وجـود فـروق ذات داللـة    إلـى  األمر الذي يشير 0.01عند مستوى داللة  إحصائياً

لدى المسنين المقيمين مع أسرهم والمسنين المقيمـين         بين متوسط سمة القلق      إحصائية

ومن في دور رعاية المسنين وذلك على مقياس سمة القلق لصالح المقيمين مع أسرهم،              

وجـد فـروق ذات     ت: تُقبل الفرضية البديلة التي تقول     تُرفض الفرضية الصفرية، و    ثم
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 لمتغير  تبعاً في وجود سمة القلق لدى المسنين        0.01 عند مستوى داللة     إحصائيةداللة  

 . في األسرة أو في دور رعاية المسنيناإلقامةمكان 

 إشـباع  أن األسرة هي البيئة األهم التي يحصل داخلها المسـن علـى              إلىوهذا يشير   

فسية والجسدية واالجتماعية، حيث يشعر فيها باألمن واالطمئنان واالحترام         حاجاته الن 

سـرته،   جو من األلفة والمودة بين المسن وأفراد أ      إلقامةوالتقدير، وهي الوسط المالئم     

وتقر بأهمية األسرة للفـرد والمجتمـع       . وتنمو بينهم مشاعر الحب والرحمة والتعاون     

 وتشـير هـذه     .ئع الدينية والتشريعات الوضـعية     والشرا اإلنسانيةمختلف المجتمعات   

 يشـعر بأنـه     أحيانـاً  أن المسن الذي يعيش مع أسرته، بين أبنائه وأحفاده           إلىالنتيجة  

 على العطاء، ويشعر بثقة اآلخرين به واحترامهم له، فلديه مخزون كبيـر       اًمازال قادر 

 للثقافـة والقـيم    ناقالًمن المعرفة والخبرة تُؤهله ألن يقدم المشورة والنصيحة، ويكون      

ولهذا نجد كثيـرا    . أحياناً يحتذى في السلوك لألجيال داخل األسرة وخارجها         ونموذجاً

مكانـا غيـر    ونها  يعـد من األهل واألقارب ال يضعون مسنيهم في دور الرعاية التي           

 دور الرعاية ليست    تعد مسنيهم، وهذا يتفق مع نتائج دراسة غندور التي          إليواءمناسب  

 الطبيعي للمسن الذي يحتاج فـي هـذه         كانالمكان المثالي للمسن، ألن األسرة هي الم      

 . مزيـد مـن الرعايـة والعطـف وتقـديم الخـدمات لـه              إلـى  العمريـة    المرحلة

 ). 95، ص1990غندور، (

وتبين نتائج الدراسة الحالية أن استقرار المسن في أسرته له دور كبير في تفاعله مـع                

 حرمانه من ذلك يتجلـى فـي        إنذلك في األسرة أو خارجها، و     المحيطين به إن كان     

التـي  عزله عن أسرته وأقربائه وأصدقائه، وهذا يتوافق مع ما جاء في دراسة شاذلي              

 النفعاالتهم  إلى أن القلق لدى المسنين يؤدي إلى الكآبة ألنهم ال يجدون متنفساً           أشارت  

طهدون، ويؤدي بهـم هـذا إلـى        كما كانوا من قبل، ويشعرون في أعماقهم بأنهم مض        

 ).17، ص2001شاذلي، (الشعور العميق بالفشل 
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وتظهر الدراسة الحالية ازدياد شعور المسنين بالقلق في دور الرعاية نتيجـة الوحـدة              

 الشعور من خالل الحرمان مـن األصـدقاء        اوالعزلة عن حياة المجتمع، حيث يبدأ هذ      

التي بينـت أن    ) 39، ص 1998أحمد،  (ة  واألقرباء والجيران، ويتوافق هذا مع دراس     

 ما تكون هـذه علـى       الكثير من المسنين يعجزون عن تكوين صداقات جديدة، وغالباً        

والتـي   (Cumming and Henry) دراسـة  كما أظهـرت  .مستوى سطحي غير عميق

 االجتماعيـة  األمريكية لمعرفة مدى قيام المسن باألدوار        ةالمتحدأجريت في الواليات    

 من مسؤولياته االجتماعية تقل مكانته وتضـعف أدواره         لل المسن تدريجياً  مع تح : أنه

يكون هذا واضحا لدى المسن      و ).2001األحمد،  نقالً عن   (نفسها  االجتماعية بالدرجة   

 بسبب عدم كفاية أسـاليب الرعايـة        يظهر القلق لديه  قد  المقيم في دور الرعاية والذي      

 يتوافق مع دراسة جوهر التي بينـت أن مـن           التي تُقدم للمسنين في هذه الدور، وهذا      

 المادية لهـذه    اإلمكاناتنقص  : اإليوائيةالمشكالت التي تواجه المسنين في المؤسسات       

 ، نفسـيين فيهـا    مختصـين  االجتماعيين وعدم وجود     المختصينالمؤسسات وقلة عدد    

 .)1980جوهر، ( وكذلك نقص االهتمام بالرحالت واألنشطة االجتماعية والترفيهية

  تـزداد   ومن ثم  ، قلقه  ازداد  بالعمر وقد أوضحت الدراسة الحالية بأنه كلما تقدم المسن       

 عدد من األدوية ونوعية محـددة       إلىللرعاية والخدمة، فتكثر أمراضه ويحتاج      حاجته  

ولهذا فهو بحاجة   . من الطعام أو بعض األجهزة للسمع أو التنقل، كما يزداد القلق لديه           

قق هذا بالشكل المطلوب     كبيرين للتخفيف من قلقه وحزنه، وال يتح        رعاية واهتمام  إلى

وهذا يتوافق مع ما جـاء فـي دراسـة          .  من خالل وجود المسن بين أفراد أسرته       إال

 خدمـة   إلىالطبيعي للمسنين الذين يحتاجون     كان  غندور التي ترى أن األسرة هي الم      

 أن  إلىات األمريكية تشير     من الوالي  إحصاءاتوورد في هذه الدراسة     . ومأوى دائمين 

 سنة هم الذين يعيشون فـي المصـحات والمؤسسـات    75فقط من المسنين فوق     % 5

 في الرعاية يقع على أسرهم، وقد       كبرالخيرية، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون العبء األ       

 ).74، ص 1990غندور،  (يستخدم هؤالء ممرضة أو خادمة للعمل على راحة مسنهم          
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ة الحالية إلى زيادة متوسط سمة القلق عند المسنين المقيمـين فـي     وتشير نتائج الدراس  

دور الرعاية مقارنة بالمسنين المقيمين مع أسرهم، وهذا يعود إلى أن مشكالت المسن             

الجسدية والنفسية تزداد خالل وجوده في دور الرعاية، وتتوافق هذه النتيجة مـع مـا               

 أن للمسـنين والمسـنات      التي تـرى  ) 211، ص 1983عزت سيد،   (جاء في دراسة    

 في دور الرعاية االجتماعية مشاكلهم الخاصة بهم كفقدان الشهية للطعـام            الموجودين

وآالم المعدة وضعف القدرة العقلية العامة والقلق، وكذلك فقدان القدرة على المشـاركة          

التي بينت  ) 1986عودة،  ( أيضا دراسة    إليه وهذا ما أشارت     .في األنشطة االجتماعية  

مسني الرعاية االجتماعية هم أكثر معاناة بالنسبة لألمراض الجسمية والنفسية مـن            أن  

توجـد    هل :وبهذه النتيجة يجيب الباحث عن السؤال الثاني       .الذين يعيشون في أسرهم   

فروق دالة في وجود سمة القلق لدى المسنين المقيمـين فـي دور رعايـة المسـنين                 

 ؟ والمسنين المقيمين مع أسرهم

 فـي   0.05 عند مستوى داللـة      إحصائية فروق ذات داللة     ال توجد :  الثانية الفرضية

 ).األسرة، دور الرعاية (اإلقامة لمتغير تبعاًوجود سمة القلق لدى المسنين الذكور 

نتيجة اختبار ت ستيودنت لداللة الفرق في وجود سمة القلق لدى ) 7(الجدول رقم 

 )سرة، دور الرعايةاأل( لمتغير اإلقامة تبعاًالمسنين الذكور 

 االنحرافالمتوسط العدد مكان اإلقامة
 مستوى دح قيمة ت المعياري

 القرار الداللة

 0.001 220 3.484- 11.957 42.19 145 األسرة
    12.990 48.25 77 الرعاية دور

دالة عند 
0.01 

 اًإحصـائي  وهي دالة )3.484-( أن قيمة ت المحسوبة بلغت   )7(نالحظ في الجدول رقم     

 فـي   إحصائية وجود فروق ذات داللة      إلى األمر الذي يشير     ،0.01عند مستوى داللة    

مين مع أسرهم والمسنين الذكور المقيمـين       يوجود سمة القلق بين المسنين الذكور المق      

 تُرفض الفرضـية الصـفرية      ومن ثم  وذلك على مقياس سمة القلق،       في دور الرعاية  

 عند مستوى   إحصائيةالتي تقول بوجود فروق ذات داللة       الثانية وتُقبل الفرضية البديلة     
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 في وجود سمة القلق لدى المسنين الذكور المقيمين مع أسرهم والمسـنين             0.01داللة  

 سمة القلـق    إذ إن  وذلك لصالح المقيمين في األسرة       الذكور المقيمين في دور الرعاية    

وهذا . قيمين في دور الرعاية   لدى المقيمين الذكور في األسرة أقل منها لدى الذكور الم         

 أن االستقرار في األسرة السورية والمكانة الجيدة التي يحتلها المسـن ومـا              إلىيشير  

 إلـى وهذا يعود   .  في تخفيف حدة القلق لديه      كبيراً يلقاه من احترام ورعاية يؤثر تأثيراً     

الـدين  الحث علـى بـر الو     ما تفرضه العادات والتقاليد وكذلك الديانات السماوية من         

 اللين والمداراة فـي     إلىواحترامهما ومعاملتهما بالحسنى، حيث يلجأ األبناء واألحفاد        

 إلـى التعامل مع الكبار في األسرة، وقد تعود مسايرة المسن الذكر في بعض األسـر               

 . الطمع بالمال ووصية الميراث

ح الذي يحاط به    وتؤكد نتائج الدراسة الحالية على الرابطة القوية والجانب النفسي المري         

 وهذا يعطيه ميزة لصالح االستقرار وتخفيف القلق بالمقارنة مـع           ،اخل أسرته المسن د 

 .الذين يقيمون ضمن دور الرعاية

 فـي   0.05 عند مستوى داللـة      إحصائية فروق ذات داللة     ال توجد : الفرضية الثالثة 

 ).، دور الرعايةاألسرة (اإلقامة لمتغير تبعاً اإلناثوجود سمة القلق لدى المسنين 

نتيجة اختبار ت ستيودنت لداللة الفرق في وجود سمة القلق لدى ) 8(الجدول رقم 

)األسرة، دور الرعاية( لمتغير اإلقامة تبعاًالمسنين اإلناث   

 االنحرافالمتوسط العدد مكان اإلقامة
 مستوى دح قيمة ت المعياري

 القرار الداللة

 0.457 212 0.745- 12.729 44.87 141 األسرة
    11.175 46.18 73 الرعاية دور

 غير دالة

 )0.745-( أن قيمة ت المحسـوبة هـي         إلى )8( في الجدول رقم     تشير نتائج االختبار  

 مما يدل على تكيف المسـنة       ؛ قبول الفرضية كما جاءت    إلىوهي غير دالة مما يشير      

ـ               كـان   إنه،  مع الواقع الذي تعيش فيه وتستشعر الحاضر وتعيش فيـه وتتكيـف مع

تتصف " بيير داكو حيث   ما قاله وهذا يتفق مع    . وجودها مع األسرة أو في دور الرعاية      
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 ما تـتقن  المرأة بأنها سيالة وقادرة على التكيف كالماء، وهي تتقن مواجهة األلم بقدر             

ثم تنتصب كالمركب الشراعي بعد وقوعه في تجويف موجـة مـن            . مواجهة السعادة 

داكـو،  " (تشعر األشياء واألحداث بوجدانيتها كلها، وتتكيف معهـا     ها تس نّإو... األمواج

غرفتهـا  كما تبين نتائج الدراسة الحالية أن المسنة تحب ترتيـب           ). 489، ص 1983

كان ذلك خالل    إن  وتعيد تنظيمها   باستمرار  وتنظف خزانتها  ابانتظام وتهتم بمحتوياته  

 دور الرعايـة    إلى المسنات جئن    كما أن أغلب  .  مع أسرتها أو في دور الرعاية      إقامتها

 في المنزل رغم مرارة هـذا       اإلقامة بمنزلة فيها   إقامتهن واعتبرن أن    إرادتهنبمحض  

المرأة هي الزمن، والصبر شـقيق      : " وهذا يتوافق مع قول داكو    . أحياناًالشعور لديهن   

ة  كما أن المسنة معتـاد     ).492، ص 1983داكو،  " (إليهاالزمن، يصبح مألوفا بالنسبة     

تكيفها مع  على   سمحت ظروفها الصحية بذلك مما يدل        إذاعلى خدمة نفسها واآلخرين     

 إحصائية ذات داللة    اً نتائج الدراسة فروق   دولهذا لم تج   ،الواقع الجديد في دور الرعاية    

 الفرضـيتين الثانيـة     نتـائج وب .اإلقامةفي وجود سمة القلق عند المسنات وفقا لمتغير         

هل توجد فروق دالة في وجود سمة القلـق         : عن السؤال الثالث  والثالثة يجيب الباحث    

لدى المسنين المقيمين في دور رعاية المسنسن والمسنين المقيمين مع أسـرهم وذلـك              

 بحسب جنس المسن؟

 فـي   0.05 عند مستوى داللـة      إحصائية فروق ذات داللة     ال توجد  :الفرضية الرابعة 

 اإلقامـة  لمتغيـر    تبعاً سنة   70 -60رية  وجود سمة القلق لدى المسنين من الفئة العم       

 ).األسرة، دور الرعاية(

نتيجة اختبار ت ستيودنت لداللة الفرق في وجود سمة القلق لدى ) 9(الجدول رقم 

 )األسرة، دور الرعاية( لمتغير اإلقامة تبعاً سنة 70 -60المسنين من الفئة العمرية 

 االنحرافالمتوسط العدد مكان اإلقامة
 مستوى دح قيمة ت المعياري

 القرار الداللة

 0.132 203 1.512- 11.166 43.43 150 األسرة
    13.001 46.22 55 الرعاية دور

غير 
 دالة
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وهي غير  ) 1.512-( أن قيمة ت المحسوبة هي       )9( في الجدول رقم     تبين نتائج الدراسة  

إلنسـان سـن     مما يشير إلى قبول الفرضية كما جاءت وهذا يدل على أن بلوغ ا             ،دالة

حدوث التغيرات البيولوجية والنفسية واالجتماعية      الستين من عمره ال يعني بالضرورة     

 عنـد    بدا ذلك واضـحاً    ْنإعند جميع المسنين وكذلك إصابتهم باألمراض الجسمية، و       

، فهـو  بعضهم، ولكن معظمهم لم يصدق بعد أنه قد بلغ الستين من عمره وأصبح مسناً       

 يتميز بالفاعلية والنشاط وال يحب أن يظهر عجزه أمام          و نشاطاً  أ يمارس عمالً  ما يزال 

أبو حطب وصـادق،  (وهذا يتوافق مع دراسة    . اآلخرين، بلُ يشعرهم بنشاطه وحيويته    

 فاصال بين القـوة والضـعف، بـين         باعتبار سن الستين ليس حداً    ) 507، ص 1999

مع التغيرات الجسـمية    العزيمة والوهن، ألن الشيخوخة النفسية ال تتوازى بالضرورة         

 . التي تحدث في هذا السن وبعده

 ينالمسنالقلق لدى    وجد فروق ذات داللة في سمة     ته ال   وتشير نتائج الدراسة الحالية أن    

 كانوا يقيمون مع أسرهم أو فـي دور الرعايـة ألن هـذه              إن  سنة 70 -60من عمر   

 وأن من لـم يعمـل        العمرية مازالت تعطي الفرصة ألدوار اجتماعية جديدة،       المرحلة

وتبـدو  .  النشاط االجتماعي والخيريإلىه يتوجه برغبة كبيرة    نّإمنهم في عمل منظم ف    

 – وهو سن التقاعد في معظم الدول        –هنا أهمية ممارسة العمل للمسن بعد سن الستين         

ويتوافق هـذا   .  عن الحياة عند المسنين    والرضاألن العمل يساعد على التوافق النفسي       

التي ترى أن حرمان المسن مـن العمـل         ) 46، ص 2004الفحل،  (راسة  الرأي مع د  

التـي  ) 1981كما يتوافق مع دراسة علي الديب،     .  فقد الرضا عن الحياة    إلىيؤدي به   

ترى أن المسن يشعر بالحزن واليأس وضعف التوافق الشخصي واالجتماعي، وذلـك            

ى االقتصادي لألسـرة     دوافع العمل لديه وانخفاض المستو     إشباع لعدم استمرار    نظراً

عزت سـيد،   نقالً عن   ( زيادة وقت الفراغ والشعور بعدم اهتمام المجتمع به          فضالً عن 

 أن أفـراد عينـة      إلى) 1988الغريب،  (كما أشارت نتائج دراسة     ). 214، ص 1983
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 ورضا عن الحياة    المسنين من الجنسين الذين مازالوا يمارسون العمل كانوا أكثر توافقاً         

 .ينة الذين توقفوا عن العملمن أفراد الع

 فـي   0.05 عند مستوى داللة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية الخامسة 

 اإلقامـة  لمتغير   تبعاً سنة فما فوق     71وجود سمة القلق لدى المسنين من الفئة العمرية         

 ).األسرة، دور الرعاية(

 وهي دالة عند    )2.531-(هي  ن قيمة ت المحسوبة     أ )10(نالحظ من قراءة الجدول رقم      

 في وجود   إحصائية وجود فروق ذات داللة      إلى األمر الذي يشير     ؛0.05مستوى داللة   

سمة القلق لدى المسنين المقيمين مع أسرهم والمسنين المقيمين في دور الرعاية وذلك             

 تُـرفض   ومن ثم  سنة فما فوق،     71 لمتغير الفئة العمرية     على مقياس سمة القلق وفقاً    

 إحصائيةية الصفرية وتُقبل الفرضية البديلة التي تقول بوجود فروق ذات داللة            الفرض

 في وجود سمة القلق لدى المسـنين المقيمـين مـع أسـرهم             0.05عند مستوى داللة    

 . سنة فما فوق71 لمتغير الفئة العمرية والمسنين المقيمين في دور الرعاية وفقاً

 لداللة الفرق في وجود سمة القلق لدى نتيجة اختبار ت ستيودنت) 10(الجدول رقم 

األسرة، دور ( لمتغير اإلقامة تبعاً سنة فما فوق 71المسنين من الفئة العمرية 

 )الرعاية

 االنحراف المتوسط العدد مكان اإلقامة
 مستوى دح قيمة ت المعياري

 القرار الداللة

 0.012 229 2.531- 13.663 43.60 136 األسرة
    11.650 47.83 95 الرعاية دور

دالة عند 
0.05 

في دار الرعاية وتجاوزه السبعين من العمر         أن وجود المسن   إلىتشير نتائج الدراسة    و

يزيد من قلقه، ولهذا تبدو سمة القلق واضحة في شخصيته مقارنة بمن تجاوز السبعين              

اعفة  حاجة المسن لرعاية مض    إلى والسبب في ذلك يعود      .من عمره ويعيش مع أسرته    

وقـد   ،هتكثر األمراض وتضعف اآلليات الدفاعية في جسم      حيث   صحته   تدهور سببب

 أنـه   إسماعيلويرى  .  ترتفع حدة القلق لديه    ومن ثم يصاب بأنواع شتى من األمراض      
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 للمرض أو الضعف والشـعور بـالقلق والخـوف          اإلنسانومع التقدم بالسن يستجيب     

 بين المرض النفسي وقلة      مرتفعاً اًاقتران) 1983عكاشة،( كما وجد    ).1983،  إسماعيل(

 ).245، ص1994عيسوي، (االتصال باألسرة 

 مزيد مـن    إلى أن وجود المسن في دار الرعاية يؤدي         إلىالحالية  تشير نتائج الدراسة    

وتـدني    افتقاده للعمل المنظم فـي غالـب األحيـان         إلى أيضاً، ويعود هذا     لديه القلق

شـعوره بأنـه     و ،كيد الذات واالجتماع باآلخرين    تأ إلىوحاجته   ماعيةتمسؤولياته االج 

 وتؤكد الدراسـة الحاليـة      .أصبح قليل الفائدة وغير مرغوب فيه وكأنه ينتظر الموت        

أهمية األسرة في حياة المسن وأثرها في تخفيف القلق لديه وتـوفير الـدعم النفسـي                

سـؤال  وبنتجة الفرضيتين الرابعة والخامسة يجيب الباحـث عـن ال          .واالجتماعي له 

هل توجد فروق دالة في وجود سمة القلق لدى المسـنين المقيمـين فـي دور                : الرابع

 رعاية المسنين والمسنين المقيمين مع أسرهم وذلك بحسب جنس المسن ؟ 

 :المقترحات

  :بداء المقترحات اآلتيةإ يمكن  الدراسةإليها توصلت  النتائج التيإلى استناداً

 . ترعى المسنينالتييرية تشجيع المؤسسات والجمعيات الخ -

 .مع مسنيهم المقيمين في دور الرعايةتواصل األهل  التأكيد على أهمية -

 .التأكيد على أهمية العالقات األسرية الدافئة في تخفيف القلق لدى المسنين -

التأكيد على توفير األجواء المالئمة في دور الرعاية لتخفيف القلق لـدى المسـنين               -

 .المقيمين فيها

 اإلرشـاد األساليب العملية حول كيفية التعامل مع المسنين وذلك في منـاهج       إدخال -

، سواء داخل األسرة أو فـي   لذلكإرشادية ووضع برامج ،النفسي في كليات التربية   

 .دور الرعاية

زيادة عدد المرشدين النفسيين المؤهلين والمتخصصين في اإلرشاد النفسي للمسنين           -

 . رعاية المسنينفي دور 
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 جعلمراا

 :المراجع العربية

 إلـى  من مرحلة الجنـين      اإلنساننمو  ): 1999( أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال       -

 .القاهرة، 4مكتبة األنجلو المصرية، ط المسنين، مرحلة

 اإلسـكندرية  مركز   ، دراسات في سيكولوجية المسنين    :)1998(أحمد، سهير كامل     -

 .اإلسكندرية ،للكتاب

دراسات في علم النفس، مؤسسة الرسالة للطباعـة،        بحوث و ): 2001(األحمد، أمل    -

 .دمشق

وكالة المطبوعات،  ،   مضاعفاتها الشيخوخة أسبابها، ): 1983 ( سيد ، عزت إسماعيل -

 .الكويت

دراسة المشكالت الفردية التـي تواجـه المسـنين         ): 1980(جوهر، عادل موسى     -

 كليـة الخدمـة      رسالة ماجستير،  ،اإليوائية بالمؤسسات   وأساليب رعايتهم اجتماعياً  

  .االجتماعية، جامعة حلوان

أصول البحث في علم النفس، الطبعة الثالثة، منشورات        ): 2003(حمصي، أنطون    -

 .جامعة دمشق

دراسات في سيكولوجية المسنين، قسـم علـم        ): 1997(خليفة، عبد اللطيف محمد      -

 .النفس، جامعة القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

المرأة، بحث في سيكولوجية األعماق، ترجمة وجيه أسـعد،         ): 1983(و، بيير   داك -

 .منشورات وزارة الثقافة، دمشق

تتغير الوسط الطبيعي للمسنين وعالقته بالتوافق االجتماعي،       ): 2005(الدهان، فاتن    -

 .رسالة ماجستير، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة دمشق
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عـالم   ،3ط،  الصحة النفسية والعالج النفسـي     ):1997(زهران، حامد عبد السالم      -

 . القاهرة، الكتب

سيكولوجيا الـتعلم بـين المنظـور االرتبـاطي     ): 1996(الزيات، فتحي مصطفى     -
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 .بيروت، دار المنهل اللبناني

، مطـابع   )111 (م المعرفـة  عـال سلسلة   ، قلق الموت  :)1987(عبد الخالق، أحمد     -

 .الكويت الرسالة،

آراء علماء النفس في الخوف ومثيراتـه،       ): 1996(جمال محمد سعيد     عبد الغني،  -

 .مكتبة الزهراء، القاهرة

علـم الشـيخوخة االجتمـاعي، دار الزهـراء،         ): 2003( محمد   إبراهيمالعبيدي،   -

 .الرياض
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الرعاية االجتماعيـة للمسـنين،    ):1999(فهمي، نورهان حسن ، فهمي، محمد سيد   -

 .اإلسكندريةالمكتب الجامعي الحديث، 

مشكالت المسنين في ضوء متغيرات الجنس والحالة       ): 1998(قدومي، خولة عزت     -

المجلـد  ،  33، مجلة الثقافة النفسية المتخصصـة، العـدد       اإلقامةة ومكان   االجتماعي
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 )STAI( استبانة التقدير الذاتي

 أنثى         ذكر: الجنس          :العمر                 :ذكر االسم اختياري

 :التاريخ :        في دار رعاية المسنين :         مع أسرتي: السكن

 :اإلجابةتعليمات 
يرجى قـراءة   . ي عدد من العبارات التي يستخدمها الناس في وصف أنفسهم         أتفيما ي  

الموجود مقابلهـا لتشـير      حول الرقم المناسب     صغيرة دائرةكل عبارة بعناية ووضع     
 أال صحيحة أو خاطئة هنا، يرجى   إلجابات، ال وجود    ما تشعر به بشكل عام     إلىبذلك  

 في العبارة الواحدة، ولكن حاول أن تعطي الجـواب الـذي يقـدم               طويالً تقضي وقتاً 
 .الوصف األفضل لما تشعر به بشكل عام

 ال أبداً العبارة 
 دائماً غالباً أحياناً  نادراًأو

 تقريباً
 4 3 2 1   أشعر بأنني مصدر بهجة وسرور-1
 4 3 2 1  أشعر بأنني عصبي وقلق -2
 4 3 2 1  أشعر بالرضا عن نفسي-3
 4 3 2 1  أتمنى لو استطعت أن أكون سعيدا كما يبدو اآلخرون-4
 4 3 2 1  أشعر كأنني فاشل-5
 4 3 2 1  أشعر بالراحة والطمأنينة-6
 4 3 2 1 ب ورابط الجأش أنا هادئ األعصا-7
 4 3 2 1 أشعر بأن المصاعب تتراكم لدرجة أنني ال أستطيع التغلب عليها -8
 4 3 2 1  ينشغل بالي كثيرا بأمور ال تستحق االهتمام-9

 4 3 2 1  أنا سعيد-10
 4 3 2 1  لدي أفكار مقلقة-11
 4 3 2 1  أفتقر إلى الثقة بالنفس-12
 4 3 2 1  أشعر باألمان-13
 4 3 2 1  أصنع قراراتي بسهولة-14
 4 3 2 1 ال أفي بالمراد" غير كفء "  أشعر بأنني -15
 4 3 2 1  أنا قنوع-16
 4 3 2 1  تجول بذهني بعض األفكار التافهة وتضايقني-17
 4 3 2 1  تؤثر في بقوة األشياء المخيبة لألمل لدرجة ال أستطيع  إبعادها عن ذهني-18
 4 3 2 1 "يتغير على حاله ال ثابت" و به،موثوق   أنا شخص-19
 أصبح في حالة من التوتر أو االهتياج حين أفكر بشؤوني -20

 4 3 2 1 .الحالية واهتماماتي 
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