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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة التعرف على م�ستويات فاعلية الذات وعالقتها بالوحدة النف�سية لدى املتقاعدين عن
العمل .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )251متقاعد ًا عن العمل 210( ،ذكور� 41 ،إناث) ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة ا�ستخدم مقيا�سا الدرا�سة وهما :مقيا�س فاعلية الذات ،ومقيا�س الوحدة النف�سية ،وهما من �إعداد
الباحث ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن فاعلية الذات ح�صلت على الدرجة الكلية بن�سبة ( ،)%79.76وقد حظي
بعد املجهود على املرتبة الأوىل بدرجة ( ،)%82.02بينما حظي بعد املبادرة على املرتبة الأخرية ،وكما
�أظهرت النتائج �أن ال�شعور بالوحدة النف�سية ح�صلت على الدرجة الكلية بن�سبة ( ،)%83.41وقد حظي بعد
العالقات الأ�سرية باملرتبة الأوىل بدرجة ( ،)%84.82بينما حظي بعد العالقات االجتماعية على الدرجة
الأخرية بدرجة ( ،)%82.30وبينت النتائج وجود عالقة طردية بني الوحدة النف�سية وفاعلية الذات لدى
املتقاعدين ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أبعاد مقيا�س فاعلية الذات تبع ًا ملتغريات الدرا�سة ما
عدا متغري اجلن�س ،ول�صالح الذكور ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أبعاد مقيا�س الوحدة النف�سية
تبع ًا ملتغريات الدرا�سة ما عدا متغري م�ستوى الدرا�سة ل�صالح حملة درجة الدبلوم ،ومتغري اجلن�س ل�صالح
الذكور.

الكلمات املفتاحية :فاعلية الذات ،الوحدة النف�سية ،املتقاعدون عن العمل.
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Abstract
The study aimed to identify levels of self-efficacy and their relations with
psychological loneliness among the retired. The study sample consisted of (251),
(210) of whom were males, and (41) were females. The researcher constructed and
used self-efficacy, and psychological loneliness scales. The findings revealed the
level of self-efficacy as measured by the overall of the scale was (79.76%), the effort
dimension came first with (82.02) whereas the psychological loneliness level as
measured by the overall scale was (83.41), the dimension of family relations came
first with a percentage of (84.82), while the domain of social relations came last with.
(82.30%). Besides, the findings uncovered a proportional direct relationship between
self-efficacy and psychological loneliness among the subjects. Additionally, there
were no statistically significant differences in the dimensions of self-efficacy scale
attributed to the study variables with the exception of sex and in favor of males, and
there were no statistically significant differences in the dimensions of psychological
loneliness scale attributed to the study variables with the exception of the educational
level in favor of diploma holders and sex and in favor of males.

Keywords: Self-efficacy, Psychological Loneliness, Retired.
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املقدمة:
ت�شري فاعلية الذات �إىل اعتقاد الفرد من
الناحية ال�شخ�صية ،لقدرته على �إجناز �أهدافه،
والأعمال املطلوب منه القيام بها ،كما تكمن �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف �سلوك الفرد ،وحتديد ًا خالل
قيامه مبهماته احلياتية ،ولعله كلما زادت فاعلية
الذات لديه تزداد قدرته على املثابرة يف حتقيق
�أهدافه ،وتعطيه القدرة على مواجهة ال�صعوبات
التي تعرت�ضه ،حيث يزيد ذلك من ثقته بنف�سه.
تعرب قوة ال�شعور بفاعلية الذات عن املثابرة،
والقدرة العالية لدى الفرد ،والتي ميكن من
خاللها معرفة الأن�شطة التي �سوف ت�ؤدي م�ستقب ًال
�إىل النجاح ،حيث �إنه يف حالة تنظيم الذات
�سوف يتحكم الفرد بثقته يف �أداء الأن�شطة ب�شكل
منظم خالل فرتة زمنية منا�سبة ،كما �أن �أ�صحاب
املعتقدات ال�ضعيفة يعربون عن فاعلية الذات عند
الفرد ،ب�أنه �أكرث ت�أثر ًا و�شعور ًا بالف�شل يف �أداء �أية
مهمة يف حياته ب�شكل عام (.)Bandura, 1997
كما تتمثل فاعلية الذات يف قناعات الفرد
الذاتية من خالل التغلب على امل�شاكل ال�صعبة،
التي تواجه الفرد �أثناء ت�صرفاته الذاتية ،و�أن
توقعات فاعلية الذات لها مهمة يف توجيه ال�سلوك،
فتقدم على اال�ستعداد ،و�ضبط التخطيط الواقعي
له ،لأن ذلك ي�ؤثر على الطريقة التي ي�شعر ويفكر
بها الفرد ،لأنها ترتبط على امل�ستوى االنفعايل
ب�صورة �سلبية مع م�شاعر القلق ،والقيمة الذاتية
املنخف�ضة ت�ؤثر على امل�ستوى املعريف ،حيث مييل
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�أ�صحابها �إىل الت�شا�ؤم ،وعندما يزداد معتقد الفرد
بامتالكه �سلوكيات توافقية من �أجل القدرة على
حل امل�شاكل التي تواجهه بطريقة عملية من حيث
ال�سلوك وفعاليته (.)Schawrze, 1999
فمن مظاهر فاعلية الذات املرتفعة يتعامل
الفرد مع املواقف اجلديدة بطريقة منا�سبة ،ويغري
من نف�سه و�أهدافه وفق ظروف البيئة ب�شكل مرن،
و�إيجابي ،بحيث يكون قادر ًا على مواجهة امل�شكالت
غري امل�ألوفة ،ويكون قادر ًا على �إدراك الأ�سلوب
املنا�سب حلل م�شكالته ،كما يتقبل الأ�ساليب
والأفكار اجلديدة يف �أداء املهام (�صديق.)1986 ,
ولعل فاعلية الذات من �أهم امليكانيزمات القوية
لل�شخ�صية ،حيث �إنها متثل مركز ًا هام ًا يف دافعية
الفرد للقيام ب�أي عمل� ،أو ن�شاط،لأنها ت�ساعد على
مواجهة ال�ضغوط احلياتية املختلفة التي تعرت�ض
�أدائه يف جماالت احلياة املختلفة (بدوي.)2001 ،
تقوم نظرية فاعلية الذات على �أ�سا�س
الأحكام ال�صادرة من الفرد عن قدرته على
القيام ب�سلوكيات معينة ،ولأن الفاعلية الذاتية
لي�ست جمرد م�شاعر عامة ،ولكنها تقوم من
جانب الإن�سان ذاته عما ي�ستطيع القيام به ،ومدى
مثابرته للجهد الذي يبذله �أمام املواقف اجلديدة،
ومرونته يف التعامل مع املواقف ال�صعبة واملعقدة
التي يواجها وحتديه لل�صعاب ،ومقاومته للف�شل
بطرق متعددة ،و�صو ًال للتغلب على هذه املواقف
ال�صعبة (.)Bandura, 1989
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وتظهر معتقدات الفرد عن فاعليته الذاتية
من خالل الإدراك املعريف للقدرات ال�شخ�صية،
واخلربات املتعددة �سواء املبا�شرة �أو غري املبا�شرة،
كما تعك�س هذه املعتقدات قدرة الفرد على �أن
يتحكم يف مواقف البيئة من خالل ال�سلوكيات،
والطرق التكيفية التي يقوم بها ،والثقة بالقدرات
والإمكانيات التي يحملها الفرد ملواجهة �ضغوط
احلياة اليومية (.)Bandura, 1982
وي�شري مفهوم فاعلية الذات بنا ًء على ما �سبق
�إىل قدرة الفرد على التعامل مع املواقف اجلديدة
مبا يتنا�سب مع ظروف البيئة التي يعي�شها،
والتحديات التي تفر�ض عليه بطريقة مرنه وقدرة
عالية من الإيجابية ،وهذا ي�ؤهله للتعامل مع
امل�شكالت التي ميكن �أن يواجهها يف حياته ،وخا�صة
بعد التقاعد عن العمل ،والتي ُتعترب تغري ًا كبري ًا يف
حياته ،وحينما يتعر�ض الفرد املتقاعد عن العمل
�إىل �ضعف يف فاعلية الذات ميكن �أن يكون عر�ضة
للم�شاكل النف�سية ،وقد يكون �أ�صعبها ال�شعور
بالوحدة النف�سية ب�سبب العزلة عن الآخرين من
�أفراد املجتمع الذي يعي�ش فيه.
ولعل االهتمام ب�شريحة املتقاعدين والعمل على
دجمهم يف مكونات املجتمع يكون عام ًال مهم ًا يف
تنمية املجتمع ،وخططه التنموية امل�ستقبلية ،والتي
يجب �أن تو�ضع على �أ�سا�س امل�شاركة الفعالة لهذه
ال�شريحة ،والتي ت�سهم يف زيادة احلالة التكيفية
والإنتاجية لهم.
و�أن االهتمام باملتقاعدين �أمر تفر�ضه ظروف
املجتمع و�سعية للتنمية ،وو�ضع الربامج واخلطط
التي تهتم باملتقاعدين لأنه ال يعود نفعها مبا�شرة
على املتقاعدين فقط بل يعود على ال�شباب
�أنف�سهم ،لأن ال�شباب عندما ي�شعر �أن املجتمع لن
ين�ساه م�ستقب ًال �سيعمل بجد واجتهاد ،وقد و�ضع له
الربامج التي تكفل له حياه كرمية فيزيد اهتمامه
بعمله وتقديره ملجتمعه (عالم.)1995 ،
وقد يكون للتقاعد عن العمل �أثر �سلبي على
حياة املتقاعد ،وذلك ملا ينطوي عليه من تغري يف
http://journals.uob.edu.bh
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الدور �أو املكانة �إال �أن ت�صور الفرد لذاته ال يتغري
بنف�س ال�سرعة وبالتايل ف�إن االنتقال من العمل وما
يت�صل به من مكان و�أدوار �إىل التقاعد قد ين�ش�أ عنه
بع�ض امل�شكالت النف�سية ،كما يتوقف جناح �سنوات
العمل يف التوافق مع مرحلة التقاعد على وجود
اهتمامات جديدة وا�ستمرار اهتمامات �سابقة ،وما
ي�صاحب ذلك من �شعور املتقاعد بوجود هدف �أو
معنى للحياة (�إبراهيم.)1996 ،
ولأن التقاعد ال يعني التقاعد عن العمل
فح�سب ،بل قد يتعداه �إىل حدوث تغريات جذرية
يف الأدوار االجتماعية للمتقاعد ،لأنه عندما يفقد
املتقاعد دوره يف العمل وتت�أثر بقية الأدوار الأخرى
الذي ي�ؤديها على اعتبار م�شكلة املتقاعدين
الأ�سا�سية هي فقدان �أدوارهم ومكانتهم ال�سابقة
نتيجة للو�صول �إىل �سن التقاعد؛ مما ي�ؤدي �إىل
م�شاعر االن�سحاب والعزلة وعدم الأهمية لديهم
حيث يطلب منهم التنحي عن مكانتهم و�إخالء
الطريق ملن يليهم يف ال�سلم الوظيفي ،ومن ثم
االنزواء والتقوقع على هام�ش احلياة ،لذلك يعترب
التقاعد �أمر ًا بالغ اخلطورة يف حياة املتقاعد،
وباملجتمع ب�صفة عامة ملا يرتتب عليه من تغريات
�أ�سا�سية وجذرية يف احلياة االجتماعية والنف�سية
واالقت�صادية ،وغالب ًا ما يرتتب عليه فقدان
للمكانة االجتماعية وتقلي�ص دائرة العالقات
االجتماعية ،ويف بع�ض الأحيان ا�ضطرابات يف
العالقات الأ�سرية بالإ�ضافة �إىل ال�شعور بالوحدة
واالنعزال عن املحيط الذي يعي�شون فيه وتزداد
هذه امل�شاعر بانخفا�ض الدخل مع زيادة الأعباء
املعي�شية وت�ضا�ؤل القدرات والن�شاط خارج الأ�سرة
(�أبو عجلية.)2007 ،
وعليه يعترب ال�شعور بالوحدة النف�سية خربة
عامة ميكن لأي فرد �أن ي�شعر بها وفق ًا لتعر�ضه
لظروف حياتية متباينة ،ويف �أوقات خمتلفة� ،إذ
�إن الفرد يواجه كل يوم مواقف جديدة تتطلب
منه قدرة نف�سية عالية على مواجهة التحديات،
والت�أقلم مع املتغريات البيئية التي تطر�أ على حياته
وتكون مبثابة معوق يف �سبيل حتقيق اندماجه مع
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الآخرين يف خمتلف الأن�شطة احلياتية والعالقات
االجتماعية (خميمر.)1996 ،
وت�شري الوحدة النف�سية �إىل وجود فجوة
تباعديه بني الفرد وبني الأفراد واملو�ضوعات يف
املجال النف�سي �إىل درجة ي�شعر فيها الفرد بافتقاد
التقبل واحلب من جانب الآخرين ،ويرتتب على
ذلك حرمانه من �إمكانية االنخراط يف عالقات
مثمرة وم�شبعة مع �أي من الأفراد واملواقف املتعددة
داخل الو�سط الذى يعي�ش فيه (ق�شقو�ش.)1988 ،
كما وينتج عن ال�شعور بالوحدة النف�سية الأمل
الناجت عن جتربة خا�صة من �شدة احل�سا�سية،
و�شعور الفرد ب�أنه غري مرغوب فيه ومنعزل عن
النا�س ،وهذا ال�شعور ناجت عن الغياب املدرك
للعالقات الإن�سانية امل�شبعة لهذا الإح�سا�س ،ويرتتب
عليه تعر�ض الفرد �إىل ال�ضغوط النف�سية والتي ت�ؤثر
على جميع مناحي حياة الفرد (.)Rokach, 1988
ولعل من �أهم العواقب النف�سية واالجتماعية
لل�شعور بالوحدة النف�سية �أن ي�صبح الفرد �أكرث
ا�ستهداف ًا للإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية مثل:
االكتئاب ،والقلق ،وم�شاعر امللل ،وانخفا�ض تقدير
الذات ،كما يعاين من التوتر واخلجل ال�شديد عند
الت�صرف الكفء� ،إ�ضافة �إىل العديد من امل�شكالت
ال�سلوكية وذلك لرغبته يف لفت �أنظار الآخرين
نظر ًا ل�شعوره بالتجاهل ،والوحدة واالنعزال
(تفاحة.)2005 ،
�إن التوافق الناجح مع التقاعد يرتبط بحالة
الفرد ال�صحية ،واالقت�صادية واالجتماعية
والزوجية وكونه ذكر ًا �أو �أنثى وم�ستوى تعليمه،
ومدى تنوع وعمق عالقاته الإن�سانية ،ومدى
اقرتابه� ،أو ابتعاده عن �سن التقاعد وتقديره لذاته
ومدى ر�ضاه عن احلياة واجتاهاته نحو التقاعد وما
ميار�سه من هوايات و�أن�شطة و�أهدافه وطموحاته
وخرباته ال�سابقة ونوع العمل الذي يقوم به وغري
ذلك من عوامل تتداخل وت�شكل توافقه مع التقاعد
(.)David, 1983
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كما ميثل كبار ال�سن ثروة ب�شرية قيمة بفعل
خرباتهم ،ون�شاطهم ،و�إنتاجهم يف مرحلة �شبابهم
يف �أي جمتمع كان ،ولعلهم بحاجة �إىل الوقوف
على احتياجاتهم ب�شتى �أنواعها يف مرحلة كرب
�سنهم ،وذلك من �أجل تلبيتها ،وكذلك اال�ستفادة
منهم ب�شكل م�ستمر ،وبناء على تلك اخلربات،
والطاقات التي ي�صعب تعوي�ضها مبجرد �إ�ضافة
�أعداد من الطاقات اجلديدة يف حني �أن العناية
بهذه الفئة العمرية املهمة انطالق ًا من اعتبارات
دينية ،و�أخالقية ،ووطنية ،وقومية من جهة �أخرى،
وملا لهذه الفئة من ن�ضج عقلي ,وعلمي غزير،
و�إثراء فكري كبري ت�ستثمره الدول ،لتحقيق ثروة
معلوماتية لتطوير امل�ستقبل ب�شتى االجتاهات
(الفقي.)2008 ،
يوجد العديد من الدرا�سات واجلهود ال�سابقة
التي تركز على مو�ضوع البحث ،وقد تناولها
الباحث من جانبني كالتايل:
درا�سات تناولت فاعلية الذات لدى امل�سنني
املتقاعدين عن العمل مثل درا�سة «هوين وويلي»
( )Hyun & wiley, 2013التي هدفت �إىل معرفة �أثر
مرحلة ال�شيخوخة على فاعلية الذات ،وال�سلوكيات
امل�ؤثرة على ال�صحة لدى امل�سنني املتقاعدين عن
العمل� ،أظهرت نتائج الدرا�سة عن وجود ت�أثري غري
مبا�شر وكبري على املعتقدات املرتبطة بال�شيخوخة
على ال�سلوكيات امل�ؤثرة لل�صحة من خالل فاعلية
الذات لدى امل�سنات املتقاعدات عن العمل.
كما قام ال�شرتي ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل
الرتكيز على معرفة �أهم امل�شكالت االجتماعية
التي يعاين منها املتقاعدون يف املجتمع ال�سعودي ،
وبينت �أن التقاعد قد �أثر على العالقات بالأ�صدقاء
حيث �أ�صبح بع�ض املتقاعدين ال يرون �أ�صدقائهم
�إال نادرا ،والبع�ض الآخر يراهم �أقل مما كان
عليه الو�ضع قبل التقاعد ،ومنهم من ال يعترب له
�أ�صدقاء ،ودرا�سة املرعب ( )2010التي هدفت
�إىل معرفة فاعلية برنامج �إر�شادي متعدد الأوجه
يف تنمية تقدير الذات والتوافق االجتماعي عند
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امل�سنني املتقاعدين عن العمل ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أنه يوجد �أثر �إيجابي للربنامج الإر�شادي
على عينة امل�سنني املتقاعدين على تنمية تقدير
الذات والتوافق االجتماعي لديهم.
�أما �أحمد ( )2009فقد قام بدرا�سة هدفت
�إىل التعرف على الفروق بني متغريات امل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي (اجلن�س ،احلالة
االجتماعية ،م�ستوى التعليم ،واملهنة قبل التقاعد،
دخل الأ�سرة ،مدة الزواج ،عدد الأبناء) على
حماور م�شكالت التقاعد ،وحماور الر�ضا عن
احلياة ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف وجود م�شكالت التقاعد
تبع ًا للجن�س ل�صالح الذكور ،بينما كانت ل�صاح
الإناث يف مقيا�س الر�ضا عن احلياة ،ووجود فروق
تبع ًا للحالة االجتماعية ،وم�ستوى التعليم ،وللمهنة
قبل التقاعد ،وم�ستوى الدخل ،ومدة الزواج،
وبينت وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائية بني
حماور م�شكالت مرحلة التقاعد و�أبعاد الر�ضا عن
احلياة.
من جانب �آخر قام كل من «جيم�س،
وكري�ستين�سون ،وميلدوف ،وهول�ست�س ،وجاكوب�سون»
(&

Holsts,

Mildov,

Kristensoon,

James,

 )Jakobsson, 2009بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على
جتربة امل�سنني ،و�آثار التقاعد عن العمل على نوعية
احلياة ,و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني طبيعة
العمل ،والأ�سرة التي ينتمي �إليها املتقاعد ،والعمل
واملجهود بخ�صو�ص تف�ضيالت التقاعد ،ومل تظهر
فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني حول �آثار
التقاعد على نوعية احلياة.
ويف درا�سة �أجراها اليحفويف ( )2004هدفت
�إىل التعرف على العالقة بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم
لدى امل�سنني املتقاعدين بعد التقاعد،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن امل�سنني املتقاعدين بعد �سن
التقاعد كانوا �أكرث تفا�ؤ ًال ،و�أقل ت�شا�ؤم ًا من
نظرائهم املتقاعدين قبل �سن التقاعد ،وتبني �أنه
كلما ارتفعت درجة التدين وزاد عدد الأ�صدقاء
زاد م�ستوى التفا�ؤل لدى املتقاعدين ،ومل تظهر
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فروق ًا جوهرية يف مقيا�س الت�شا�ؤم بالن�سبة
لعالقة التفا�ؤل والت�شا�ؤم تعزى للم�ستوى التعليمي،
والطبقة االجتماعية ،والعمر.
�أما �إبراهيم ( )2003فقد �أجرى درا�سة هدفت
�إىل الوقوف على ت�صور احلياة بعد التقاعد لدى
عينة من العاملني يف �ضوء متغريات اجلن�س،
وال�سن ،وم�ستوى التعليم ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن الفرد كلما اقرتب من �سن التقاعد زاد قلقه،
و�أن الوعي بالتقاعد لدى فئة تعليم متو�سط كان
�أف�ضل من فئة الأمي ،والتعليم العايل وبينت
الدرا�سة عدم وجود فروق ل�صالح اجلن�س.
و�أجرى «فزوجن و�آخرون» (Fuzhong, et al.,
 )2002درا�سة هدفت �إىل التعرف على فاعلية
الذات كو�سيط بني اخلوف والقدرة الذاتية لدى
املتقاعدين عن العمل ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن انخفا�ض م�ستويات اخلوف كانت مرتبطة
ب�شكل كبري مب�ستويات فعالية الذات ،كما قام
"بول ،بريجري�سون ،ومازور" (Paul, Prigerson,
 )& Mazure, 2000بدرا�سة هدفت �إىل تقدير �آثار
الأحداث ال�ضاغطة يف احلياة على فعالية الذات،
وت�أثريها على �أعرا�ض االكتئاب لدى املتقاعدين
عن العمل ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املتقاعدين
الذين يعانون من �أعرا�ض اكتئاب قبل التقاعد
نتيجة ال�ضغوط احلياتية �أظهروا ت�أثري ًا �سلبي ًا
على فعالية الذات� ،أما الذين ال يعانون من �أعر�ض
اكتئاب من قبل التقاعد مل يظهر لديهم ت�أثري على
فعالية الذات بعد التقاعد.
ويف درا�سة «بو�س�شر ،دار ،دا�سرت ،دييج،
و�سميث» ( Bosscher, Van, Van, DeegوSmit,
 )1995التي هدفت �إىل التعرف على العالقة بني
الأداء البدين ،ومعتقدات الفعالية الذاتية لدى
كبار ال�سن املتقاعدين عن العمل ،وبينت النتائج �أن
معظم م�ؤ�شرات الأداء البدين تدنت بعد �سن ()75
�سنة لدى املتقاعدين ،و�أن معتقدات امل�سنات حول
تدنن ،و�أظهرت النتائج �أن
فعالية الذات مل تظهر ٍ
كبار ال�سن من الذكور �أكرث �سلبية من معتقدات
فعالية الذات لدى كبار ال�سن من امل�سنات.
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وهناك �أي�ضا درا�سات تناولت الوحدة
النف�سية لدى املتقاعدين مثل درا�سة «الفرجن،
كيان ،بيتنكورت ،وواندريل» (Alvarenga, Kiyan,
 )Bitencourt, & Wanderley, 2009التي هدفت �إىل
التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة النف�سية لدى كبار ال�سن
املتقاعدين عن العمل ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
ن�صف �أفراد العينة ي�شعرون بالوحدة النف�سية يف
كثري من الأحيان و�أظهرت امل�سنات الأرامل ،واللواتي
يع�شن لوحدهن �أنهن �أكرث عر�ضة لل�شعور بالوحدة
النف�سية ،وارتبط �شعورهن بالوحدة النف�سية بكل من
املواقف املادية ،والنف�سية ،واالجتماعية يف حياتهن.
ودرا�سة «بريتنج وروك» (Brittng & Rook,
 )2006التي هدفت �إىل التعرف على مدى ال�شعور
بالوحدة النف�سية ،واالجتماعية بني كبار ال�سن
املتقاعدين ،وكيفية تقييم الأداء واحلياة الزوجية
لديهم ،وبينت النتائج �أن تزايد الوحدة النف�سية
لدى الن�ساء يف الزواج الثاين ،و�أن الوحدة
االجتماعية هي �سمة كبار ال�سن من الرجال الذين
يعي�شون مع الزوجات ذوات االحتياجات اخلا�صة.
�أما جودة ( )2006فقد �أجرى درا�سة هدفت
�إىل التعرف على العالقة بني �أ�ساليب مواجهة
�أحداث احلياة ال�ضاغطة ،والوحدة النف�سية لدى
عينة من امل�سنني ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
امل�سنني ي�ستخدمون �أ�ساليب متعددة يف مواجهة
�أحداث احلياة ال�ضاغطة ،ووجود عالقة ارتباط
�سالبة دالة �إح�صائي ًابني �أ�ساليب املواجهة والوحدة
النف�سية ،وعدم وجود فروق بني متو�سطات
درجات �أفراد العينة يف �أبعاد �أ�ساليب مواجهة
�أحداث احلياة ال�ضاغطة تعزى ملتغريات اجلن�س،
والإقامة ،والعمر ،و امل�ستوى التعليمي ،ووجود فروق
يف متو�سطات مقيا�س الوحدة النف�سية تعزى ملتغري
اجلن�س ل�صالح الإناث.
و�أجرى حمادة ( )2003درا�سة هدفت �إىل
التعرف على بع�ض العوامل املرتبطة بال�شعور
بالوحدة النف�سية لدى املتقاعدين عن العمل من
معلمي احلكومة ،ووكالة الغوث ،و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق دالة بني العاملني
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وغري العاملني من املعلمني املتقاعدين يف ال�شعور
بالوحدة النف�سية ،وبينت وجود داللة �إح�صائية
بني املتقاعدين بني معلمي احلكومة والوكالة يف
م�ستوى الوحدة النف�سية ل�صالح املتقاعدين من
معلمي احلكومة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن اجتاهات
الأ�سرة نحو املتقاعدين كانت �أكرث تف�سري ًا لل�شعور
بالوحدة النف�سية ،ثم مكان العمل ال�سابق.
يف حني قام خميمر ( )1996بدرا�سة هدفت
�إىل الك�شف عن طبيعة العالقة بني ال�شعور بالوحدة
النف�سية وبني فرتة التقاعد عن العمل لدى امل�سنني،
وال�شعور بالوحدة النف�سية بعد �سن التقاعد ،وبني
امل�سنني الذين ال يعملون بعد �سن التقاعد،و�أ�شارت
النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة
بني كل من ال�شعور بالوحدة النف�سية وطول فرتة
التقاعد لدى امل�سنني غري العاملني بعد �سن
التقاعد ،وبينت وجود ت�أثري دال لكل من متغريات
اجلن�س ،والعمل ،والتفاعل بينهما يف ال�شعور
بالوحدة النف�سية كما بينت النتائج وجود فروق
بني امل�سنني العاملني وغري العاملني بعد التقاعد
ل�صالح امل�سنني العاملني.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
تت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات
ال�سابقة يف جوانب عدة �أهمها :يف حتديد م�شكلة،
ومتغريات ،وعينة الدرا�سة ،وا�ستخدام منهج
الدرا�سة ،والأ�ساليب الإح�صائية مع درا�سة كل
منHyun & wiley, 2013; James, Kristensoon,( :
Mildov, Holsts, & Jakobsson, 2009; Bosscher,
)Van, Deeg, & Smit, 1995

 ،Van,وال�شرتي

(.)2011
وقد اختلفت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف عينة ،و�أدوات ،ونتائج الدرا�سة مع درا�سة
كل من�( :إبراهيم2003 ،؛ جودة2006 ،؛ حمادة،
 ،)2003و(.)Brittng & Rook, 2006
وتنفرد هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة
مبا يلي :ب�أنها تناولت فئة املتقاعدين عن العمل،
وخا�صة �أنها فئة مهم�شة بالبيئة الفل�سطينية،
وقد تكون الدرا�سة الأوىل -ح�سب علم الباحث-
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حول هذه ال�شريحة يف املجتمع الفل�سطيني،
�إعداد �أداتني جديدتني تناولتا فاعلية الذات،
والوحدة النف�سية قد ي�ستفيد منها الباحثون يف
الدرا�سات ال�سيكولوجية الالحقة ،والو�صول �إىل
نتائج وتو�صيات نف�سية ،وجمتمعية ي�ستفيد منها
الدار�سون يف تناول متغريات �سيكولوجية �أخرى.
م�شكلة الدرا�سة:
انبثقت م�شكلة الدرا�سة من نتائج درا�سات
�سابقة اطلع عليها الباحث مثل درا�سة ال�شرتي
( )2011والتي بينت نتائجها �أن التقاعد ي�ؤثر على
احلياه النف�سية ،واالجتماعية عند املتقاعدين،
ودرا�سة «بريتنج وروك» ()Brittng & Rook, 2006
والتي �أ�شارت �إىل تزايد الوحدة النف�سية لدى
كبار ال�سن املتقاعدين عن العمل ،كما انبثقت
م�شكلة الدرا�سة من حيث فاعلية الذات تعترب
من �أهم الركائز التي يجب االهتمام بها ل�شريحة
املتقاعدين ،والتي ت�ؤثر على مناحي حياتهم،
وتعمل على اال�ستمرار يف منو �شخ�صيتهم خا�صة يف
هذه املرحلة املهمة يف حياتهم ،حيث يظهر دورها
جلي ًا فى توافق املتقاعدين ال�شخ�صي ،واالجتماعى
وذلك العتبارات �أهمها :وجود ال�شعور بالقيمة
الذاتية ،و�أن ما يواجههم �أثناء هذه املرحلة ميكنهم
التغلب عليه ،وم�ساعدتهم على االنخراط باملجتمع
يف جميع الأن�شطة ،وهذا يحد من ال�شعور بالوحدة
النف�سية والتي تعترب م�شكلة م�ؤثرة ب�أ�شكالها
ومظهرها ،و�أ�ساليبها املختلفة على حياة املتقاعدين
عن العمل ،وقد ت�سبب �أنواع ًا من امل�شاكل النف�سية
التي ت�ؤثر على حياتهم ،وتنعك�س على �سلوكهم،
مما ي�ؤثر على م�ستوى �صحتهم النف�سية ،واملتتبع
لواقع املتقاعدين يف املجتمع الفل�سطيني يجد �أن
هذه ال�شريحة ينق�صها الكثري من االهتمام من
قبل القائمني على امل�ؤ�س�سات االجتماعية من �أجل
اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات املتنوعة لهم وخا�صة
النف�سية واالجتماعية ،ولطبيعة الرعاية النف�سية
التي يجب �أن متنح لهم يف ظل حالة الت�شابك مع
باقي �شرائح املجتمع ،ويظهر �أثر ذلك بو�ضوح
على بنائهم النف�سي �أثناء حياتهم على ال�صعيد
الأ�سري ،واالجتماعي ،وم�ستقبلهم .وهذا ما دفع
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الباحث لإجراء الدرا�سة احلالية كمحاولة ملعرفة
فاعلية الذات وعالقتها بالوحدة.
ميكن حتديد م�شكلة البحث بالتعرف على
فاعلية الذات لدى عينة من املتقاعدين عن العمل
ومن ثم الك�شف عن داللة العالقة بينها وبني
ال�شعور بالوحدة النف�سية لديهم ،وذلك من خالل
الإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية:
 ما م�ستوى فاعلية الذات لدى املتقاعدين عنالعمل؟
 ما م�ستوى الوحدة النف�سية لدى املتقاعدين عنالعمل؟
 هل توجد عالقة ارتباط عندم�ستوى داللة�إح�صائية ( )0.05≤αبني م�ستوى فاعلية
الذات وم�ستوى الوحدة النف�سية لدى
املتقاعدين عن العمل؟
 هل توجد فروق عندم�ستوى داللة �إح�صائية( )0.05≤αبني م�ستوى فاعلية الذات
لدى املتقاعدين عن العمل تبع ًا للمتغريات
الآتية(:اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة
ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد
التقاعد ،والراتب ال�شهري)؟
 هل توجد فروق عند م�ستوى داللة �إح�صائية( )0.05≤αبني م�ستوى الوحدة النف�سية
لدى املتقاعدين عن العمل تبع ًا للمتغريات
الآتية( :اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة
ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات ما بعد
التقاعد ،والراتب ال�شهري)؟
�أهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن فاعلية
الذات وعالقتها بالوحدة النف�سية لدى املتقاعدين
عن العمل ،كذلك معرفة داللة الفروق يف م�ستوى
فاعلية الذات ،والوحدة النف�سية بني املتقاعدين عن
العمل تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،واحلالة االجتماعية،
واحلالة ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات
بعد التقاعد،والراتب ال�شهري.
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�أهمية الدرا�سة:
الأهمية النظرية :تكمن �أهمية الدرا�سةمن
الناحية النظرية فيما يلي:
 ال�شح الوا�ضح يف مثل هذه الدرا�سات يف املجتمعالفل�سطيني حيث �إنه -ح�سب علم الباحث -ال
توجد درا�سات �سابقة حملية تناولت فاعلية
الذات وعالقتها بالوحدة النف�سية لدى
املتقاعدين عن العمل يف البيئة الفل�سطينية.
 �إ�ضافة �أدوات نف�سية جديدة للرتاث النف�سيالفل�سطيني ،ي�ستفاد منها يف درا�سات نف�سية
الحقة.
 لفت �أنظار القائمني على تقدمي اخلدماتللمتقاعدين عن العمل لالهتمام بهذه
ال�شريحة ،وتوفري فر�ص الرعاية النف�سية
واالجتماعية والرتفيهية لهم.
الأهمية التطبيقية:
كما تكمن �أهمية الدرا�سة من الناحية
التطبيقية فيما يلي:
 ميكن �أن تفيد نتائج الدرا�سة احلالية القائمنيعلى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية
يف و�ضع اخلطط والربامج الإر�شادية الالزمة
مل�ساعدة املتقاعدين عن العمل يف التغلب على
امل�شاكل النف�سية واالجتماعية التي تواجههم
بعد التقاعد عن العمل.
 �إتاحة الفر�صة للباحثني املهتمني بهذه ال�شريحةوو�ضع برامج �إر�شادية وقائية ،ومنائية،
وعالجية مل�ساعدتهم على التكيف ال�سليم مع
مرحلة التقاعد ومتطلباتها.
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
ت�شتمل الدرا�سة على امل�صطلحات التالية:
فاعلية الذات" :self-efficacy :هي جمموعة
الأحكام ال�صادرة عن الفرد ،والتي تعرب عن
معتقداته حول قدرته على القيام ب�سلوكيات معينة،
ومرونته يف التعامل مع املواقف ال�صعبة واملعقدة،
وحتدي ال�صعاب ،ومدى مثابرته لإجناز املهام
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املكلف بها” ( .)Bandura, 1982, p 192ويعرفها
الباحث �إجرائي ًا ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها
املتقاعدون عن العمل يف �أبعاد مقيا�س فاعلية
الذات مو�ضع الدرا�سة.
الوحدة النف�سية" :Loneliness :هي �إح�سا�س
الفرد بوجود فجوة نف�سية تباعد بينه وبني
مو�ضوعات جماله النف�سي �إىل درجة ي�شعر معها
بافتقاد التقبل والود واحلب من جانب الآخرين
بحيث يرتتب على ذلك حرمان الفرد من �أهليته
لالنخراط يف عالقات مثمرة وم�شبعة مع �أي
�أ�شخا�ص ،ومو�ضوعات الو�سط الذي يعي�ش فيه
وميار�س دوره من خالله" (ق�شقو�ش،1988 ،
�ص  .)19ويعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها الدرجة
التي يح�صل عليها املتقاعدون عن العمل يف �أبعاد
مقيا�س الوحدة النف�سية مو�ضع الدرا�سة.
املتقاعد عن العمل :ويعرفه الباحث ح�سب
النظام الفل�سطيني الفرد الذي يعمل يف عمل
حكومي تابع لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ويخ�ضع
لنظام الت�أمني واملعا�شات بحيث يقتطع من راتبه
ال�شهري ن�سبة حمددة �أثناء اخلدمة الفعلية ،وعليه
يحق له بعد مرور �سنوات حمددة من هيئة الت�أمني
واملعا�شات �أن يح�صل على راتب تقاعدي وفق ن�سبة
حمددة لهذا الغر�ض �سواء كان االنتهاء من العمل
باالختيار �أو حدث ما مينعه من العمل كعجز �صحي
كلي �أو جزئي.
حمددات الدرا�سة:
تتحدد الدرا�سة احلالية باملتغريات التي
تتناولها ،وهي فاعلية الذات والوحدة النف�سية،
وباملنهج امل�ستخدم وهو املنهج الو�صفي ،وبالعينة
امل�ستخدمة والبالغ عددها ( )251متقاعد ًا عن
العمل من املرتددين على جمعية املتقاعدين
الفل�سطينية ،ممن ترتاوح �أعمارهم من ()60
عام ًا�إىل ( )75عام ًا ،واملقيمني يف حمافظتي
خان يون�س ،ورفح جنوب قطاع غزة ،خالل
الن�صف الأول من عام ( .)2014وبالأدوات
امل�ستخدمة وهي مقيا�س فاعلية الذات ،ومقيا�س
الوحدة النف�سية من �إعداد الباحث ،وبالأ�ساليب
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الإح�صائية امل�ستخدمة ،وهي :املتو�سط احل�سابي
والن�سب املئوية ،ومعامل ارتباط بري�سون ،وحتليل
التباين.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�سة :اتبع الباحث يف الدرا�سة احلالية
املنهج الو�صفي التحليلي.
املجتمع الأ�صلي للدرا�سة :ي�ضم جميع
املتقاعدين عن العمل يف حمافظتي خان يون�س
ورفح والبالغ عددهم ( )1241متقاعد ًا بجمعية
املوظفني املتقاعدين ،وامل�سجلني بجمعية املوظفني
املتقاعدين بغزة (دليل جمعية املوظفني املتقاعدين
بقطاع غزة.)2014 :
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عينة الدرا�سة :تكونت عينة الدرا�سة من
( )251متقاعد ًا عن العمل منهم ()210
متقاعد ًا ،و( )41متقاعدة ،وهم م�سجلني بجمعية
املتقاعدين الفل�سطينيني مبحافظات قطاع غزة،
ومت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة،
بطريقة القرعة من خالل حتديد �أ�سماء عنا�صر
املجتمع الأ�صلي ،ومت و�ضعهم يف �أوراق مطوية ثم
خلطها واختيار ( )300من �أ�سماء املتقاعدين
كعينة للدرا�سة ،وبعد ذلك مت �إبعاد ( )49ا�سم ًا
ل�صعوبة التوا�صل معهم �أثناء التطبيق .واجلدول
( )1يو�ضح خ�صائ�ص عينة الدرا�سية.

جدول رقم ( :)1توزيع �أفراد العينة ح�سب متغريات اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة ال�صحية،
وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد التقاعد ،والراتب ال�شهري
اجلن�س
العدد
الن�سبة املئوية
احلالة االجتماعية
العدد
الن�سبة املئوية
احلالة ال�صحية
العدد
الن�سبة املئوية
امل�ؤهل العلمي
العدد
الن�سبة املئوية
عدد �سنوات بعد
التقاعد
العدد
الن�سبة املئوية
الراتب ال�شهري
العدد
الن�سبة املئوية

ذكر
210
%83.7
يعي�ش مع الزوج
223
%88.8
�سكر
�ضغط
30
111
%12.0
%44.2
بكالوريو�س
دبلوم
59
153
%23.5
%61.0
�أقل من � 5سنوات
79
%31.5
�أقل من � 1500شيكل
55
%21.9

قلب
جلطة
8
34
%3.2
%13.5
ماج�ستري
28
%11.2
� 10-6سنوات
70
%27.9
� 2000-1600شيكل
67
%26.7

�أداتا الدرا�سة:
 .1مقيا�س فاعلية الذات من �إعداد الباحث.
وقد مت التو�صل �إىل بناء املقيا�س ب�صورته
النهائية عرب املراحل التالية:
http://journals.uob.edu.bh

�أنثى
40
%16.3
�أرمل
28
%11.2
�صعوبة بامل�شي
16
%6.4

ال �شيء
52
%20.7
دكتوراه
11
%4.4
�أكرث من � 11سنة
102
%40.6
� 2100شيكل ف�أكرث
129
%51.4

املجموع
251
%100
251
%100
251
%100
251
%100
251
%100
251
%100

 االطالع على الأدب ال�سيكولوجي اخلا�ص بفاعليةالذات ،والعوامل امل�ؤثرة فيها.
 االطالع على درا�سات �سابقة حول امل�سننياملتقاعدين عن العمل ،وم�شاكلهم النف�سية،
والأ�سرية ،واالطالع على الأدوات امل�ستخدمة.
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 �إعداد املقيا�س يف �صورته الأولية والذي تكونت�أبعاده من التايل :بعد املبادرة ،وبعد املجهود،
وبعد املثابرة.
 مت عر�ض املقيا�س على جمموعة من �أ�ساتذة علمالنف�س يف اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات
غزة من �أجل التحكيم ،ومت تعديل العبارات
التي حتتاج �إىل تعديل.
 �أعد الباحث بنا ًء على اخلطوات ال�سابقة مقيا�سفاعلية الذات ،ويتكون من ( )36فقرة ،موزعة
على ثالثة جماالت وهي :جمال املبادرة ()12
فقرة ،وجمال املجهود ( )12فقرة ،وجمال
املثابرة ( )12فقرة.
ومت اال�ستجابة على املقيا�س وفقا لتدرج ثالثي
حيث يختار املتقاعد بني �إحدى ثالث فقرات تعطى
فقرة موافق ثالث درجات ،وفقرة حمايد درجتان،
وفقرة معار�ض درجة واحدة للعبارات الإيجابية،
وتدل الدرجة املرتفعة على وجود فاعلية للذات،
والدرجات املنخف�ضة تدل على تدين م�ستوى
فاعلية الذات من وجهة نظر �أفراد العينة� ،أما
العبارات ال�سالبة تعطى فقرة موافق درجة واحدة،
وفقرة حمايد درجتان ،وفقرة معار�ض ثالث
درجات ،وتدل الدرجات ال�سلبية املرتفعة تدين
فاعلية الذات ،والدرجات املنخف�ضة تدل على
فاعلية الذات.
 .2مقيا�س الوحدة النف�سية من �إعداد الباحث.
وقد مت التو�صل �إىل بناء املقيا�س ب�صورته
النهائية عرب املراحل التالية:
 االطالع على الأدب ال�سيكولوجي اخلا�صبالوحدة النف�سية ،والعوامل امل�ؤثرة فيها.
 االطالع على درا�سات �سابقة حول امل�سننياملتقاعدين عن العمل ،وم�شاكلهم النف�سية،
والأ�سرية ،واالطالع على الأدوات امل�ستخدمة.
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 �إعداد املقيا�س يف �صورته الأولية وتكونت�أبعاده من التايل :بعد امل�شاعر النف�سية ،وبعد
العالقات الأ�سرية ،وبعد العالقات االجتماعية.
 مت عر�ض املقيا�س على جمموعة من �أ�ساتذة علمالنف�س يف اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات
غزة من �أجل التحكيم ،ومت تعديل العبارات
التي حتتاج �إىل تعديل.
 �أعد الباحث بنا ًء على اخلطوات ال�سابقة مقيا�سالوحدة النف�سية ،ويتكون من ( )36فقرة،
موزعة على ثالثة جماالت وهي :جمال امل�شاعر
النف�سية ( )12فقرة ،وجمال العالقات الأ�سرية
( )12فقرة ،وجمال العالقات االجتماعية
( )12فقرة.
ومت اال�ستجابة على املقيا�س وفق ًا لتدرج
ثالثي حيث يختار املتقاعد املبحوث بني �إحدى
ثالث فقرات تعطى فقرة موافق ثالث درجات،
وفقرة حمايد درجتان ،وفقرة معار�ض درجة
واحدة للعبارات الإيجابية ،وتدل الدرجة املرتفعة
انخفا�ض ال�شعور بالوحدة النف�سية ،والدرجات
املنخف�ضة تدل على ارتفاع ال�شعور بالوحدة
النف�سية من وجهة نظر �أفراد العينة� ،أما العبارات
ال�سالبة تعطى فقرة موافق درجة واحدة ،وفقرة
حمايد درجتان ،وفقرة معار�ض ثالث درجات،
وتدل الدرجات ال�سلبية املرتفعة تدين معدل
ال�شعور بالوحدة النف�سية ،والدرجات املنخف�ضة
تدل على ارتفاع معدل ال�شعور بالوحدة النف�سية.
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�سني مو�ضع
الدرا�سة:
الثبـات وال�صـدق:
قام الباحث با�ستخراج معاملي الثبات
للمقيا�س فاعلية الذات بطريقتي كرونباخ �ألفا
والتجزئة الن�صفية وكانت النتائج كما يلي:

131

)Int. J. Res. Edu. Psy. 3, No. 1 (Apr. 2015

�أو ًال :الثبـات :ا�ستخـدام معـامـل �ألفـا كرونبـاخ ملقيا�س فاعلية الذات:
اجلدول رقم ()2
املقيا�س

العدد

معامل �ألفا كرونباخ

فاعلية الذات

36

0.84

ويت�ضح من خالل جدول رقم (� )2أن املقيا�س يتمتع بثبات عال.
ا�ستخـدام التجـزئـة الن�صفيـة ملقيا�س فاعلية الذات:
اجلدول رقم ()3
املقيا�س

معامل االرتباط

معادلة �سبريمان بروان

فاعلية الذات

0.784

0.879

ثـانيـاً :ال�صــدق:
با�ستخدام �صـدق االت�سـاق الداخلـي بيـن الفقرة والبعد املتعلق باملبادرة ملقيا�س فاعلية الذات:
اجلدول رقم ( :)4يو�ضح قيمة معامل االرتباط بني
الفقرة واملجال املتعلق باملبادرة
قيمة معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الفقرة

الرقم
1

�أف�ضل االبتعاد عن امل�شاكل التي تواجهني.

0.665

**

2

�أحب �أن �أ�ضع لنف�سي �أهداف ًا يف حياتي.

0.799

**

3

ي�صعب علي م�ساعدة الآخرين عندما تواجههم م�شاكل.

0.653

**

4

�أمتتع ب�إمكانيات �أ�ستطيع حتمل م�س�ؤولياتي.

0.774

**

5

�أرغب يف مواجهة ال�صعاب يف حياتي.

0.545

**

6

�أف�ضل االبتعاد عن كل ما هو جديد.

0.765

**

7

ي�صعب علي القيام ب�أي طريقة تبدو معقدة يف حياتي.

0.499

**

8

�أ�شعر ب�أنني بحاجة للم�ساعدة من قبل الآخرين.

0.876

**

9

عندما �أرغب يف عمل �شيء ما �أقوم مبا�شرة به.

0.674

**

10

�أتخوف من الف�شل يف حياتي.

0.495

**

11

ي�صعب علي القيام ب�أعمال تطوعية خلدمة املجتمع.

0.695

**

12

�أ�شعر ب�أنني �أمتتع بقدرات ت�ؤهلني على اال�ستمرار يف حياتي.

0.798

**

* = دالة �إح�صائيا عند  =** 0.05دالة �إح�صائيا عند =*** 0.01غري دالة �إح�صائياعند 0.01
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اجلدول رقم ( :)5يو�ضح قيمة معامل االرتباط بني الفقرة
واملجال املتعلق باملجهود ملقيا�س فاعلية الذات
قيمة معامل االرتباط
الفقرة
الرقم
0.665
� 13أ�شعر باملتعة عند حل م�شكلة ي�صعب على الآخرين حلها.
0.665
� 14أ�ستطيع العمل على مواجهة املواقف ال�صعبة يف حياتي.
0.728
� 15أمار�س طرق متعددة حلل امل�شاكل التي �أتعر�ض لها.
0.773
 16توجد لدي املقدرة على �إقناع الآخرين بوجهة نظري.
0.855
 17ي�سهل علي �أن �أجد ح ًال منا�سب ًا مل�شكلة تواجهني.
0.574
� 18أ�شعر ب�أن قدراتي على التعامل مع امل�شاكل التي تواجهني يف حياتي حمدودة.
0.654
� 19أ�سعى بطرق متعددة من �أجل حتقيق �أهدايف.
0.654
� 20أ�ستطيع التعامل مع املعيقات التي تواجهني يف حياتي.
0.553
� 21أبتعد عن الأعمال ال�صعبة التي تتطلب �إمكانيات عالية.
0.745
 22لدي القدرة على التفكري من �أجل حل م�شاكل الآخرين.
0.757
� 23أ�سعى �إىل التوا�صل مع الآخرين.
0.764
� 24أ�شارك يف املنا�سبات املجتمعية.

م�ستوى الداللة
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

* = دالة �إح�صائيا عند  =**0.05دالة �إح�صائيا عند =*** 0.01غري دالة �إح�صائياعند 0.01

اجلدول رقم ( :)6يو�ضح قيمة معامل االرتباط بني الفقرة
واملجال املتعلق باملثابرة ملقيا�س فاعلية الذات
الفقرة
الرقم
� 25أ�شعر ب�أنه من الأف�ضل للفرد التخطيط التف�صيلي حلياته.
� 26أ�ستطيع حتقيق �أهدايف التي �أطمح لها.
� 27أف�ضل اال�ستمرار باملحاوالت من �أجل الو�صول �إىل الهدف.
� 28أجد �صعوبة يف حتقيق �أهداف هامة يف حياتي.
 29لدي القدرة على اال�ستمرار يف العمل حتى �إجنازه.
� 30أ�شعر ب�أنني ال �أمتلك الإمكانيات والقدرات للقيام ب�أي �شيء.
� 31أف�ضل التخلي عن الهدف عندما تواجهني �صعوبة.
 32عندما �أواجه �صعوبة �أحاول بطريقة �أخرى للو�صول للهدف.
� 33أف�ضل عدم تكرار حماولة ف�شلت فيها.
� 34أ�سعى �إىل تطوير �إمكانياتي وقدراتي احلياتية.
� 35أف�ضل تنظيم حياتي بطريقة الئقة.
 36عندما �أقوم ب�أي عمل �أ�شعر ب�أنني �سوف �أف�شل فيه.

قيمة معامل االرتباط
0.666
0.578
0.677
0.773
0.558
0.551
0.618
0.567
0.665
0.668
0.687
0.563

* = دالة �إح�صائيا عند **= دالة �إح�صائيا عند =*** 0.05 0.01غري دالة �إح�صائياعند 0.01
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م�ستوى الداللة
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
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اجلدول رقم ( :)7يو�ضح قيمة معامل االرتباط املجال مع املجال
والدرجة الكلية ملقيا�س فاعلية الذات
املثابرة

املجهود

املبادرة

الدرجة الكلية

)**( 0.933
)**( 0.576
)**( 0.763
1

)**( 0.898
)**( 0.426
1
)**( 0.763

)**( 0.707
1
)**( 0.426
)**( 0.576

1
)**( 0.707
)**( 0.898
)**( 0.933

الدرجة الكلية
املبادرة
املجهود
املثابرة

* = دالة �إح�صائيا عند  =**0.05دالة �إح�صائيا عند =*** 0.01غري دالة �إح�صائيا عند 0.01

ي�ؤكد �أن املقيا�س يتميز بدرجة جيدة من االت�ساق
الداخلي ويدلل على �أن املقيا�س على درجة عالية
من االت�ساق .

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات
كل بعد دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ،0.01
و�أي�ضا بني جميع الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س
فاعلية الذات دالة �إح�صائيا عند  0.01وهذا
 -2الثبـات وال�صـدق ملقيا�س الوحدة النف�سية:

ثبات مقيا�س الوحدة النف�سية:
 ا�ستخـدام معـامـل �ألفـا كرونبـاخ ملقيا�س الوحدة النف�سية:اجلدول رقم ()8
املقيا�س

العدد

معامل �ألفا كرونباخ

الوحدة النف�سية

36

0.89

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن املقيا�س يتمتع بثبات عال.

 ا�ستخـدام التجـزئـة الن�صفيـة ملقيا�س الوحدة النف�سية:اجلدول رقم ()9
املقيا�س

معامل االرتباط

معادلة �سبريمان بروان

الوحدة النف�سية

0.748

0.852

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن املقيا�س يتمتع بثبات عال.
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�صدق مقيا�س الوحدة النف�سية:
�صـدق االت�سـاق الداخلـي بيـن الفقرة والبعد املتعلق بامل�شاعر النف�سية ملقيا�س الوحدة النف�سية:
اجلدول رقم ( :)10يو�ضح قيمة معامل االرتباط بني الفقرة واملجال
املتعلق بامل�شاعر النف�سية ملقيا�س الوحدة النف�سية
الفقرة
الرقم
 37ينتابني ال�شعور باخلوف من كل ما هو جديد.
� 38أ�شعر بالندم على ما حققته من �إجنازات يف حياتي .
� 39أ�شعر بال�ضيق والقلق عند الذهاب للنوم .
 40ت�سيطر علي �أفكار الي�أ�س على ما تبقى من عمري .
� 41أ�شعر ب�أن قدراتي العقلية ت�أخذ بالتدين .
� 42أ�شعر ب�أنني ال �أ�ستحق احلياة .
� 43أمتنى �أن �أموت حتى �أتخل�ص من احلياة .
� 44أ�شعر باخلوف على حماية نف�سي.
� 45أ�شعر ب�أنني ال �أجد احرتام من حويل من النا�س .
 46ي�صعب علي ال�سيطرة على انفعاالتي مع الآخرين .
 47ينظر النا�س يل على �أنني عبء على املجتمع .
 48ي�صعب علي التعامل مع �ضغوط احلياة .

قيمة معامل االرتباط
0.675
0.595
0.695
0.625
0.688
0.611
0.689
0.543
0.675
0.595
0.795
0.668

م�ستوى الداللة
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

* = دالة �إح�صائيا عند  =**0.05دالة �إح�صائيا عند =*** 0.01غري دالة �إح�صائياعند 0.01

اجلدول رقم ( :)11يو�ضح قيمة معامل االرتباط بني الفقرة واملجال
املتعلق بالعالقات الأ�سرية ملقيا�س الوحدة النف�سية
الرقم
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

الفقرة
�أ�شعر ب�أن زوجتي تبتعد عني .
يحر�ص �أبنائي على �إر�ضائي .
يتجاهل �أبنائي وجودي يف الأ�سرة .
�أف�ضل اجللو�س بعيد ًا عن �أ�سرتي .
ي�صعب علي التدخل حلل م�شاكل �أ�سرتي .
يحرتم �أفراد �أ�سرتي توجيهاتي الأ�سرية .
يفرح �أفراد �أ�سرتي حني �أبتعد عنهم .
�أحر�ص على اال�ستمرار يف متا�سك �أفراد �أ�سرتي .
�أ�شعر ب�أنني مهمل من �أ�سرتي .
�أ�شعر بعدم قدرتي يف الت�أثري على �أ�سرتي .
ي�صعب علي حل امل�شاكل التي تواجه �أ�سرتي .
�أجد �صعوبة يف التخطيط مل�ستقبل �أبنائي .

قيمة معامل االرتباط
0.765
0.565
0.728
0.653
0.675
0.665
0.654
0.754
0.773
0.655
0.677
0.676

* = دالة �إح�صائيا عند **= دالة �إح�صائيا عند =*** 0.05 0.01غري دالة �إح�صائياعند 0.01
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م�ستوى الداللة
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
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اجلدول رقم ( :)12يو�ضح قيمة معامل االرتباط بني الفقرة واملجال
املتعلق بالعالقات االجتماعيه ملقيا�س الوحدة النف�سية
قيمة معامل االرتباط
0.543
0.768
0.648
0.744
0.499
0.765
0.821
0.677
0.678
0.567
0.577
0.589

الفقرة
الرقم
� -1 61أ�شعر ب�أنني �أفتقد الأ�صدقاء .
� -2 62أ�ستطيع ن�سج عالقات اجتماعية مع الآخرين .
 -3 63عالقاتي االجتماعية مع الآخرين �سطحية .
 -4 64ي�صعب على الآخرين معرفتي ب�شكل الئق .
� -5 65أف�ضل االن�سحاب عندما �أقابل النا�س .
� -6 66أجد �صعوبة يف احلديث مع الأ�شخا�ص الغرباء .
 -7 67ي�صعب علي م�شاركة النا�س يف املنا�سبات االجتماعية .
� -8 68أ�شعر ب�أن من حويل يبتعد عني .
� -9 69أ�شعر ب�أنني منبوذ من النا�س .
 -01 70ي�صعب على من حويل �أن يفهمني .
� -11 71أ�شعر باخلجل عندما �أواجه النا�س .
 -21 72ي�صعب علي امل�شاركة يف املنا�سبات الوطنية و الدينية

م�ستوى الداللة
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

* = دالة �إح�صائيا عند  =** 0.05دالة �إح�صائيا عند =*** 0.01غري دالة �إح�صائياعند 0.01

اجلدول رقم ( :)13يو�ضح قيمة معامل االرتباط مع املجال
والدرجة الكلية ملقيا�س الوحدة النف�سية
االجتماعية
)**( 0.881
)**( 0.696
)**( 0.631
1

الأ�سرية
)**( 0.849
)**( 0.611
1
)**(0.631

امل�شاعر
)**(0.891
1
)**(0.611
)**(0.696

الدرجة الكلية
1
)**( 0.891
)**( 0.849
)**( 0.881

الدرجة الكلية
امل�شاعر
اال�سرية
االجتماعية

* = دالة �إح�صائيا عند  =** 0.05دالة �إح�صائيا عند =*** 0.01غري دالة �إح�صائياعند 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات
كل بعد دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ،0.01
و�أي�ضا بني جميع الأبعاد والدرجة الكلية دالة

http://journals.uob.edu.bh

�إح�صائيا عند  0.01وهذا ن�ؤكد �أن املقيا�س يتميز
بدرجة جيدة من االت�ساق الداخلي يدلل على �أن
املقيا�س على درجة عالية من االت�ساق .
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نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
ال�س�ؤال الأول :ين�ص ال�س�ؤال الأول على �أنه :ما م�ستوى مقيا�س فعالية الذات لدى املتقاعدين عن
العمل؟
اجلدول رقم ( :)14املتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري ملقيا�س فعالية الذات

م
1
2
3

الفقرة
املبادرة
املجهود
املثابرة
الدرجة الكلية

املتو�سط احل�سابي
2.29
2.46
2.43
2.39

االنحراف املعياري
0.28
0.36
0.35
0.27

الن�سبة املئوية
76.18
82.02
81.07
79.76

قيمة ت
2.023
9.409
8.218
8.303

م�ستوى الداللة
*0.044
*0.000
*0.000
*0.000

* دالة �إح�صائي ًا عند 0.05

يت�ضح من جدول (� )14أن م�ستوى فاعلية الذات
لدى املتقاعدين عن العمل مرتفع وفق م�ستوى
افرتا�ضي (� )%60أبو غايل ( ،)2012ويف الدرجة
الكلية يف �أبعاد مقيا�س فاعلية الذات الثالثة ،و�أن
�أكرث م�ستوى يف جماالت مقيا�س فعالية الذات
�شيوع ًا هو بعد املجهود حيث ح�صل على وزن ن�سبي
( ،)%82.02ويعزو الباحث �إىل �أن املتقاعدين
عن العمل يحاولون �أن يتغلبوا على امل�شاكل التي
تواجههم ،وخا�صة املواقف احلياتية ال�صعبة ،والتي
من خاللها يحاولون الو�صول �إىل احللول املنا�سبة
من خالل �إقناع الآخرين ب�أفكارهم حول التعامل
مع هذه امل�شكالت ،و�أنهم ي�سعون وبطرق متعددة
من �أجل حتقيق �أهدافهم امل�ستقبلية ،وتعاملهم
بحكمة مع هذه املعيقات التي تواجههم ،و�أنهم
ي�سعون وب�شكل وا�ضح مل�ساعدة الآخرين من النا�س
داخل الأ�سرة وخارجها مل�ساعدتهم حلل م�شاكلهم
وحتقيق �أهدافهم احلياتية ،وي�سعون ب�شكل الئق �إىل
التوا�صل االجتماعي مع �شرائح املجتمع وخا�صة يف
املنا�سبات الدينية ،واالجتماعية ،والوطنية.
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ثم جاء باملرتبة الأخرية م�ستوى بعد املبادرة
بوزن ن�سبي ( )%76.18ويعزو الباحث ذلك
�إىل �أن بع�ض املتقاعدين يف�ضلون االبتعاد عن
مواجهة امل�شاكل التي يتعر�ضون لها ،وي�صعب
عليهم م�ساعدة الآخرين عندما تواجههم معيقات
يف حياتهم ،و�أنهم يف�ضلون االبتعاد عن املواقف
والأحداث احلياتية ال�صعبة ،وي�شعرون ب�أنهم
بحاجة الآخرين ليقدموا لهم امل�ساعدة ،وينبع ذلك
من تخوفهم من الف�شل يف مواجهة هذه املواقف
واخلا�صة بهذه املرحلة ،ويبتعدون عن الأعمال
التطوعية خلدمة املجتمع ،لأن قدراتهم ال ت�ؤهلهم
يف االنخراط بهذه الأن�شطة.
وي�ؤكد باندورا (� )Bandura, 1989أن الفرد ي�سعى
من خالل املواقف اجلديدة لبذل اجلهد و�صو ًال �إىل
مرونة يف التعامل مع املواقف ال�صعبة التي يواجهها
يف حياته ،ومقاومته للف�شل بطرق متعددة من �أجل
التغلب على املواقف ال�صعبة يف حياته.
ال�س�ؤال الثاين :ين�ص ال�س�ؤال الثاين على
�أنه :ما م�ستوى مقيا�س الوحدة النف�سية لدى
املتقاعدين عن العمل؟
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اجلدول رقم ( :)15املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والن�سبة املئوية ملقيا�س الوحدة النف�سية
م
1
2
3

البعد
امل�شاعر
الأ�سري
االجتماعي
الدرجة الكلية

املتو�سط احل�سابي
2.49
2.54
2.47
2.50

االنحراف املعياري
0.46
0.45
0.49
0.41

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى الوحدة
النف�سية منخف�ض لدى املتقاعدين عن العمل
كم�ستوى افرتا�ضي ( ،)%60ويف الدرجة الكلية يف
�أبعاد مقيا�س الوحدة النف�سية ،و�أن �أكرث م�ستوى
�أبعاد مقيا�س الوحدة النف�سية �شيوع ًا جاء باملرتبة
الأوىل بعد العالقات الأ�سرية وح�صل على وزن
ن�سبي ( )%84.82ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن
املتقاعدين ي�شعرون ب�أن زوجاتهم يبتعدن عنهم يف
هذه املرحلة ،و�أن �أبناءهم يتزوجون وينتقلون �إىل
م�ساكن حياتية جديدة وبذلك يقل توا�صلهم مع
�آباءهم ،ويف بع�ض الأحيان ي�شعرون ب�أن �أبناءهم
يتجاهلون وجودهم ،ووبذلك يف�ضلون اجللو�س
بعيد ًا عنهم لأنهم ي�شعرون ب�أنهم مهملون داخل
الأ�سرة ،و�أنهم ال ميتلكون القدرة على الت�أثري داخل
الأ�سرة� ،أو امل�ساهمة يف حل امل�شاكل التي تواجه
الأ�سرة ،وبناء على ذلك يتجه املتقاعدون نحو
العزلة عن الأ�سرة واملجتمع هرب ًا من هذا الواقع

الن�سبة املئوية
83.11
84.82
82.30
83.41

قيمة ت
8.377
10.450
7.033
9.716

م�ستوى الداللة
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

ال�صعب امل�صاحب لهذه املرحلة يف حياتهم.
ثم جاء باملرتبة الأخرية البعد االجتماعي
وح�صل على وزن ن�سبي ( ،)%82.30ويعزو الباحث
ذلك �إىل عدم قدرة املتقاعدين على التوا�صل مع
زمالئهم ،و�أ�صدقائهم �أو حتى ن�سج العالقات
االجتماعية مع الآخرين ،و ي�شعرون ب�أن عالقاتهم
مع الآخرين من �أفراد املجتمع �سطحية ،و�أن النا�س
يبتعدون عنهم ،وينتج عن ذلك �صعوبة يف التفاعل
مع الآخرين �أو م�شاركتهم يف املنا�سبات املجتمعية،
وي�شعرون ب�أنهم غري مرحب بهم من قبل الآخرين،
وهذا يعزز لديهم اخلجل من مقابلة� ،أو م�شاركة
الآخرين مما يعزز لديهم ال�شعور بالوحدة النف�سية.
ال�س�ؤال الثالث :ين�ص ال�س�ؤال الثالث على
�أنه :هل توجد عالقة ارتباط عند م�ستوى داللة
�إح�صائية ( )0.05≤αبني م�ستوى فاعلية الذات
وم�ستوى الوحدة النف�سية لدى املتقاعدين عن
العمل؟

اجلدول رقم ( :)16عالقة االرتباط بني مقيا�سي فعالية الذات
والوحدة النف�سية لدى املتقاعدين عن العمل
االجتماعية
)**( 0.636
)**( 0.383
)**( 0.584
)**( 0.588
)**( 0.903
)**(0.664
)**( 0.709
1

امل�شاعر الدرجة الكلية
الأ�سرية
للوحدة
)**(0.731(**) 0.892(**) 0.850(**) 0.659 (**) 0.626 (**) 0.474
1
)**(0.513(**) 0.394(**) 0.403 (**) 0.399 (**) 0.280
1
)**( 0.513
)**( 0.662(**) 0.619 (**) 0.591(**) 0.457
0.394 (**) 0.662 (**) 1
)**(0.590(**) 0.546(**) 0.421
1
)**(0.403 (**) 0.619 (**) .590
)**( 0.864(**) 0.878
1
)**(0.399 (**) 0.591 (**) .546(**) 0.864
)**( 0.625
1
)**( 0.280 (**) 0.457 (**) .421(**) 0.878 (**) 0.625
)**(.383 (**) 0.584 (**) .588(**) 0.903 (**) 0.664 (**) 0.709
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املثابرة

املجهود

املبادرة

الدرجة الكلية
للذات
الدرجة الكلية
1
للذات
املبادرة
)**( 0.731
املجهود
)**( 0.892
املثابرة
)**( 0.850
)**(  0.659الدرجة الكلية
للوحدة
امل�شاعر
)**( 0.626
الأ�سرية
)**( 0.474
)**(  0.636االجتماعية
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة طردية
بني الوحدة النف�سية وفاعلية الذات لدى املتقاعدين
عن العمل �سوء ًا يف الأبعاد والدرجة الكلية� ،أي كلما
زادت فعالية الذات قل ال�شعور بالوحدة النف�سية،
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن فعالية الذات املرتفعة
لدى املتقاعدين عن العمل ينتج عنها تقبلهم
لذواتهم ،وقدرتهم على و�ضع �أهداف حلياتهم،
وحتملهم امل�س�ؤوليات ،ومواجهة ال�صعاب يف
حياتهم ،وانخراطهم يف الأعمال التعبدية،
واملجتمعية التطوعية ،وذلك من خالل امل�ساهمات
الذاتية النابعة من قدراتهم على التوا�صل يف تنمية
م�ؤ�س�سات املجتمع ،وي�ساهمون يف حل امل�شاكل التي
تواجه الآخرين ،وتعاملهم بحكمة مع املعيقات التي
تواجههم وقدرتهم على التفكري العميق واملتزن
�أمام امل�شاكل احلياتية ،وتوا�صلهم مع الآخرين
يف املنا�سبات املجتمعية،وهذا ي�ساعدهم على
التخطيط املنا�سب حلياتهم الأ�سرية ،و�سعيهم
الناجح لتحقيق �أهدافهم وطموحاتهم ،وي�سعون
�إىل تطوير قدراتهم للتعامل مع امل�شاكل احلياتية،
وتنظيم حياتهم بطريقة الئقة تنا�سبهم ،وبذلك
يتمكنون من مواجهة ال�شعور بالوحدة النف�سية
امل�صاحبة لهذه املرحلة ،وخا�صة مواجهة ال�شعور
باخلوف ،والقلق ،والندم ،والي�أ�س ،وال�سيطرة
على انفعاالتهم مع الآخرين ،و�ضغوط احلياة،
والتعامل مع امل�شاكل الأ�سرية بطرق ناجحة ،وهذا
يعزز وجودهم داخل �أ�سرهم ،وتنمية قدرتهم
على التوا�صل مع الزمالء ،والأ�صدقاء ،والأقارب
يف املنا�سبات املجتمعية ،وقدرتهم على الت�أثري يف
الآخرين ،ومناق�شتهم بطريقة الئقة وم�ؤثرة يف
الإقناع الفكري لآرائهم و�أفكارهم ،وتتفق نتائج
هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة (Fuzhong, et al.,
 )2002التي �أظهرت �أن انخفا�ض م�ستوى اخلوف
لدى املتقاعدين كانت مرتبطة ب�شكل كبري مب�ستوى
فعالية الذات لديهم ،وتتفق مع نتيجة درا�سة (Hyun
 )& wiley, 2013والتي �أ�شارت �إىل وجود ت�أثري كبري
على املعتقدات املرتبة مبرحلة ال�شيخوخة على
ال�سلوكيات امل�ؤثرة على ال�صحة من خالل فاعلية
الذات لدى املتقاعدين عن العمل.
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نتائج ال�س�ؤال الرابع :ين�ص ال�س�ؤال الرابع
على �أنه :هل توجد فروق عند م�ستوى داللة
�إح�صائية ( )0.05≤αبني م�ستوى فاعلية الذات
لدى املتقاعدين عن العمل تبعاً للمتغريات
الآتية( :اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة
ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد
التقاعد ،والراتب ال�شهري)؟
الختبار ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث حتليل
التباين متعدد املتغريات التابعة  MANOVAوذلك
با�ستخدام اختبار ولك�س المبدا Wilks Lambda
حيث يبني اجلدول ( )17املتو�سطات احل�سابية،
واالنحراف املعياري ملتغري اجلن�س ،بينما يبني
اجلدول ) (18نتائج حتليل التباين متعدد
املتغريات التابعة.
جدول رقم ( )18يو�ضح حتليل التباين متعدد
املتغريات التابعة  MANOVAوذلك با�ستخدام اختبار
ولك�س المبدا  Wilks Lambdaملقيا�س فاعلية الذات.
هل توجد فروق عند م�ستوى داللة �إح�صائية
( )0.05≤αبني م�ستوى فاعلية الذات لدى
املتقاعدين عن العمل تبع ًا للمتغريات الآتية:
(اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة ال�صحية،
وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد التقاعد،
والراتب ال�شهري)؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال
ح�سبت الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الأداة
للمجاالت ،وقد مت مالحظة عدم وجود فروق
ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س م�ستوى فاعلية
الذات لدى املتقاعدين عن العمل تبع ًا للمتغريات
الآتية( :اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة
ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد
التقاعد ،والراتب ال�شهري) ما عدا يف اجلن�س
للمجهود واملثابرة وللك�شف عن الداللة الإح�صائية
للفروق يف متو�سطات الأداء على جماالت مقيا�س
خدمات فاعلية الذات  ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
املتعدد بدون تفاعالت (،)Six Way MANOVA
واجلدول ( )17يبني نتائج التحليل .
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اجلدول رقم ( :)17يو�ضح نتائج حتليل التباين املتعدد بدون تفاعالت
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بح�سب متغريات الدرا�سة
م�صدر التباين

املجال

اجلن�س
هوتلنج =0.049

املبادرة
املجهود
املثابرة
املبادرة
املجهود
املثابرة
املبادرة
املجهود
املثابرة
املبادرة
املجهود
املثابرة
املبادرة
املجهود
املثابرة
املبادرة
املجهود
املثابرة
املبادرة
املجهود
املثابرة
املبادرة
املجهود
املثابرة

Hotelling’s Trace

االحتمالية= 0.01
احلالة االجتماعية

Wilks’ Lambda

=.0998
االحتمالية= 0.927
احلالة ال�صحية

Wilks’ Lambda.936

االحتمالية=0.402

امل�ؤهل العلمي
Wilks’ Lambda =0.957
االحتمالية=0.324
�سنوات بعد التقاعد
Wilks’ Lambda

=0.978
االحتمالية=0.518
الراتب

Wilks’ Lambda

=0.963
االحتمالية=0.175
اخلط�أ

الكلي

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات
0.164
0.988
1.175
0.009
0.002
0.020
0.665
0.234
0.586
0.550
0.611
0.326
0.125
0.231
0.472
0.449
0.318
0.537
16.403
27.631
26.852
1330.216
1551.518
1515.962

1
1
1
1
1
1
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
236
236
236
251
251
251

0.164
0.988
1.175
0.009
0.002
0.020
0.133
0.047
0.117
0.183
0.204
0.109
0.062
0.116
0.236
0.225
0.159
0.269
0.070
0.117
0.114

قيمة ف
2.360
8.439
10.327
0.133
0.018
0.178
1.913
0.399
1.031
2.636
1.741
.955
.897
.987
2.072
3.1
1.359
2.360

الداللة
الإح�صائية
0.126
*0.004
*.001
0.716
0.893
0.674
0.093
0.849
0.400
0.050
0.159
0.415
0.409
0.374
0.128
0.050
0.259
0.097

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α

يت�ضح من اجلدول )� (17أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) )0.05يف
�أبعاد فعالية الذات يف اجلن�س للمجهود واملثابرة
تبعا ملتغريات اجلن�س ل�صالح الذكور وللك�شف عن
داللة الفروق بني متو�سطات الأداء على مقيا�س
فاعلية الذات ككل ،وح�سب م�ستويات متغريات:
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(اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة ال�صحية،
وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد التقاعد ،والراتب
ال�شهري) مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد بدون
تفاعالت ( ،)Six Way ANOVAواجلدول ()18
يبني ذلك:
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اجلدول رقم ( :)18نتائج حتليل التباين الرباعي عدمي التفاعل ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على الأداة ككل وح�سب متغريات ( :اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة ال�صحية،
وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد التقاعد ،والراتب ال�شهري)
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

اجلن�س
احلالة االجتماعية
احلالة ال�صحية
امل�ؤهل العلمي
�سنوات بعد التقاعد
الراتب
اخلط�أ
الكلي

0.686
0.001
0.347
0.459
0.247
0.405
15.375
1455.896

1
1
5
3
2
2
236
251

0.686
0.001
0.069
0.153
0.124
0.203
0.065

10.523
0.014
1.067
2.348
1.899
3.111

*0.001
0.905
0.379
0.073
0.152
0.0.05

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α

يت�ضح من اجلدول )� (18أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05
يف �أبعاد فعالية الذات تبعا ملتغريات (اجلن�س،
احلالة االجتماعية ،امل�ؤهل العلمي ،احلالة
ال�صحية ،متغري �سنوات بعد التقاعد ،الراتب)
ماعدا اجلن�س ل�صالح الذكور وميكن �إيعاز ذلك
�إىل عدم ت�أثر �أبعاد فعالية الذات والوحدة النف�سية
بعامل احلالة االجتماعية واحلالة ال�صحية ومتغري
�سنوات بعد التقاعد و الراتب ،ويعزو الباحث ذلك
�إىل �أن املتقاعدين يعي�شون يف املجتمع الفل�سطيني
يف جو �أ�سري ي�ساعدهم على اال�ستمرار يف
التوا�صل مع متطلبات احلياة ،وخا�صة من خالل
مت�سكهم بعالقاتهم الزوجية ب�شكل ي�سوده جو من
الألفة والعطف ،وخا�صة بعد خروج الأبناء للعمل
وال�سكن خارج البيت ،وي�سعون �إىل تذليل العقبات
التي تواجههم يف حياتهم ،ويزداد هذا التوجه من
خالل حر�صهم على اال�ستمرار يف تقدمي يد العون
لأبنائهم من الناحية املعنوية واملادية من �أجل
م�ساعدتهم على حتقيق �أهدافهم يف احلياة ،ويدعم
هذا التوجه طبيعة الرتبية يف البيئة الفل�سطينية
من خالل تعزيز القيم الدينية واملجتمعية عند
الأبناء خالل مراحل الرتبية لهم مما يعزز
االنتماء لدى الأبناء نحو والديهم ،وي�سهم ذلك
http://journals.uob.edu.bh

يف زيادة التوا�صل معهم يف هذه املرحلة احل�سا�سة
من العمر رغم �صعوبات احلياة والتزامات العمل،
ويجعلهم ملتزمني مبتابعتهم من الناحية النف�سية،
وال�صحية التي حتتاج عند البع�ض منهم �إىل متابعة
دورية ب�سبب تراجع احلالة ال�صحية يف هذا العمر،
وبذلك ي�شعر الآباء ب�أنهم حمل اهتمام ومتابعة من
�أبنائهم فيعزز لديهم الر�ضا الذاتي ،والر�ضا عن
الآخرين ،مما ي�سهم يف زيادة الأمل نحو احلياة،
فيجعلهم يقبلون على امل�شاركة االجتماعية،
وممار�سة ال�شعائر الدينية والوطنية ،وي�سهم
ذلك يف توا�صلهم امل�ستمر نحو تطوير �إمكانياتهم
يف االنخراط بامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وا�ستغالل
�أوقاتهم بطريقة ت�ؤدي للر�ضا عن النف�س ،ويجعلهم
�أكرث �إنتاجيه يف هذه املرحلة على ال�صعيد الأ�سري
واملجتمعي ،وهم بذلك ينظرون للحياة بطريقة
تفا�ؤلية بعيدة عن الت�شا�ؤم والإحباط لأنهم
يدركونها بطريقة �صحيحة ومنا�سبة ،وي�ساعد
ذلك ح�صولهم على راتب تقاعدي �شهري ًا ب�شكل
منتظم يلبي متطلبات حياتهم اليومية ،وذلك
ح�سب �سنوات عملهم مب�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية وفق فل�سفة هيئة الت�أمني واملعا�شات
التابعة لل�سلطة الوطنية ب�شرط مرور خم�سة ع�شر
عام ًا على الأقل ب�شكل متوا�صل قبل التقاعد حتى
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يت�سنى لهم اال�ستفادة من الت�أمني واملعا�شات ،وبعد
وفاة املتقاعد ي�ستفيد �أفراد �أ�سرته من جزء من
راتبه التقاعدي وهو للزوجة ،والأبناء حتى نهاية
املرحلة اجلامعية ،والإناث حتى الزواج �إن مل تعمل
بوظيفة ،وكذلك الآباء امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة
ب�شرط �إثبات من وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج درا�سة املرعب ( )2010التي
�أظهرت نتائج �إيجابية للمتقاعدين الذين يعي�شون
مع �أفراد �أ�سرهم ،ومع درا�سة �أحمد ()2009
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
للمتقاعدين الذين يعي�شون مع �أفراد �أ�سرهم،
ومع درا�سة ( )Paul,et al, 2000التي �أ�شارت �إىل
�أن املتقاعدين الذين ال يعانون من م�شاكل �صحية
بعد التقاعد لديهم �شعور بفاعلية الذات يف املواقف
احلياتية التي تواجههم.
واختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة
�إبراهيم ( )2003التي �أ�شارت �إىل �أن املتقاعدين
كلما اقرتبوا من �سن التقاعد تقل فاعليتهم
الذاتية ،ومع درا�سة �أحمد ( )2003التي �أ�شارت
�إىل وجود فروق تبع ًا ملتغري الراتب التقاعدي.
وبخ�صو�ص متغري اجلن�س �أو�ضحت نتيجة
جدول ( )18وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ل�صالح الذكور ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن الذكور
من املتقاعدين ميكنهم التوا�صل مع م�ؤ�س�سات
جمتمعية يف البيئة الفل�سطينية من خالل خرباتهم
العملية ال�سابقة والتي ت�ؤهلهم لال�ستمرار يف
ممار�سة �أعمال تخ�ص�صية مب�ؤ�س�سات خا�صة بعد
التقاعد ،وكذلك مقدرتهم على التوا�صل مع �أفراد
العائلة والأقارب من خالل املنا�سبات االجتماعية
والدينية ،والوطنية ،ومن خالل ا�ستثمار �أوقاتهم
ب�شكل دوري ،وهذا ي�سهم يف البحث عن ذواتهم،
ويجعلهم بعيدين عن العزلة االجتماعية� ،أما
املتقاعدات عن العمل يف البيئة الفل�سطينية
غال ًبا ما يتجهن �إىل العزلة االجتماعية من خالل
اجللو�س بالبيت واالهتمام بالأوالد والأحفاد
والقيام ببع�ض املهام الأ�سرية وفق احلالة ال�صحية
لهن وبذلك يكن �أكرث مالزمة للجلو�س بالبيت مما
يجعلهن يف عزلة اجتماعية عن الآخرين وخا�صة
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عن زميالتهن و�صديقاتهن بالعمل ،ويف�ضلن
العزوف عن امل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية.
وتختلف نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
"جيم�س" (James, Kristensoon, Mildov, Holsts,
 )& Jakobsson, 2009والتي �أ�شارت �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني حول �آثار
التقاعد عن العمل ،ومع درا�سة �إبراهيم ()2003
التي بينت عدم وجود فروق يف امل�شاكل الآتية تواجه
املتقاعدين عن العمل تبع ًا ملتغري اجلن�س.
نتائج ال�س�ؤال اخلام�س :ين�ص ال�س�ؤال
اخلام�س على �أنه :هل توجد فروق عند م�ستوى
داللة �إح�صائية ( )0.05≤αبني م�ستوى
الوحدة النف�سية لدى املتقاعدين عن العمل
تبعاً للمتغريات الآتية( :اجلن�س ،واحلالة
االجتماعية ،واحلالة ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي،
وعدد �سنوات بعد التقاعد ،والراتب ال�شهري)؟
هل توجد فروق عند م�ستوى داللة �إح�صائية
( )0.05≤αبني م�ستوى الوحدة النف�سية
لدى املتقاعدين عن العمل تبع ًا للمتغريات
الآتية(اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة
ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد
التقاعد ،والراتب ال�شهري)؟ وللإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ح�سبت الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
الأداة ككل ،وح�سب م�ستويات متغري (اجلن�س،
وامل�ستوى الدرا�سي ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى
التح�صيلي) ،وقد مت مالحظة عدم وجود فروق
ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س م�ستوى فاعلية
الذات لدى املتقاعدين عن العمل تبع ًا للمتغريات
الآتية(:اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،واحلالة
ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات بعد
التقاعد ،والراتب ال�شهري) ما عدا يف اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي يف االجتماعية وامل�شاعر وللك�شف
عن الداللة الإح�صائية للفروق يف متو�سطات الأداء
على جماالت مقيا�س الوحدة النف�سية ،مت ا�ستخدام
حتليل التباين املتعدد بدون تفاعالت (Six Way
 ،)MANOVAواجلدول ( )19يبني نتائج التحليل.
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اجلدول رقم ( :)19يو�ضح نتائج حتليل التباين املتعددبدون تفاعالت
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بح�سب متغريات الدرا�سة
م�صدر التباين

املجال

اجلن�س
امل�شاعر
هوتلنج =0.099
الأ�سرية
Hotelling’s Trace
االجتماعية
االحتمالية = 0.000
امل�شاعر
احلالة االجتماعية
 9950.= Wilks’ Lambdaالأ�سرية
االحتمالية= 0.781
االجتماعية
امل�شاعر
احلالة ال�صحية
الأ�سرية
0.921 Wilks’ Lambda
االحتمالية=0.196
االجتماعية
امل�شاعر
امل�ؤهل العلمي
 0.901= Wilks’ Lambdaالأ�سرية
االحتمالية =0.003
االجتماعية
امل�شاعر
�سنوات بعد التقاعد
 0.983= Wilks’ Lambdaالأ�سرية
االحتمالية=0.674
االجتماعية
الراتب
امل�شاعر
Wilks’ Lambda
الأ�سرية
=0.971
االجتماعية
االحتمالية =0.339
امل�شاعر
الأ�سرية
اخلط�أ
االجتماعية
امل�شاعر
الأ�سرية
الكلي
االجتماعية

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف الداللة الإح�صائية
3.399
2.490
2.171
0.073
0.032
0.004
1.111
1.887
1.619
2.877
1.048
2.847
157.
0.032
0.160
0.884
0.612
0.722
38.101
40.378
48.220
1613.289
1675.451
1590.661

1
1
1
1
1
1
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
236
236
236
251
251
251

3.399
2.490
2.171
0.073
0.032
0.004
0.222
0.377
0.324
0.959
0.349
0.949
0.079
0.016
0.080
0.442
0.306
0.361
0.161
0.171
0.204

21.054
14.554
10.624
0.452
0.185
0.019
1.377
2.206
1.585
5.940
2.042
4.644
0.487
0.093
0.391
2.737
1.787
1.766

*0.000
*0.000
*0.001

0.502
0.667
0.890
0.234
0.055
0.165
*0.001
0.109
*0.004
0.615
0.912
0.677
0.067
0.170
0.173

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α

وللك�شف عن داللة الفروق بني متو�سطات
الأداء على مقيا�س الوحدة النف�سية ككل ،وح�سب
م�ستويات متغريات (اجلن�س ،واحلالة االجتماعية،
واحلالة ال�صحية ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات
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بعد التقاعد ،والراتب ال�شهري) مت ا�ستخدام
حتليل التباين املتعدد بدون تفاعالت (Six Way
 ،)ANOVAواجلدول ( )20يبني ذلك.
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اجلدول رقم ( :)20يو�ضح نتائج حتليل التباين املتعدد عدمي التفاعل
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الأداة ككل وح�سب متغريات
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

اجلن�س
احلالة االجتماعية
احلالة ال�صحية
امل�ؤهل العلمي
�سنوات بعد التقاعد
الراتب
اخلط�أ
الكلي

2.654
0.017
1.295
1.992
0.026
0.711
30.859
1614.154

1
1
5
3
2
2
236
251

2.654
0.017
0.259
0.664
0.013
0.356
0.131

20.298
0.129
1.981
5.078
0.101
2.719

0.000
0.719
0.082
0.002
0.904
0.068

يت�ضح من اجلدول )� (20أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عندم�ستوى الداللة ))0.05
يف �أبعاد مقيا�س الوحدة النف�سية تبعا ملتغريات
اجلن�س ،احلالة االجتماعية ،امل�ؤهل العلمي ،احلالة
ال�صحية ،متغري �سنوات بعد التقاعد ،الراتب)
ماعدا م�ستوى الدرا�سة ،واجلن�س وميكن تف�سري
ذلك �إىل عدم ت�أثر �أبعاد مقيا�س الوحدة النف�سية
بعامل احلالة االجتماعية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل
�أن املتقاعدين الذين يعي�شون مع �أزواجهم يظهرون
قدرة عالية من فاعلية الذات ب�سبب اال�ستمرار
املركز يف التوا�صل الوجداين مع بع�ضهم،
وخا�صة �شعورهم نحو االهتمام املتبادل يف هذه
املرحلة العمرية احل�سا�سة �أكرث من ال�سابق ب�سبب
الإح�سا�س بال�ضعف اجل�سدي مما يزيد من حالة
الوفاء لهم على اعتبار �أن كل منهم يحتاج الآخر،
ويجعلهم ينظرون �إىل �أبنائهم بطريقة تختلف عن
املا�ضي ،وخا�صة بعد زواج الأبناء ،وا�ستقرارهم
باحلياة الأ�سرية اجلديدة وما يرتتب عليها من
التزامات اجتاههم مما يعزز اهتمام الأبناء بهم،
وخا�صة �أن الرتبية يف املجتمع الفل�سطيني تركز
على بناء منظومة القيم التي ت�ؤدي �إىل الإخال�ص
للوالدين يف جميع مراحل العمر ،وخا�صة يف
مرحلة ال�شيخوخة ،وهي منبثقة من القر�آن
الكرمي ،ولأن املتقاعدين عن العمل موظفون لديهم
ا�ستقرار وظيفي يجعلهم ي�ستمرون يف عملية البناء
http://journals.uob.edu.bh

االقت�صادي للأ�سرة وحتقيق �أهدافهم امل�ستقبلية،
فيجعلهم يط ِّورون منها من خالل تخ�ص�صاتهم
وخرباتهم ومثابرتهم واجتهادهم ،وهذا ي�سهم يف
تعزيز م�شاركتهم االجتماعية ،والتفاعل امل�ستمر
مع الآخرين ،ويظهر ذلك ب�شكل وا�ضح يف ال�سنوات
الأوىل بعد التقاعد لأنهم ي�شعرون بامتالك
الطاقات والإمكانيات التي ت�ؤهلهم يف اال�ستمرار
والتفاعل مع الآخرين داخل البيت وخارجه،
وخا�صة �أن املجتمع الفل�سطيني يهتم بالعالقات
االجتماعية وفق معايري جمتمعية متفق عليها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة "بريتني
وروك" ) )Brittng & Rook, 2006التي �أو�ضحت �أن
ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى امل�سنني املتقاعدين
عن العمل �أقوى منه لدى امل�سنني الذين يعانون من
م�شاكل �صحية بعد التقاعد ،ومع درا�سة خميمر
( )1996التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباط
موجبة دالة �إح�صائي ًا بني ال�شعور بالوحدة النف�سية
وطول فرتة التقاعد.
ويظهر جدول ( )20فروق ًا ملتغري اجلن�س
ل�صالح املتقاعدين الذكور ،ويعزو الباحث ذلك
�إىل �أن املتقاعدين من الذكور لديهم القدرة
على التوا�صل املجتمعي بعد التقاعد �أكرث من
املتقاعدات ،وذلك من خالل �سعيهم لإيجاد بدائل
للعمل مب�ؤ�س�سات خا�صة �أو �أعمال حرة للعمل بها
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مبا يتنا�سب مع تخ�ص�صاتهم وقدراتهم ،وحالتهم
ال�صحية ،وكذلك اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات
املادية لأفراد �أ�سرهم من احتياجاتهم احلياتية،
وخا�صة �أن بع�ض املتقاعدين لديهم ر�أ�س مال
ي�ؤهلهم لي�سهم يف تعزيز هذا التوجه لديهم� ،أما
املتقاعدات فهن �أكرث عر�ضة لل�شعور بالوحدة
النف�سية لأنهن يعتمدن على �أزواجهن يف حتقيق
متطلبات احلياة ،وب�سبب انقطاعهن عن العمل،
وعن زميالتهن ،و�صعوبة التوا�صل معهن وين�صب
تركيزهن على �أفراد �أ�سرهن وخا�صة الأحفاد.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة "بريتني
وروك" ( )Brittng & Rook, 2006التي بينت
تزايد ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى املتقاعدات
عن العمل بعد التقاعد .وتختلف مع درا�سة جودة
( )2006التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س.
وملعرفة ل�صالح من كانت تلك الفروق يف الوحدة
النف�سية للم�شاعرو االجتماعية مت ا�ستخدام اختبار
�شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية� ،أ�شارت نتائج
االختبار �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
الوحدة النف�سية للم�شاعر لدى املتقاعدين من
حملة متو�سطات الدبلوم (� )2.266أف�ضل من
متو�سطات املاج�ستري ) )1.982وكذلك متو�سطات
بكالوريو�س (� )2.413أف�ضل من متو�سطات دبلوم
( )2.266ومتو�سطات ماج�ستري ( ،)1.982ويف
االجتماعية متو�سطات دبلوم (� )2.322أف�ضل من
متو�سطات ماج�ستري ( ،)2.090و�أي�ض ًا متو�سطات
بكالوريو�س (� )2.505أف�ضل من متو�سطات
دبلوم ( )2.322وماج�ستري (� ،)2.090أي�ضا
وملعرفة ل�صالح من كانت تلك الفروق يف الأداة
ككل مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه ()Scheffe
للمقارنات البعدية� ،أ�شارت نتائج االختبار �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات
دبلوم (� )2.320أف�ضل من متو�سطات ماج�ستري
( ،(2.103و�أي�ض ًا متو�سطات بكالوريو�س
(� )2.458أف�ضل من متو�سطات دبلوم )(2.320
ومتو�سطات ماج�ستري ) .(2.103ويعزو الباحث
ذلك �إىل �أن املتقاعدين حملة امل�ؤهل العلمي من
http://journals.uob.edu.bh

درجة الدبلوم �أو�ضحوا �أن لديهم قدرة مرتفعة
على االبتعاد عن الوحدة النف�سية ،والتي تو�ضح
من خالل مقدرتهم على التعامل مع متغريات
مرحلة ما بعد التقاعد ،وي�سعون �إىل البحث عن
بدائل �أخرى من �أجل ا�ستغالل وقت فراغهم مبا
ي�سمح لهم ح�سب و�ضعهم ال�صحي ،وخا�صة �أن
و�ضعهم املادي �أقل من غريهم من املتقاعدين
�أ�صحاب امل�ؤهالت العليا ،ولعل ذلك ي�ساعدهم
على االنخراط ب�أي �أن�شطة عملية� ،أو جمتمعية
دون ح�سا�سية مثل �أ�صحاب امل�ؤهالت العلمية العليا
ب�سبب طبيعة امل�ؤهل العايل ،وطبيعة العمل ال�سابق
قبل التقاعد ،وهذا قد يكون �سبب ًا يف توجه بع�ض
املتقاعدين نحو العزلة االجتماعية ،ويجعلهم �أكرث
عر�ضة لل�شعور بالوحدة النف�سية.
وتختلف نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة جودة
( )2006التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي لدى امل�سنني.
التو�صيات:
 العمل على توفري جو جمتمعي ي�سهم يفتعزيز ثقافة املبادرة لدى املتقاعدين عن العمل.
 ت�سهيل وتعزيز امل�شاركة املجتمعية للمتقاعداتعن العمل.
 توفري م�ؤ�س�سات جمتمعية خا�صة للمتقاعدينوفق فل�سفة تتنا�سب مع مرحلة ما بعد التقاعد.
 �إعداد برامج ت�سهم يف دمج املتقاعدات يفالأن�شطة املجتمعية املنا�سبة لهن.
 بناء مراكز ثقافية وترفيهية تنا�سب املرحلةالعمرية للمتقاعدين.
درا�سات مقرتحة:
 فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية فعالية الذات لدىاملتقاعدين عن العمل.
 فاعلية برنامج �إر�شادي للتخفيف من �آثار الوحدةالنف�سية لدى املتقاعدين عن العمل.
 العوامل امل�ؤدية لتنمية ال�صالبة النف�سية لدىاملتقاعدين عن العمل.
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 التوافق النف�سي واالجتماعي لدى املتقاعدين عنالعمل.
 جودة احلياة وعالقتها بالر�ضا عن احلياة لدىاملتقاعدين عن العمل.
املراجع:

املراجع باللغة العربية:
�إبراهيم� ،أ�سماء .)2003( .ت�صور نوعية احلياة
بعد التقاعد عن العمل لدى عينة من
العاملني باحلكومة والقطاع العام ،امل�ؤمتر
ال�سنوي العا�شر ،مركز الإر�شاد النف�سي،
جامعة عني �شم�س ،جمهورية م�صر العربية3 ،
دي�سمرب 2003م.
�إبراهيم ،ه�شام .)1996( .الوحدة النف�سية لدى
امل�سنني املتقاعدين العاملني وغري العاملني،
جملة درا�سات تربوية واجتماعية ،جامعة
حلوان.)2( 2 ،
�أبو عجلية� ،صاحلني .)2007( .م�شكالت
املتقاعدين لبلوغ �سن ال�شيخوخة ودور
اخلدمة االجتماعية يف مواجهتها ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الفاحت،
طرابل�س ،ليبيا.
�أبو غايل ،عطاف ( .)2012فاعلية الذات
وعالقتها ب�ضغوط احلياة لدى الطالبات
املتزوجات يف جامعة الأق�صى ،جملة اجلامعة
الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية،
 ،)20(1ال�صفحات .654-619
�أحمد� ،إميان .)2009( .م�شكالت امل�سنني و�أثرها
على الر�ضا عن احلياة ،جملة بحوث الرتبية
النوعية ،جامعة املن�صورة ،14 ،ال�صفحات
.95-125
بدوي ،منى� .)2001( .أثر برنامج تدريبي يف
الكفاءة الأكادميية للطالب على فعالية الذات،
املجلة امل�صرية للدرا�سات النف�سية،29 ،
ال�صفحات .30-1
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تفاحة ،جمال .)2005( .ال�شعور بالوحدة النف�سية
وامل�ساندة االجتماعية من الآباء والأقران لدى
الأطفال العميان ،جملة كلية الرتبية ،جامعة
املن�صورة  ،)58(2ال�صفحات .152-125
جودة� ،آمال� .)2006( .أ�ساليب مواجهة �أحداث
احلياة ال�ضاغطة وعالقتها بالوحدة النف�سية
لدى عينة من امل�سنني ،جملة جامعة القد�س
املفتوحة للأبحاث والدرا�سات ،فل�سطني،7،
ال�صفحات .108-65
حمادة ،حممد .)2003( .درا�سة لبع�ض العوامل
املرتبطة بال�شعور بالوحدة النف�سية لدى
املتقاعدين من معلمي القطاع احلكومي
ووكالة الغوث ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
دليل جمعية املوظفني املتقاعدين (� .)2014صوت
املتقاعدين الفل�سطيني بقطاع غزة ،جملة
�أجيال ،غزة ،فل�سطني ،16 ،ال�صفحات .3-2
ال�شرتي ،عبد العزيز .)2004( .بع�ض امل�شكالت
االجتماعية للمتقاعدين عن العمل ،درا�سة
ميدانية لعينة من املتقاعدين يف مدينة الريا�ض،
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