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 ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردنياآل
 

 د نسرين عبدهللا البحري 
 د. زيد محمود الشمايلة  

 
 جامعة مؤتة  

 
 الملخص

المجتمع  اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا فيلى التعرف على هدفت الدراسة إ

اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا على اتجاهات عينة الدراسة نحو ، والتعرف األردني

هداف الحالة الصحية العامة(، ولتحقيق أ قامة، الحالة االجتماعية، ، العمر، مكان اإلوالتي تعزى لمتغيرات )النوع االجتماعي

( 620د على المنهج التحليل الوصفي واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات. تكونت عينة الدراسة من )الدراسة تم االعتما

توزيع استبانة الكترونية على طلبة جامعة مؤتة وهم من عن طريق العينة القصدية، وذلك بمن كبار السن وتم اختيارهم  فردا  

 . عاما 60عمارهم م والذين تجاوزت أ بار السن لديهردن وتم تعبئته عن طريقهم من كغالبية محافظات األ

النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع والنفسية المترتبة ثار االجتماعية اآل أنظهرت نتائج الدراسة أ

مترتبة اآلثار االجتماعية التوسط إجابات عينة الدراسة نحو وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ماألردني بمستوى مرتفع، 

قامة، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية العامة(، )مكان اإلتعزى في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة ينة الدراسة نحو ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات ع

ثار آلوعدم وجود فروق لقامة، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية العامة(، )العمر، مكان اإل تعزى في المجتمع األردني كورونا 

وبناء عليه ، النوع االجتماعياالجتماعية والنفسية النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع األردني تعزى لمتغير 

اشاعات، كما عالم واإليضهم للضغوط الناتجة من وسائل اإلورعاية كبار السن وعدم تعر  وصت الدراسة بضرورة االهتمامفقد أ

 . ونفسيا   وثقافيا   منه لهم اجتماعيا  أوصت الدراسة بتوفير بيئات آ

 .، المجتمع األردنيثار االجتماعية والنفسية، كبار السن، جائحة كوروناالكلمات المفتاحية: اآل
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Abstract 

 

The study aimed to identify the social and psychological effects on the elderly as a result of 

the pressures imposed on them as a result of the COVID-19, and to identify the trends of the 

study sample towards the psychological and social effects attributable to variables (gender, age, 

place of residence, marital status, general health status), and to achieve Objectives of the study: 

The method was used for descriptive analysis and the questionnaire was used as a tool for data 

collection. The sample of the study consisted of (620) elderly individuals, selected through the 

purposive sample, by distributing an electronic questionnaire to Mu'tah University students, who 

are from most of the governorates of Jordan, and it was filled out through them from their elderly 

who are over 60 years old. 

The results of the study showed that the social and psychological effects of the spread of the 

COVID-19 on the elderly in the Jordanian society came at a high level, and the existence of 

statistically significant differences between the average answers of the study sample towards the 

social effects of the spread of the COVID-19 on the elderly in the Jordanian society attributed 

(place of residence, marital status, General health status), and the presence of statistically 

significant differences between the average of the study sample responses towards the 

psychological effects of the spread of the COVID-19 on the elderly in the Jordanian society 

attributed (age, place of residence, marital status, general health status). And the there is no 

significant differences in the social and psychological effects of the spread of the Corona 

pandemic on the elderly in Jordanian society due to the variable of gender, and accordingly the 

study recommended the need for attention and care The elderly should not be subjected to 

pressures from the media and rumors. The study also recommended providing safe environments 

for them socially, culturally and psychologically. 

Key words: Social and Psychological effects, Elderly, CORONA PANDEMIC, 

Jordanian society 
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 المقدمة

، موا زهرة اشببابهم لمجتمعباتهمفقد قد، لسن وأمرت باالهتمام بهم وخدمتهمحثت جميع األديان السماوية على رعاية كبار ا 

 ،همئفهم جزء ال يتجزأ من المجتمع عندما كانوا في قمة عطا ،كانوا مساهمين وفاعلين في مجتمعاتهم وفي أسرهم وعلى أنفسهمو 

 .ن حدث لهم تقصيروخبراتهم حتى وإن االستغناء عن نصائحهم يمكنه ال وإ

والعالم اليوم يمر بوبباء ال يسبتثني فئبة أو عمبرا  أو جنسبا ، يصبال ببه الجميبع ببدرجات متفاوتبة، وأدى إلبى نشبر حالبة مبن 

الت الصبحية لبديهم القلق والذعر في نفوس الكثير من الناس، وقد كان معظم ضحاياه هم كبار السن، خاصة مع انتشار المشبك

تصبببح حركتببه محببدودة، ويعتمببد البببعي علببى اآلخببرين لتلبيببة  أوبشببكل أكبببر مببن غيببرهم فببالكثير مببنهم يفقببد القببدرة علببى الحركببة، 

احتياجاتهم، كما يعاني بعضهم من مشكالت جسبدية وعقليبة ونفسبية تتطلبا رعايبة طبيبة طويلبة األمبد، وال ببد مبن مسباعدة كببار 

( أن جائحبببببببة كورونبببببببا 2020(. ويشبببببببير )السببببببببيعي، 2020السبببببببن خاصبببببببة عنبببببببد وجبببببببود مشبببببببكالت نفسبببببببية لديهم)األسبببببببمر ، 

( تببؤد  بكبببار السببن إلببى الوحببدة النفسببية وأنببه غيببر قببادر علببى إقامببة تواصببل اجتمبباعي مببع Corona Pandemicمسببتجد)ال

اآلخببرين نتيجببة تقطببع تلببك الببروابط االجتماعيببة التببي تربطببه بهببم وجببدانا  ومشبباركة، وأن مببن مظاهرهببا نقبب  فببي عببدد العالقببات 

حتياجاته، مبع اشبعوره ببالحزن والتشبا م، اص المحيطين به، وعدم إاشباع الاالجتماعية، وتؤد  به إلى الشعور بالعزلة عن األاشخ

 وافتقاد المهارات االجتماعية.

( علببى وجببود صببلة بببين العالقببات االجتماعيببة الصببحة النفسببية لكبببار Sepúlveda-Loyola, et.al, 2020ويببرى )

ن العالقببات الحميمببة، وعلببى اقترانهببا بالعديببد مببن السببن، وتتركببز معظمهببا علببى العواقببا النفسببية االجتماعيببة التببي تببنجم عببن فقببدا

والقلق وانخفاض تقدير الذات وضعف المقاومة لألمراض الجسبمية والتبأخر  كاالكتئالمظاهر اختالل الصحة النفسية والجسمية 

النفسي ( إلى أن الدعم االجتماعي الموجه لكبار السن يسهم في خفي درجة اإلجهاد Mukhtar, 2020في الشفاء. وتطرقت )

وتقوية إرادة المسن وقدرته على تحمل األحداث الحياتية الشاقة، حيث تقوم فكرة الدعم االجتماعي على إاشباع حاجات الفرد من 

العواطبف والمعلومببات، والتقيببيم، والنببواحي الماديببة، وبببذلك يشببعر أنببه فببي مببأمن مببن مخبباطر الضببغوط النفسببية والفسببيولوجية. أمببا 

(Philip, and, Cherian, 2020 فتنباوال عوامبل األمبن النفسبي فبي بعبدها االجتمباعي، حيبث يبرى أن كببار السبن بطببعهم )

يسعون دوما  إلاشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية من خبالل تنميبة اهتمامباتهم االجتماعيبة وتطبوير أسبلول حيباة خباص يجعلهبم 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

4 

 

 ,Hsu, and, Laneالنفسببي لببديهم. ويببرى كببل مببن ) قبادرين علببى التفاعببل مببع اآلخببرين وبالتببالي تحقيببق الحاجببة إلببى األمببن

( أن توافر مؤاشرات الصحة النفسية لكبار السن ترتبط بالحالة البدنية والعالقات االجتماعية، وكذلك مبدى إاشبباع حاجاتبه 2020

همبة للمسبن فهبو األولية والثانوية، ويعتمد تحقيق هبذه المؤاشبرات علبى مقبدار اإلاشبباع المتحقبق مبن الحاجبات الفسبيولوجية فهبي م

 يسعى إلى تحقيق األمن والطمأنينة له واإلحساس بأنه بمنأى عن المخاطر التي تهدده مبااشرة.

( إلبى جملبة مبن اآلثبار االجتماعيبة المترتببة علبى كببار السبن بسببا جائحبة Souza, et.al 2020 ,ويشبير كبل مبن )

واللبس والرعاية الطبية وتبوفير األمبن والحمايبة لهبم. وهبذا يتطلبا كورونا تتمثل في عدم توفير الرعاية المناسبة والمسكن والغذاء 

كببار السببن ببااللتزام بصبون الكرامبة وبالحببق فببي  فبيضمبان أن تستراشبد القبرارات الصبببة التببي تتعلبق بالرعايبة الصحيببة وتؤثببر 

الحيبباة. ويواجببه كبببار السبببن مخاطبببر عبببدة فبببي نسبببان، والنبباس متسببباوون فببي  يمببة فالرعايبببة الصببحية حببق مببن حقببوق اإل الصحبببة.

همبال، وسببوء المعاملبة هبا التمييبز علبى أسبباس السببن، واإلالحصول علبى الرعاية الصبحية فبي المؤسسببات التبي تبوفر السببكن، من

 والعنف. وينبغي رصد هبذه المخاطبر علبى النحو المناسبا ومعالجتها بالكامل.

ئبة التبي يببيي فيهبا المسبن خبالل جائحبة كورونبا والتبي لهبا دورا  هامبا  الحتوائهبا علبى ( علبى البيRijal, 2020ويركبز ) 

عوامل التهديد، واإلحباط، والتناقضات، وكثرة الضغوط النفسية، وانهيار العالقات االجتماعية والقيم. وهذا يستدعي زيبادة تغطيبة 

 ,Girdhar, et.alأما ) ،صحية يمكنهم تحمل تكاليفهانظم الحماية االجتماعية لضمان حصول جميع كبار السن على خدمات 

واالنتمببباء اآلثبببار االجتماعيبببة المترتببببة علبببى كببببار السبببن بسببببا جائحبببة كورونبببا فبببي عبببدم اشبببعور الفبببرد باألمبببان  ولفتنبببا (200

. فمببن الممكببن أن فببي فتبرة التباعبد االجتماعببي في محيط األسرة، وهذا يتطلا تعزيببز االدمبباو والتضامببن االجتمباعي واالستقرار

لكببار السببن. والاشببك أن التباعبد  ساسببييؤد  التباعبد األسر  والقيود المفروضبة علبى حريببة التنقبل إلببى وقبف الرعايبة والبدعم األ

وتببأمين الرعايببة لهببم، بمببا فببي ذلببك عببن طريببق  اهميبببة، لكبببن يجبببا أن يقتبببرن بتببدابير لببدعم كبببار السبببن اجتماعيبباشبببديد األ األسببر  

 الرقمية. فبرص حصولهبم علبى التكنولوجياادة زي
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( إلبى أن ييبال مؤاشبرات االسبتقرار االجتمباعي للمسبنين مبن Armitage, and, Nellums, 2020ويشبير كبل مبن )

اشأنها تعريضهم للعديد من العقبات والمواقف التي تحد من قدراتهم وقابليتهم في إاشباع ما يطمحون إليه فيواجهبون الفشبل وخيببة 

األمل، ثم عدم االرتياح النفسي والبدني والذهني وبالتالي اإلجهاد والتبوتر البوظيفي البذ  يقبود لالغتبرال، ويكبون بأاشبكال متعبددة 

 ينطو  على العناصر السلبية فيؤد  إلى عزلهم عن الطبيعة وعن ذواتهم، كما يخلق الشعور بالبؤس وعدم الرضا.

 وأسئلتها: الدراسة مشكلة 

السن للعديد من الضغوطات نتيجة الحجر الصحي المفروض بسببا جائحبة فيبروس كورونبا، وهبذا يتسببا يتعرض كبار 

فبي التعباطي بشبكل إيجبابي مبع  بالعديد من المشاكل النفسية واالجتماعية، خاصة بالنسبة لكبار السن والذين يواجهون صعوبات

مشببعة للحاجبات وأن اآلخبرين يحبونبه ويحترمونبه ويقبلونبه، ف، فكبار السبن بحاجبة إلبى الشبعور بأنبه يببيي فبي بيئبة و الظر  هذه

جتماعيبا ، وأنبه يتجنبا الخطبر ويلتبزم الحبذر ويتعامبل مبع ا  واوأنبه آمبن صبحيا  ونفسبيوأنه مستقر وآمن أسريا ، ومتوافق اجتماعيبا ، 

لحاجبات يعتمبد تحقيقهبا علبى مقبدار األزمات بحكمة ويأمن الكوارث الطبيبيبة، ويشبعر بالثقبة واالطمئنبان واألمبن واألمبان، وهبذه ا

اإلاشبببباع المتحقبببق مبببن الحاجبببات الفسبببيولوجية فهبببي مهمبببة للمسبببن فهبببو يسبببعى إلبببى تحقيبببق األمبببن والطمأنينبببة لبببه وللمحيطبببين ببببه 

 واإلحساس بأنه بمنأى عن المخاطر التي تهدده مبااشرة.

، فقببد كافببه الكورونببا فببي مجبباالت الحيبباة تببرز مشببكلة الدراسببة فببي ظببل مببا يواجهببه العببالم أجمببع مببن تحببديات وآثببار لوببباءو 

قتصببادية واالجتماعيببة والنفسببية. وقببد كانببت اآلثببار الصببحية للجائحببة طالببت تبعببات هببذه الجائحببة كافببة منبباحي الحيبباة وأهمهببا اال

زمنبة اشديدة ومميتة على فئات محددة من الناس، أطلق عليهم ذوو المخاطر العاليبة كببار السبن والبذين يعبانون مبن األمبراض الم

  .المنهكة للصحة لتأثيرها على المناعة لديهم مثل داء السكر  وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلا واألوعية الدموية وخالفها

يمبببر فبببي الوقبببت الحاضبببر بالعديبببد مبببن التغيبببرات االجتماعيبببة والثقافيبببة  كافبببه ردنبببي اشبببأنه اشبببأن المجتمعببباتوالمجتمبببع األ

فبي ضبوء انتشبار  واقتصباديا   واجتماعيبا   كبار السن كونهم من الحلقات األضبعف صبحيا  ثرت بطبيعة الحال على أواالقتصادية، و 

%( )دائبببرة 5.5فبببراد المجتمبببع. ويشبببكل المسبببنون مبببا نسببببته )أمبببن السبببلوكيات الفرديبببة مبببن قببببل غالبيبببة  الوبببباء والبببذ  تبعبببه كثيبببرا  

( مسببنا  520250( سببنة وأكثببر بلبب  )60)(، حيببث أاشببارت نتببائج التعببداد أن عببدد مببن هببم فببي سببن 2020اإلحصبباءات العامببة، 

 ، والفئة العمرية.النوع االجتماعي( يبين توزيع كبار العمر حسا: 1ومسنة. وجدول رقم )
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 (1جـدول رقـم )

 2020لعام  والنوع االجتماعيتوزيع كبار السن حسب: الفئة العمرية، 

 

 الفئة العمرية بالسنوات

 إنــــــاث ذكـــــور
العدد 

 اإلجمالي

النسبة 

المئوية من 

 اإلجمالي
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

60)-64) 86500 1.7 81060 1.8 167560 1.8 

 3.7 352690 3.9 174330 3.5 178360 (65أكبر من )

 5.5 520250 5.7 255390 5.2 264860 المجموع

 2020المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 

والبببذ  أثبببر علبببى عالقببباتهم ، افقهم طيلبببة وجبببود المبببرضي تبببر ثبببار التبببر السبببن واآلهبببذه الدراسبببة لدراسبببة حالبببة كببببا وتبببأتي

مببن اآلخببرين وزاد مببن احباطبباتهم مببن  وخوفببا   سببرية والشخصببية مببن جميببع جوانببا الحيبباة وجعلهببم أكثببر انغالقببا  االجتماعيببة واأل

خبرين ممببا حيبث الحظبر ومنببع المخالطبات مبع اآل مبنثبرت اإلجبراءات الرسببمية التبي اتبعبت مبع المببواطنين عامبة كمبا أ ،المجتمبع

ية خوفا من المرض والذ  قبد يبؤد  لساعات طويلة وتحت ضغوط نفس ماكن محددهالبقاء في أعدم الحركة و يميلون إلى جعلهم 

بدراسببة علميببة موضببوعية سببليمة لمحاولببة جببراءات الكورونببا م جببراء إاآلثببار المترتبببة علببيهدراسببة  صبببح لزامببا  لببذلك أ .لببى المببوتإ

 يجابا عليهم.إلى نتائج تنعكس إ الوصول

%( مببن مجمببوع 76.4وأاشببارت بيانببات وزارة الصببحة أن كبببار السببن سببجلوا أعلببى نسبببة وفيببات منببذ بببدء الجائحببة، بواقببع)

، مببن مجمببوع اإلصببابات %(16.7)أن نسببة المصببابين بفيببروس كورونببا مبن كبببار السببن، وصببلت البى  .الوفيبات بببالفيروس ككببل

وزارة الصبحة )إصابة، إال أن كبار السن هم األكثر عرضة للوفباة مبن المتبأثرين بفيبروس كورونبا المسبتجد (749784)الذ  بل  

ثببار االجتماعيببة والنفسببية المترتبببة علببى كبببار السببن بسبببا جائحببة لببذلك جبباءت هببذه الدراسببة للبحببث فببي اآل، (2021األردنيببة، 

 رونا، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:كو 

https://www.facebook.com/pages/category/Healthcare-Administrator/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87-358360904293395/
https://www.facebook.com/pages/category/Healthcare-Administrator/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87-358360904293395/
https://www.facebook.com/pages/category/Healthcare-Administrator/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87-358360904293395/
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 ؟ما اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا. 1

 ؟المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا النفسيةما اآلثار . 2

االجتماعيبة علبى كببار السبن فبي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجاببات عينبة الدراسبة نحبو اآلثبار . 3

 المجتمع األردني والتي تعزى لمتغيرات الدراسة؟

ثببار النفسببية علببى كبببار السببن فببي . هببل توجببد فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببط إجابببات عينببة الدراسببة نحببو اآل4 

 المجتمع األردني والتي تعزى لمتغيرات الدراسة؟

 همية الدراسة:أ

ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن بسبا من أهمية الموضوع الذ  تناولته وهو اآل تكمن أهمية هذه الدراسة

في حدوث مخاطر عديدة لكبار السن، مما يستدعي ضرورة االلتفات إليهم وإلى ( 19)كوفيد بب فقد تسببت جائحة جائحة كورونا،

مرية األخرى في المجتمعات، وذلك ألنهم األكثر عرضة مشكالتهم حيث يصنفون بأنهم األضعف بين مختلف الشرائح الع

، وعليه فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في أهميتها النظرية .لألمراض المزمنة، ومضاعفاتها، ولتدهور القدرة الوظيفية، واإلعاقة،

 -والتطبيقية وهي كالتالي:

 -أواًل: األهمية النظرية:

ثار التي تترتا على بعي بحاث وهي اآللى جوانا قل الحديث عنها في غالبية األإ أنها ستتطرق همية الدراسة النظرية تنبع أ 

ثار تعطي مخرجات لما يكون قد حدث وبالتالي يمكن وضع فدراسة اآل ،و المشكالت بصفة عامةأو اإلجراءات أالسلوكيات 

فراد لتان تملكان خصوصية كثيرة لدى األوهما حان هذه الدراسة قد تناولت الناحية االجتماعية والنفسية أكما  ،الحلول المناسبة

 عامة ولدى كبار السن، وخاصة في ظل قلة الدراسات التي تناولت هذا المتغير بشكل عام، وعلى فئة المسنين تحديدا .

 -ثانيًا: األهمية التطبيقية:

السبل إلى التخفيف عن هؤالء  ، ودفعهم إلى توفيروضاع المسنيناالهتمام بأتوجه هذه الدراسة أنظار المسئولين إلى 

تي قد تلحق بهم نتيجة والمساعدة بكافة مجاالت الحياة ومتابعة التأثيرات الوالتخفيف من الضغط النفسي لديهم، المسنين 
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همية الدراسة التطبيقية يمكنها من مساعدة الباحثين في أن أ كما  .نهم قد يعانون من ضعف بدني ونفسي واجتماعيالكورونا أل

 دراسة جوانا مخفية من حياة كبار السن.

 :هداف الدراسةأ

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

 . الكشف عن اآلثار االجتماعية الواقعة على كبار السن خالل جائحة كورونا.1

 .الكشف عن اآلثار النفسية الواقعة على كبار السن خالل جائحة كورونا.2 

. الكشف عن الفروق ودالالتها اإلحصائية نحو اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في 3 

المجتمع األردني وبين متغيرات البيانات األولية )النوع االجتماعي، العمر، مكان اإلقامة، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية 

 العامة(.

 -فاهيمية واإلجرائية:التعريفات الم 

 تتضمن هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات وهي:

لم يتفق الباحثون على تعريف واحبد ( عاما ، و 60ويقصد بهم بحسا الدراسة الحالية؛ األفراد الذين تجاوزت أعمارهم ) المسنون:

اآلخبببرون بضبببعف القبببوة الجسبببدية، بينمبببا ربطهبببا جبببامع للشبببيخوخة، فربطهبببا الببببعي مبببع مراحبببل الحيببباة المتبببأخرة، وربطهبببا 

 (.2020الزيود، اآلخرون باألمراض المزمنة وزيادة اإلحساس بالتعا واإلرهاق)

وتميزه عن غيره فيخرو منها تبعا لذلك سائر الظروف كبار السن هي مجموعة من الظروف التي تحيط ب اآلثار االجتماعية:. 2

لنبباس، بهبذا المعنبى تقتصبر الظببروف االجتماعيبة هنبا علببى مجموعبة مبن العالقببات العامبة التبي تحبيط بالمسببن وغيبره مبن ا

التي تنشأ بين الشخ  وبين فئات معينبة سبواء كبانوا أفبراد أسبرته أو مجتمعبه أو مدرسبته أو األصبحال مبن النباس يخبتلط 

الجماعببة وأنظمتهببا والتببي  بهببم اختالطببا وثيقببا  واألصببدقاء الببذين يختببارهم، إذن هببي مجموعببة الظببروف التببي تتعلببق بتكببوين

 .(2020تساهم في تكوين الفرد وتربيته، ويكون لها األثر الواضح في سلوك الفرد ومجتمعه)احميداني، الهياللي، 

بأنببه الدرجببة التببي يحصببل عليهببا كبببار السببن علببى االسببتبانة المسببتخدمة والخاصببة باآلثببار  وُتعــرف اآلثــار االجتماعيــة إجرائيــًا: 

 ه الدراسة.االجتماعية في هذ
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ــار النفســية:. 2 مجموعببة متنوعببة مببن السببلوكيات المرتبطببة بالجوانببا النفسببية التببي تواجببه كبببار السببن وتبببيقهم عببن الحيبباة  اآلث

بصببورة طبيبيببة، وتببؤد  بببه إلببى الشببعور بالوحببدة والغمببوض والكببدر النفسببي، الوسببواس القهببر ، والمخبباوف االجتماعيببة، 

 (.2020األسمر ، واضطرابات األكل)والضجر، اضطرابات النوم، 

بأنه الدرجة التبي يحصبل عليهبا كببار السبن علبى االسبتبانة المسبتخدمة والخاصبة باآلثبار النفسبية  وُتعرف اآلثار النفسية إجرائيًا:

 في هذه الدراسة.

ــا )دوفيــد لببدى اإلنسببان هببي فصببيلة مببن الفيروسببات التببي قببد تسبببا المببرض للحيببوان واإلنسببان، وتسبببا  (:19-فيــروك كورون

أمراضببا  للجهبباز التنفسببي التببي تتببراوح حببدتها مببن نببزالت البببرد الشببائعة إلببى األمببراض األاشببد وخامببة مثببل متالزمببة الشببرق 

 .(2020اإلسكوا، )األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(، ويتسم بسرعة االنتشار

 اإلطار النظري:

 والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونااآلثار االجتماعية 

يعاني كبار السن خالل جائحة كورونا من العديد من اآلثار االجتماعية والنفسية والتي أثرت على تواصبلهم االجتمباعي، 

شبديد مبن مواجهبة واإلحجام عن االتصال باآلخرين واالندماو معهم، وضعف القدرة على التعبير عبن اآلراء والمشباعر، والخبوف ال

 المواقف، أ  أن هذه اآلثار بصفة عامة قد يعوق تحقيق التفاعل االجتماعي الناجح لكبار السن.

( اآلثار االجتماعية التي رافقت كبار السن خالل جائحة كورونا هي الشعور Alastair, et.al, 2020ويشير )

ذلك تشتيت االنتباه، وعدم القدرة على التركيز، والنسيان، بالخوف وعدم الراحة الداخلية وترقا حدوث مكروه، ويترتا على 

واألرق، وعدم القدرة على النوم، والتوتر والتهيج العصبي، وهذا يجعل الفرد حساسا  جدا  أل  ضوضاء، والشعور باالختناق، 

التي  المظاهر االجتماعيةن ( أ2020احميداني، الهياللي، واألحالم والكوابيس المزعجة، وسيطرة مشاعر االكتئال. كما يشير )

تمثلت في سرعة اتخاذ قرارات ال تنفذ مع الميل الشديد لنقد الذات، ووضع متطلبات رافقت كبار السن خالل جائحة كورونا 

صارمة على ما يجا عمله، كما يبدو المسن في حالة اضطرال وعدم توافق مع اآلخرين، حيث يميل للعزلة، والبعد عن 

عية، ويبدو عليه عدم القدرة على إحداث تكيف بّناء مع الظروف واألاشخاص والمواقف االجتماعية. ويركز التفاعالت االجتما

( على المظاهر النفسية التي تمثلت في اشحول الوجه، واتساع حدقة العين، وتعابير الخوف على الوجه، 2020السبيعي، )
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عة التنفس والشعور باالختناق، وجفاف الحلق وصعوبة البلع، وبرودة األطراف، وسرعة نبضات القلا، وارتفاع ضغط الدم، وسر 

ومن األعراض الجسمية للقلق أيضا  الضعف العام، ونق  الطاقة الحيوية، ونق  النشاط والمثابرة، وتوتر العضالت، والنشاط 

 الحركي الزائد، والالزمات العصبية.

ا بيضاء أو سوداء، أ  أن المسن يفسر المواقف باتجاه ومن اآلثار النفسية أيضا  التطرف في األحكام باألاشياء إمّ 

واحد وهذا يجلا له التعاسة والقلق، ويواجه المواقف المختلفة بطريقة واحدة من أجل التفكير فيها، ويميلون لالعتماد على 

عندما يتطلا منهم  األقوياء ونماذو السلطة وأحكام التقاليد، مما يحّولهم إلى أاشخاص عاجزين عن التصرف بحرية انفعالية

 (.Souza, et.al, 2020ذلك)

( أن من اآلثار االجتماعية والنفسية انتشار بعي األفكار الالعقالنية كاألفكار Girdhar, et.al, 2020ويبين )

جني ثمار  السلبية المتمثلة في التشا م، واإلحباط، والتقييم السلبي للذات، وعدم الثقة بالنفس، واالعتمادية، وتوقع الفشل، وعدم

 التعا من العمل الذ  يقوم به الفرد.

( أن اآلثار االجتماعية والنفسية لدى كبار السن قد تعود إلى عدم اشعورهم Hsu. and Lane, 2020ويرى كل من)

ام بأمر باألمان واالنتماء واالستقرار، وعدم القدرة على فصل أمانيهم عن التوقعات المبنية على الواقع، مما قد يدفعهم إلى القي

يخالف  يم المجتمع الذ  يبيي فيه وتعاليمه، أو يقدم على ارتكال فعل يتعارض مع مبادئه األخال ية أو االجتماعية أو 

 التربوية.

( أن من أهم اآلثار االجتماعية والنفسية عند الفرد هو الخوف من الخسائر المفاجئة والصدمات 2020)األسمر  وأاشار 

الخوف من العقال وتوقعه، وواضح أن هذه المخاوف تبدأ في مرحلة مبكرة لديه وقد تعود للشعور النفسية والشعور بالذنا و 

بالعجز والنق  وللكبت الذ  تعرض له الفرد، ومواقف الحياة الضاغطة والضغوط الحضارية والثقافية والبيئية الحديثة 

 ومطالبها.

بأنه محط اهتمام اآلخرين ومحبتهم وموضع  ( على أهمية اشعور المسنJavadi, et.al, 2020ويركز كل من)

تقديرهم واحترامهم وأنه ينتمي إلى اشبكة اجتماعية توفر ألعضائها التزامات متبادلة، وحدد ثالثة أنواع للدعم االجتماعي هي: 

وتدعيم الدعم العاطفي النااشئ عن العالقات الحميمة، ودعم التقدير الذ  يعمل على إاشباع الحاجات لالعتراف والتقدير 
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 ,Seyyedاإلحساس بقيمة الذات، ودعم االنتماء الذ  يدعم اإلحساس باالنتماء وعضوية الجماعات االجتماعية. وينظر )

and Hossein, 2020  لتحقيق الحاجات االجتماعية باعتبارها تغذية راجعة تساعد المسن في تقويم سلوكياته وأفكاره وفقا )

وعدم إاشباع هذه الحاجات يخلق لدى الفرد عدم التوازن في  في اشبكته االجتماعية لما يحصل عليه من األعضاء اآلخرين

 .قدرته على التكيف مع محيطه

 الحاجات االجتماعية والنفسية لكبار السن

  تلبببىن أيفتبرض مبن الحاجبات التبي ومجموعبة  ،وأوقبات فبرا  ،لبى عمبر متقبدم مشبكالت صببحيةإلشبخ  يترتبا علبى وصبول ا 

 همها :ومن أ ( 2011 ،الصماد )وردهاوقد أ ا  ومجتمبي من مشكالت تكيفية تتطلا تدخال أسريا  مما يجعل الشخ  يعاني 

السن مبن كثيبر  كبير الحاجة إلى إقامة عالقات اجتماعية وتواصل مع اآلخرين المحيطين بالشخ  كبير السن حيث يحرم -1

و أتتعلبق الكبيبر السبن نفسبه  عبدم المحافظبة علبى تلبك العالقبات ألسببالو بسببا االجتماعيبة عنبد التقاعبد أمن العالقبات 

فيتكيبف كبيبر السبن مبع المرحلبة التبي سبينتقل إليهبا  والتكيبف لمرحلبة الشبيخوخة .تتعلق باألاشخاص اآلخبرين المحيطبين ببه

 مركبز الشبخ  التغلا على مشاعر العجز التي يشعر بها الشخ  فالمشاعر هذه تؤد  إلى الخبوف مبن فقبدان لمحاولة

 .عدام الفائدة واستنفاذ الفعاليةلى اإلحساس بانإفي الجماعة والقلق المتزايد لحالته الصحية مما سيؤد  

لشببريك ثببم تضببيق دائببرة العالقببات جتماعيببة حيببث تببتقل  منظومببة المكانببة االجتماعيببة عنببد فقببدان ااال ةالمكانبب الحاجببة إلببى -2

و السبكن مبع يضبطر كبيبر السبن اإلقامبة بمفبرده أ ممبا ةلى المنزل الخاص للزوجاألسرة إبناء وتركهم األ سرية بعد زواواأل

حفباد ممبا يولبد اإلحسباس بالخضبوع والتببيبة بعبد أن كبان ك مبع األبنباء وزوجبات األبنباء واألتبرز مشبكلة االحتكباوهنا أحد 

 .صاحا السلطة والسيادة

مبباعي وتظهببر هببذه الحاجببة عنببد اشببعور كبيببر السببن بالوحببدة والعزلببة عببن ى االنببدماو فببي المجتمببع والتفاعببل االجتالحاجببة إلبب -3

مبن نشباطاته كمبا  ا  كبيبر  ا  والتي تبدأ من الحرمان مبن العالقبات األسبرية ثبم االجتماعيبة والتبي كانبت تشبكل جبزء المجتمعات

تجبباول المجتمببع مببع لببى االنببدماو فببي المجتمببع نتيجببة اشببعور كبيببر السببن ببباالغترال عببن المجتمببع لعببدم إتظهببر الحاجببة 

 .احتياجاته
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ذه اآلثبار انقطباع العالقبات األجتماعيبة ياة المسن ومن أهبم هبفي ح كبيرا   فراغا   يتركالتقاعد ف لى استثمار وقت الفرا إ الحاجة-4

واإلحسببباس باإلهمبببال واإلنعزاليبببه ، وزيبببادة وقبببت الفبببرا ،ونق  الدخل،والشبببعور بأنبببه أصببببح  ببببين المتقاعبببدين ومجبببتمعهم،

 جتماعيببا  وثقافيببا  اأوقببات فببرا  المسببنين والترفيببه  مسببتهلكا  غيببر منببتج ،ولعببل إن أهببم األسبببال التببي تسببتلزم االهتمببام بمسببأله

 روحيا  تهيئه سبل و وسائل الفرا  والتسلية التي يحتاجونها.و 

وهببذا يبببرتبط  بعضببهم الببببعين يقببدمها النببباس لبببار السبببن وهببي الفائبببدة التببي يمكبببن أإلببى التكامبببل االجتمبباعي ببببين ك الحاجببة-6

لبى تشبابه االهتمامبات حيبث يبؤد  ذلبك إ عمبار وتشبابه الظبروف وبالتباليفسي بين كبار السبن بحكبم تقبارل األبالتكامل الن

 .اإلحساس كل منهم بقيمة اآلخر مما يؤثر بسلوكياتهم واتجاهاتهم

  لتوافق الذاتي لدى المسنينا 

يعتببر التقبدم فبي العمبر فتبرة ( و نجاح العالقة مبع متغيبر الموقبف االجتمباعيالسلوك إل التغير في)يتضمن مفهوم التوافق الذاتي  

حيبث يبؤد   همية توقع المزيد من التغير في الموقف الحباليكيف المستمر مع التغير، وبنفس األا التلعمرية مستمرة تتط

 ا  لوجيبة واالجتماعيبة والنفسبية التبي تعتببر جبزءلبى ردود فعبل الفبرد اتجباه تبداخل التغيبرات البيو التقبدم فبي السبن إالتوافق مع 

  .(1987)القناو ، من التقدم في السن

 همها :عوامل تؤثر في توافق المسن ومن أ  توجد عدة

و غيببر مبااشببرة بموقفببه السببائد كصببحته ومصببادره أن يتببأثر المسببن بطريقببة مبااشببرة أمببن الممكببن )الموقببف السببائد فببي الحيبباة  -1

 بناءأن الذين لديهم أو  ،كثر من المنفردينأسنين المتزوجين المافق و حيث يتسرته االجتماعية وخاصة مع أة وعالقاته المالي

كمبا أن  ،مبان االقتصباد  سببا فبي عبدم التوافبق لوجبود قلبق نحبو الحاضبر والمسبتقبلأن عبدم األو كثر مبن غيبرهم توافقوا أ

 سرته.االستقرار الصحي يجعل المسن أكثر توافق مع بيئته وأ

كببر مبن نجاحهبا ونشبيطين اجتماعيبا بدرجبة أ يكون األفبراد المتبوافقين مبع التقبدم بالسبن أكثبر والعالقات االجتماعية نشطةاأل -2

 وتتطور عالقاتهم مع االخرين  كما أن السفر يجعل النشاط ،صدقاء بنسبة مرتفعةفيكون لديهم أ توافقهم الذين يفشلون في



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

13 

 

لعقليبببة ا ذا مبببا تبببوهم المسبببن بعجبببزه وزادت لديبببه القيبببود والمعوقببباتإويتولبببد هبببذا اإلحسببباس حسببباس بعقبببدة الشبببيخوخة مبببدى األ -3

وبشبأن وضبعه  ةالجماعبة والقلبق بشبأن حالتبه الصبحي من فقدان مركزه فبي وفا  لى االنعزالية خوالجسمية مما يحمل المسن إ

الوحببدة كلمببا انفببي مببن حولببه أوالده وأهلببه رارة الفعاليببة وتببزداد لديببه مبب فاذالمببالي وتسببيطر عليببه مضببار انعببدام الفائببدة واسببتن

 .بانشغالهم عنه

اء مببن كانببت حببالتهم ن اتجاهببات المسببنين نحببو ذاتهببم تتضببمن مشبباعر سببلبية بالقيمببة الذاتيببة سببو الببذات لببدى المسببنين أ تقبببل -4

البسببيطة التببي  ن الوعكبباتأاشبب نهببم يميلببون إلببى الشببكوى مببن ضببعف الصببحة عامببة والتهويببل مببنوأ و سببيئةالجسببدية جيببدة أ

لببى عببنهم وأن أغلببا المسببنين يتحببول إ لكسببا العاطفببة والشببفقة مببن قبببل اآلخببرين خاصببة أفببراد أسببرهم المنشببغلون  تصببيبهم

 القنببباو ،) لبببى حبببد األنانيبببة التمركبببز حبببول البببذات والتفكيبببر فيهبببا أكثبببر ممبببا يفكبببر فيهبببا اآلخبببرون واالرتبببباط إ االهتمبببام بذاتبببه

1987) 

  كبار السن كالتمشلالنظريات المفسرة  

فيها تتم  بر الشيخوخة عملية بيولوجيةتعتاختلفت وتنوعت النظريات المفسرة للظروف والمشكالت التي يواجهها كبار السن  

دوارهم من فقدان لهذه االجتماعية للمسنين ترتبط بتغير أهنالك مجموعة من التغيرات ن أل ،الفسيولوجيةمجموعة من التغيرات 

 ومن هذه النظريات ، لتعرض المسنون لمجموعة من التغيرات السلوكية باإلضافةدوار جديدة ر وظهور أدوااأل

اجتماعية مختلفة على امتداد حياتهم منذ الوالدة  أن األفراد يلعبون أدوارا  ساس لى أترتكز هذه النظرية ع :نظرية الدور

علم  .مفهوم الذات حسا المراحل العمرية في حياة الفردتكون دوار هي األساس التي من خاللها ين هذه األأو  ،وحتى الوفاة

رد على التكيف لمرحلة الشيخوخة تعتمد فن قدرة الأتتلخ  نظرية الدور في مجال الشيخوخة بمقولتها و  االجتماعي الشيخوخة

عليه  ذا كانإ في مرحلة الشيخوخة ويرتبط ذلك بالعمر فيما االجتماعية أدواره ىالذ  يطرأ عل على قدرته على تقبل التغير

السن همية في المجتمع لذلك يوجه كبار أو المرض أو األ و التنحي عن الحوار القديمة بحكم التقاعدأالقيام بأدوار جديدة 

االجتماعية و تقل  األدوار أان فقد المطلوبة لذلك فإن كانت تمنحهم المكانة دوار القديمة التياأل الت ترتبط بالدور لفقدانمشك

 (2007بدر،) .الشخ  وثقته بنفسه ن يؤد  إلى هزة عنيفة في هويةيمكن أ
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تفسر كذلك هذه النظرية ما قد يحدث عند إصابة أحد المسنين بالمرض وتناق  وتغير األدوار التي كان يقوم بها كما و   

 السن بالمرض حيث تزداد األعباء عليهم ويصبح كبيرتفسر األدوار التي تستحدث عند األسرة عند إصابة  من ناحية وكذلك

 .ة من الطرفينملديهم أدوار جديده وبالتالي فهي تفسر األدوار المستحدثة والمستخد

 هو أساس الحياة لجميع ن النشاطاط االجتماعي في حياة الفرد حيث أالنش ترتكز هذه النظرية على أهمية: ظرية النشاطن

نها ترتبط حاجات نفسية واجتماعية متماثلة وأن كبار السن يشتركون في النظرية أ فترض هذهوت فراد وعند مختلف األعماراأل

ومن خالل هذه النظرية فإن كبار السن القادرين على االحتفاظ بنشاطاتهم  ،لتي يقومون بها وفقا الحتياجاتهمبالمشاركات ا

وأكثر ارتباط بمجتمعنا وأكثر رضى عن حياتهم ولديهم استمرار وتفاعل مع اآلخرين  يجابية نحو أنفسهمإ كثراألهم  االجتماعية

  (2013)الوريكات،.علم اجتماع الشيخوخة

 المحيط االجتماعي للمسن عند تقاعده تقل  بسباو نشاط ة عزلة كبار السن وعدم وجود دور أوتفسر هذه النظري

د من الصعوبات المتزايدة في عدم قدرته على مواجهة تلك ركة واالنحدار الجسماني الذ  يزيوبروز محددات الحوموت الرفقاء 

ستمرار المسن في ارتباطه بالعالم والتواصل يؤد  الى تأمينه إن كما أ .(2007بدر،) المعوقات وفي عدم ااشباعه الحتياجاته

 ( 1994،الزراد) يقوم بها مما يسهم برفع الروح المعنوية لههداف الشخصية التي كان أدوار بديلة لهذه األب

مع  االجتماعيطار العام ن الشيخوخة الناجحة تتضمن االنسحال التدريجي من اإلأتن  على  : لنظرية االنفصاليةا

وعلى المسن ترك العملية اجتماعيا  ذهوتتم ه ،من توقعاتهم من المسنين وخفي درجة التعامل معهمللتقليل ميل من اآلخرين 

قدر على ذلك بالنسبة الفرد فإن فك المجال لمن هم أصغر سنا وأيستطيع العمل بكفاءة لكي يفسح  مجال الدور الذ  لم يعد

 (2013،، وآخرون ،)البداينةللمحافظة على التوازن بين الطاقة الناتجة عن السن ومتطلبات اشركاء الدور االرتباط وسيلة

ال من السياق باالنسح الذين يصلون إلى مرحلة الشيخوخة فإنهم يبدأون تدريجيا   األفرادن كما تفترض النظرية أ  

وتعد  .ن المسن واآلخرينلنق  عمليات التفاعل بيوتتناق  األنشطة التي كانوا يقومون بها من قبل وذلك  االجتماعي

يعتبر فك و  سنا   لألصغردرته على العمل بكفاءة لذلك يفسح المجال ق بسبا عدم االجتماعيةالشيخوخة مرحلة ضعف الروابط 

ن النظرية تقول بتناق  معدل تفاعل الفرد إ .الدورلطاقات التي ضعفت ومتطلبات التوازن بين ا االرتباط وسيلة للمحافظة على

لك تغير اشخصية الفرد حيث ينتقل وكذ ،اآلخرين سلول ونمط التفاعل معأ حدوث تغيرات كمية وكيفية فيو  ،في عمره كلما تقدم
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خرى ألى إلى آخر ومن ثقافة إمن مجتمع  عملية االنسحال تختلف نأ علما   ،لى االهتمام بذاتهمن اآلخرين إ المسن اهتمام

 .(1994)الزراد،،وتختلف لدى المسنين حسا وظائفهم المختلفة وسماتهم الشخصية

ية الشخصن السلوك اإلنساني هو نتيجة لعمليات التفاعل بين الصفات أترى هذه النظرية  : نظرية المسارات الحياتية 

هي ترى أن الصفات الشخصية ما هي ف ن تعد الشخ  للقيام بالسلوك غير االجتماعي،فالصفات يمكن أ ،االجتماعيةوالبيئة 

 نوتقول النظرية أ ،االجتماعية فتتفاعل الصفات الفردية مع البيئة ،إال وظائف للعوامل البيولوجية والبيئة األسرية لألاشخاص

غير االجتماعي وهنالك من  جتماعي فهنالك من يستمر في السلوكفردية في عمليات استقرار السلوك غير اال هنالك فروقا  

التفاعل )يتوقف عن السلوك غير االجتماعي خالل مسيرته الحياتية، لذلك استندت هذه النظرية على مصطلحين هما 

ترى  خيرا  ر التراكمية واآلثار المستمرة. وأثاوكل منهما يؤد  الى آثار في حياة الفرد منها اآل يجابي(ل اإلاالرتكاسي والتفاع

االجتماعية وهنا الفشل في تعلم بدائل للسلوكيات غير  االجتماعيةن هنالك مصدرين لالستمرار في السلوكيات غير النظرية أ

السلوكيات االجتماعية المناسبة، والثاني هو أن يصبح األفراد منغمسين في أساليا لم عت ن هؤالء األفراد غير قادرين علىأ  أ

  (2013)الوريكات،.وأنماط حياتية منحرفة

 الدراسات السابقة 

تم االطالع على العديد مبن البحبوث والدراسبات ذات العالقبة بالموضبوع، والتبي أفجريبت فبي البيئبات األجنبيبة والعربيبة، 

، ولتنظببيم عببرض الدراسببات، ولكببي تكببون اشبباملة بحيببث الدراسببات التببي لهببا عالقببة بمتغيببرات البحببث الحببالي وقببد تببم اختيببار أهببم

 تساعد في مناقشة نتائج الدراسة سيتم تقسيمها إلى قسمين: 

 أ. الدراسات العربية:

كورونـا  ( دراسـة بعنـوانم مهـددات الصـحة النفسـية المرتبطـة بـالحجر المن لـي إثـر فيـروك2020أجرى )األسمري، 

لى إبراز المهددات النفسية الناتجة عن الحجر المنزلي خالل فيبروس وهدفت الدراسة إ (مCORONA PANDEMICالمستجد)

والتعريببف  .(، ووضبع الحلببول المقترحبة لمواجهبة المهبددات النفسببية الناتجبة عبن الحجببر المنزلبيCOVID-19كورونبا المسبتجد)

ة المحليببة للتخفيببف مببن هببذه اآلثببار والمهببددات، يببوالتببدخالت النفسببية والمجتمب بببأهم الجهببات التببي قببدمت نمبباذو مببن الخببدمات

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بهدف توصيف الظواهر واآلثار والمهبددات مبن جهبة، وتحليلهبا واسبتخالص أببرز 
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جائحبببة كورونببا تركبببت آثارهبببا الصبببحية وتوصبببلت الدراسببة إلبببى نتبببائج كببان مبببن أهمهبببا: أن  .النتببائج والحلبببول لهبببا مببن جهبببة ثانيبببة

واالقتصببادية واالجتماعيببة والنفسببية علببى العببالم أجمببع بطريقببة كبيببرة؛ مببا تسبببا فببي اشببلل وتعطيببل مفاصببل حيبباة النبباس، ونتجببت 

عنهبا مهبددات وآثببار نفسبية ناجمبة عببن اضبطرار النباس للحجببر المنزلبي وعبدم قببدرتهم علبى الخبروو إال للضببرورة، ومبن أهبم هببذه 

ت القيببود المفروضببة علبببى أفببراد األسببرة وانعكاسبباتها النفسبببية، والتباعببد االجتمبباعي فببي التعامبببل اليببومي بببين األفببراد بمبببا المهببددا

يتعارض مع التواصل الذ  يعتببر عمليبة اجتماعيبة مهمبة فبي حيباة اإلنسبان، وتشبابه ظبروف الحجبر المنزلبي بظبروف العقوببات 

دية، وانتشببببار الشببببائعات والتببببأثير السببببلبي لوسببببائل اإلعببببالم، والقلببببق بشببببأن تببببوفير السببببالبة للحريببببة، وتغيببببر نمببببط الحيبببباة االقتصببببا

 االحتياجات المنزلية، والضغط النفسي على كبار السن.

علـى  19-ثار النفسية واالجتماعية لجائحـة كوفيـد( دراسة بعنوان ماآل2020من )احميداني، والهياللي،  وأجرى كل

علبى  19-ثار النفسية واالجتماعية لجائحة كوفيدلى اآلهدفت هذه الدراسة إلى التعرف عو  المسنين خالل فترة الحجر الصحيم،

نثبى(، أ 71ذكرا  و  41( مسنا  ومسنة )112المسنين خالل فترة الحجر الصحي في مملكة المغرل، وتكونت عينة الدراسة من )

كببان مببن أهمهببا: التقليببل بشببكل كبيببر مببن التفاعببل واسببتخدمت الدراسببة المببنهج الوصببفي التحليلببي، وتوصببلت الدراسببة إلببى نتببائج 

فبببي حالبببة الشبببعور بعبببدم االهتمبببام مبببن طبببرف  االجتمببباعي للمسبببنين مبببع اآلخبببرين، االنسبببحال مبببن الحيببباة االجتماعيبببة خصوصبببا  

المحيطين بهبم، وظهبور الفبرا  االجتمباعي فبي ظبل الحجبر الصبحي نتيجبة لفبراق األصبدقاء أو مبوت بعضبهم. وقبد ارتفعبت لبدى 

ين الحاجة إلى مسباعدة اآلخبرين، وهبو مبا قبد يبؤد  إلبى انخفباض الحالبة النفسبية والمعنويبة لبديهم باعتببارهم أصببحوا عالبة المسن

 .خرينعلى اآل

حيث توصبلت  م على كبار السن في المنطقة العربّية 19-آثار جائحة كوفيد ( بعنوانم2020وفي دراسة )اإلسكوا، 

كببببار السبببن مبببن النسببباء علبببى وجبببه الخصبببوص، وذوات اإلعاقبببات الشبببديدة إلبببى المتوسبببطة، هبببّن أكثبببر عرضبببة الدراسبببة إلبببى أن 

المنطقبببة العربيبببة يعبببانون مبببن هبببذه  ماليبببين كببببار السبببن فبببي 7ماليبببين مبببن أصبببل  4للمخببباطر بسببببا الجائحبببة. ويبلببب  عبببددهن 

وأنه يحّد ارتفاع معدالت األمية وعدم اإللمام بالتكنولوجيا من قدرة كبار السن على البقاء على اطبالع بتبدابير الوقايبة  .اإلعاقات

بفعبل محدوديبة  ا  لشبعور بالعزلبة. ويتفباقم الوضبع أيضبتصبال بباآلخرين لطلبا المسباعدة أو التخفيبف مبن امن الجائحة، وعلى اإل

 .التغطية الصحية الشاملة وعدم كفاية خدمات الحماية االجتماعية لكبار السن

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
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( دراسـة بعنـوانم تقيـيم تجربـة الرعاالـة االجتماعيـة للمسـنين مـن وجهـة 2019وأجرى كل من)المنذرية، والشربيني، 

المقدمبة للمسبنين فبي دار الرعايبة االجتماعيبة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن خدمات الرعاية االجتماعية  نظر المستفيدينم

السبؤالين  عبنوتقييمها من وجهة نظر المسنين أنفسهم في والية الرستاق بسبلطنة عمبان، وقبد تبلبورت مشبكلة البحبث فبي اإلجاببة 

خبدمات؟ وترجبع اآلتيين: ما أاشكال الرعاية المقدمة للمسنين المقيمين في دار الرعاية االجتماعية؟ وما مدى رضا هم عن هذه ال

أهميببة الدراسببة فببي كونهببا محاولببة لتقببديم إطببار علمببي وعملببي جديببد فببي مجببال رعايببة المسببنين يقببود إلببى تطببوير برامجببه الوقائيببة 

 رعايببة المسببنين، كمببا تناولببت إطببارا  مببن مفبباهيم المسببن، الرعايببة االجتماعيببة، دور  التنمويببة، وقببد تناولببت الدراسببة كببال  والعالجيببة و 

تضبببمن عرضبببا ألنبببواع الرعايبببة االجتماعيبببة المقدمبببة للمسبببنين فبببي سبببلطنة عمبببان. اعتمبببدت الدراسبببة الحاليبببة علبببى المبببنهج  نظريبببا  

الوصفي، بالتطبيق على عينبة عشبوائية مبن المسبنين المقيمبين فبي دار الرعايبة االجتماعيبة بالرسبتاق، وقبد توصبلت الدراسبة إلبى 

دمات الرعايبببة الصبببحية واالهتمبببام بصبببحة المسبببنين المقيمبببين، وأن هنببباك بعبببي النتبببائج مبببن أهمهبببا حبببرص البببدار علبببى تقبببديم خببب

 عالقات اجتماعية طيبة تربطهم بالمسنين اآلخرين وكذا العاملون بالدار. 

يــافــــة ( دراسة بعنوانم مستــوى التكيــف االجتماعــي لــــــــدى المسـنـين المــقيمــين في دار الض2018وأجرت )السعود، 

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة التكيف االجتماعي لدى المسنين المقيمين في دار الضيافة  ردنمـنــــين في األ للمــس

ردن، ومدى ارتباطها بمتغيرات: الجنس، والحالة االجتماعية، والمستوى التعليمي، ووجود األبناء، ومصادر للمسنين في األ

( مسنا  ومسنة، واستخدم المنهج الوصفي، وطورت استبانة لقياس 66الدراسة ) وبلغت عينة الدخل، ومدة اإلقامة في الدار.

درجة التكيف االجتماعي. وأظهرت النتائج وجود درجة جيدة في التكيف االجتماعي للمسنين على المقياس ككل، ولم تظهر 

االجتماعية، والمستوى التعليمي، ووجود األبناء، فروق ذات داللة إحصائية في درجة تكيفهم االجتماعي تعزى لمتغيرات: الحالة 

ومصادر الدخل. بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تكيفهم تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، 

لح المسنين قامة لصاهم االجتماعي تعزى لمتغير مدة اإلوكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تكيف

 ( سنوات فأكثر.5الذين بلغت إقامتهم )
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 :دراسة بعنوانم التحدالات النفسية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط (2018وأجرى كل من )درادشه، والسمري، 

تعرف هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم التحديات النفسية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط، وال دراسة كمية نوعيةم

على أثر متغير )النوع االجتماعي( في مواقفهم إزاء التحديات والصعوبات النفسية التي تواجههم، فضال عن معاينة األهمية 

النسبية لبعي المتغيرات المستقلة في تفسير تباين هذه المواقف. وقد أجريت الدراسة على عينة غير احتمالية بل  حجمها 

ث ممثلة لمحافظة مسقط بوالياتها الست )مسقط، مطرح بواشر، قريات، العامرات، السيا(، من الذكور واإلنا ( مسنا  2332)

واعتمدت بصورة أساسية على "االستبانة" كأداة رئيسة لجمع البيانات، باالستناد إلى منهج المسح االجتماعي بالعينة؛ 

سا التها. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن التحديات وباالستراشاد باألساليا الوصفية التحليلية لمناسبتها مع أهداف الدراسة وت

النفسية المتمثلة في "تسلط فكرة االنتحار" قد جاءت كأهم التحديات النفسية التي تواجه المسنين وبدرجة تأثير مرتفعة، كما 

. كذلك بينت النتائج خلصت النتائج إلى أن المسنين الذكور أاشد معاناة من معظم التحديات والصعوبات النفسية مقارنة باإلناث

 .أن متغير "عدد األبناء" اشكل أكثر المتغيرات المفسرة لتباين التحديات النفسية التي تواجه المسنين

( دراسة بعنوانم الصحة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين/ دراسة ميدانية لواقع 2016والعرجا،  ،دتلووأجرى كل من )

هدفت  الصحة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين )في بيوت المسنين ونوادي المسنين وفي البيوت في محافظة بيت لحم(م،

يين، والتعرف إلى أثر بعي المتغيرات على الصحة ف الدراسة إلى الكشف عن واقع الصحة النفسية لدى المسنين الفلسطين

مسنا  ومسنة  (105النفسية )الجنس، العمر، مكان اإلقامة، المؤهالت العلمية، مكان السكن(، طبقت الدراسة على عينة قوامها )

راسة إلى أن أعراض ( تم التحقق من الكفاية السيكومترية للمقياس. توصلت الد1986استخدمت الدراسة قائمة كورنل الجديدة )

االضطرابات السيكوماتية لدى المسنين كانت متوسطة، وكانت أبرز األعراض المتعلقة بالحساسية، ثم الغضا، والتوتر، وعدم 

االكتئال. أظهرت النتائج فيما يتعلق بمتغير الجنس وجود فروق في البعد البياد  للحساسية لصالح المسنات،  ا  الكفاية، وأخير 

وق في أبعاد الدراسة األخرى. أما مكان اإلقامة فلم تظهر فروق على جميع األبعاد، ما عدا، بعد الغضا ولصالح ولم تظهر فر 

الذين يسكنون في بيوتهم؛ وكذلك متغير العمر لم تظهر فروق على جميع األبعاد، ماعدا، بعد القلق لصالح الذين أعمارهم دون 

بعاد والدرجة الكلية لمتغير الحالة االجتماعية والمؤهالت العلمية، وفي متغير سنة، في حين لم تظهر فروق على جميع األ 65

 مكان السكن لم تظهر فروق في جميع األبعاد، ما عدا، بعد الغضا لصالح الذين يسكنون القرى.
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ن فـي يوائية في تحقيق التكيف االجتماعيـة للمسـنيدور مؤسسات الرعاالة اإل دراسة بعنوانم (2016)عذاربة، وأجرى 

هببدفت التعببرف إلببى دور مؤسسببات الرعايببة اإليوائيببة فببي تحقيببق التكيببف االجتمبباعي للمسببنين فببي مدينببة عمببان بالمملكببة  ماألردن

ومسببنة. ومببن النتببائج  ( مسببنا  203األردنيببة الهااشببمية، واسببتخدمت الدراسببة اسببتبانة لقيبباس التكيببف االجتمبباعي لببدى عينببة بلغببت )

التببي أظهرتهببا الدراسببة أن مؤسسببات الرعايببة اإليوائيببة تقببوم بببدور كبيببر فببي تحقيببق التكيببف االجتمبباعي واألسببر  للمسببنين، وفببي 

 تدعيم عالقات النزالء مع المشرفين ومع أسرهم ومع بعضهم البعي.

سي لـدى المسـن: دراسـة ميدانيـة علـى عينـة تقدير الذات وعالقته بالتوافق النف "دراسة بعنوان( 2015)سبني، وأجرى 

هببدفت التعببرف إلببى تقببدير الببذات وأثببره علببى التوافببق النفسببي للمسببنين، وتكونببت عينببة " مــن المســنين بمرادــ  رعاالــة الشــيخوخة

نثبى( مبن مؤسسبات إيبواء المسبنين، وأظهبرت نتبائج الدراسبة عبدم وجبود عالقبة أ 31ذكبرا  و  37( مسنا  ومسنة )68الدراسة من )

ين تقدير الذات العبام والتوافبق النفسبي للمسبنين المقيمبين فبي دور الرعايبة االجتماعيبة، وأظهبرت النتبائج وجبود اخبتالف العالقبة ب

بين تقدير الذات والتوافق النفسي لدى المسبنين تبعبا  للجبنس حيبث كانبت المسبنات أقبل توافقبا  مبن المسبنين، كمبا وأظهبرت النتبائج 

( عامبا  أكثبر توافقبا  واسبتقرارا  مبن الفئبات العمريبة األقبل، ولبم 81، حيث كان المسنون فوق عمبر )وجود فروق حسا متغير السن

 تظهر الدراسة وجود فروق في التوافق النفسي تبعا  لمدة اإلقامة في الدار.

القلــق لــدى كبــار الســن فــي قطــاع مــ ة وعالقتــه بمهــارات الحيــاة وبعــ   دراســة بعنــوانم (2013)المصــري، وأجــرى 

هبببدفت إلبببى معرفبببة مسبببتوى القلبببق لبببدى كببببار السبببن وعالقتبببه بمهبببارات الحيببباة، واسبببتخدمت الدراسبببة المبببنهج الوصبببفي  مالمتغيـــرات

بطريقبببة العينبببة العشبببوائية، إناثبببا ( تبببم اختيبببارهم  90ذكبببورا  و  128( مسبببنا  ومسبببنة )218التحليلبببي، وتكونبببت عينبببة الدراسبببة مبببن )

واستخدمت الدراسة مقياس للقلق، ومقياس للمهارات االجتماعية، وقد أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالقلق أن نسبة القلبق كانبت 

أكبببر لببدى اإلنبباث مقارنبببة بالببذكور، ولببدى المسبببنين ذو  األسببر األقببل عبببددا  مقارنببة باألسببر األكثبببر عببددا ، ولببدى المسبببنين ذو  

 ولببدى العبباطلين عببن العمببل مقارنببة بالعبباملين. وعببن النتببائج المتعلقببةمسببتوى التعليمببي المتببدني مقارنببة بالمسببتويات التعليميببة األعلببى، ال

المسبتويات بمهارات الحياة؛ فقد أظهرت الدراسة أن مهارات الحياة كانت أعلى لدى المسنين ذو  الفئبات العمريبة األصبغر، ولبدى 

دى األسر األكثر عددا . وعن العالقة بين القلق ومهارات الحياة؛ فقد أظهبرت الدراسبة أنبه كلمبا زادت نسببة القلبق لبدى المسبنين التعليمية العالية ول

  قلت المهارات الحياتية لديهم، والعكس صحيح.
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فبة هبدفت إلبى معر  مالتوافـق االجتمـاعي والنفسـي للمسـن فـي األسـرة الحدي ـة دراسة بعنـوانم (2012)دهيمي، وأجرى 

درجة تأثر التوافق النفسي واالجتماعي للمسنين بنوع األسرة )ممتدة، نوويبة(، واسبتخدمت الدراسبة المبنهج الوصبفي، وتبم اسبتخدام 

( مسببنا ، مببنهم 260المقابلببة البياديببة نصببف الموجهببة، ومقيبباس التوافببق للمسببنين كببأدوات لجمببع البيانببات. وبلغببت عينببة الدراسببة )

( يبيشون بعيدا  عبن أوالدهبم. وقبد أظهبرت نتبائج الدراسبة وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية 130و) ( يبيشون مع أبنائهم،130)

 في درجة التوافق النفسي واالجتماعي للمسنين ولصالح المسنين الذين يبيشون مع أبنائهم.

ية والخاصـة فـي واقع حياة المسنين في مؤسسات الرعاالة االجتماعية الحكوم دراسة بعنوانم (2012)ال يود، وأجرى 

هبدفت إلبى مقارنبة أوضباع المسبنين فبي مؤسسبات الرعايبة الحكوميبة والخاصبة مبن وجهبة نظبر المسبنين  معمان: دراسـة ميدانيـة

 المسبببنين يبببرون أنهبببم ال يتلقبببون الرعايبببة االجتماعيبببة،( مسبببنين. وقبببد أظهبببرت نتبببائج الدراسبببة أن 104أنفسبببهم، وبلغبببت عينبببة الدراسبببة )

عببدم والنفسببية، والصببحية، واالقتصببادية، والترفيهيببة الالزمببة لهببم مببن قبببل إدارة دور الرعايببة الحكوميببة والخاصببة، وأظهببرت النتببائج 

 على معالجة مشكالت المسنين. قدرة إدارة الدار في دور الرعاية الحكومية والخاصة

االجتماعي لدى المسنين )دراسة ميدانية علـى مفهوم الذات وعالقته بالتكيف  دراسة بعنوانم (2012)بلخير، وأجرى 

هبدفت التعبرف إلبى العالقبة ببين مفهبوم البذات والتكيبف االجتمباعي لبدى المسبنين،  معينة من المسنين مقيمـين بمركـ  العجـ ة( 

والحالببة  والتعببرف إلببى الفببروق فببي أبعبباد مفهببوم الببذات وأبعبباد التكيببف االجتمبباعي وفقببا  لمتغيببرات الجببنس، والحالببة االجتماعيببة،

الصحية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت استمارة لقياس مفهوم الذات، واستمارة لقياس التكيف االجتمباعي. 

( مسببنا . ومببن النتببائج التببي أظهرتهببا الدراسببة ارتببباط مفهببوم الببذات العببام والتكيببف االجتمبباعي، حيببث 60وبلغببت عينببة الدراسببة )

المتمتبع بمفهبوم إيجبابي أو مرتفبع نحبو ذاتبه ترتفبع درجبة التكيبف االجتمباعي لديبه، كمبا أظهبرت نتبائج أظهرت النتائج أن المسبن 

 الدراسة عدم وجود فروق في أبعاد التكيف االجتماعي للمسنين حسا متغيرات الجنس، والحالة االجتماعية، والحالة الصحية.

 ب. الدراسات األجنبية:

 Factors Affecting Adjustment to دراسـة بعنـوانم (Fadila, and Alam, 2016)وأجـرى كـل مـن 

Retirement among Retirees’ Elderly Persons هبدفت التعبرف إلبى العوامبل المبؤثرة علبى درجبة تكيبف كببار  م

( مببن كبببار السببن الببذين مضببى علببى تقاعببدهم سببنة فببأكثر، واسببتخدمت الدراسببة 210السببن المتقاعببدين، وبلغببت عينببة الدراسببة )
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مقياسا  لقياس درجة تكيف المسنين، ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود درجة جيدة مبن التكيبف للمتقاعبدين علبى 

المسببتوى الصببحي والمبباد  واالجتمبباعي والعقلببي، وأظهببرت النتببائج أيضببا  وجببود عالقببة ذات داللببة إحصببائية فببي درجببة التكيببف 

متغيببر الحالببة الزواجيببة لصببالح المتببزوجين، وحسببا متغيببر المسببتوى التعليمببي  حسببا متغيببر الجببنس ولصببالح الببذكور، وحسببا

 لصالح ذو  المستوى التعليمي األعلى.

 An Analysis of Social Adjustment دراسـة بعنـوانم ،(Pintu, and Gopa, 2016)وأجـرى كـل مـن 

among Old Age People of Bengal من الجنسين في التكيف مع مختلف كان الغرض منها معرفة قدرة كبار السن  م

( مسبببنة 22( مسبببنا  و)28( اشخصبببا  مبببنهم )50نبببواحي الحيببباة الحديثبببة فبببي ببببنغالدر. حيبببث طبقبببت الدراسبببة علبببى عينبببة بلغبببت )

( سببنة. وقببد أظهببرت نتببائج الدراسببة ضببعفا  فببي درجببة التكيببف االجتمبباعي للمسببنين كافببة علببى 80-60تراوحببت أعمببارهم مببا بببين )

راسببة. وفببي المقارنببة مببا بببين الببذكور واإلنبباث؛ فقببد أظهببرت الدراسببة أن مشببكالت التكيببف لببدى المسببنات كانببت المقيبباس الكلببي للد

 أعلى من مشكالت التكيف لدى المسنين.

 :Aging and Retirement among Ethiopian Elderly دراسـة بعنـوانم (Ashenafi, 2015)وأجـرى 

Adjustment, Challenges and Policy Implications هدفت إلى معرفة العوامل المؤثرة في تكيف المسبنين بعبد  م

التقاعد، كما هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه المسنين وتحديد مدى مساهمة السياسات الحكومية في التصد  لهذه 

( سبببنة. واسبببتخدمت الدراسبببة االسبببتبانة 79-62( مسبببنا  تراوحبببت أعمبببارهم مبببا ببببين )326التحبببديات. وقبببد بلغبببت عينبببة الدراسبببة )

والمقابلة كأدوات لجمع البيانات. وقد أظهرت نتبائج الدراسبة أن غالبيبة المسبنين يواجهبون مشبكالت ماليبة واجتماعيبة ونفسبية بعبد 

م. وأظهبرت التقاعد، كمبا وأظهبرت عبدم تلبيبة السياسبات والببرامج الحكوميبة إلاشبباع االحتياجبات الماديبة واالجتماعيبة والنفسبية لهب

النتائج أيضا  وجود أثر لعامل الزواو، وطول الفترة التي انقضت على التقاعد، ودعم األسرة واألصدقاء على التكيف االجتماعي 

 درجة التكيف لديهم. فيوالنفسي للمسنين، ولم تظهر الدراسة وجود أثر لمتغير الجنس والعمر 

 A Study on Adjustmental Problems of Old دراسـة بعنـوانم (Zulfikar Ali, 2014)وأجـرى 

Personsهدفت التعرف إلى مشكالت التكيف لبدى المسبنين واشبملت أبعباد التكيبف: التكيبف الزواجبي، والتكيبف االجتمباعي،  م

( يقيمبون فبي دور 50( مبنهم يقطنبون مبع عبائالتهم، و)50( مسن، )100والتكيف العاطفي، وأجريت الدراسة على عينة بلغت )
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. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف في درجة التكيف الزواجي لدى المسنين سواء الذين يبيشون مع أسرهم، المسنين

أو الذين يبيشون بدور المسنين، حيث أظهرت النتائج ضعف في درجة التكيف الزواجي لدى كلتبا المجمبوعتين، وأظهبرت نتبائج 

لمشكالت التي تعيق تكيفهم االجتماعي لصالح المسنين الذين يقيمون في دور الدراسة وجود فروق في درجة إحساس المسنين با

رعاية المسنين، وفيما يتعلبق ببالتكيف العباطفي؛ فقبد أظهبرت النتبائج أن المسبنين البذين يبيشبون مبع أسبرهم كبانوا أكثبر تكيفبا  مبن 

 الناحية العاطفية من الذين يبيشون في دور رعاية المسنين. 

 راسات السابقةالتعقيب على الد

( علبببببى مهبببببددات الصبببببحة النفسبببببية المرتبطبببببة ببببببالحجر المنزلبببببي إثبببببر فيبببببروس كورونبببببا 2020ركبببببزت دراسة)األسبببببمر ، 

ثبار النفسببية ( فهببدفت إلبى التعبرف علببى اآل2020أمبا دراسبة )احميببداني، والهياللبي،  ،("CORONA PANDEMICالمسبتجد)

( 2020الحجر الصحي في مملكة المغرل، وتطرقت دراسة )اإلسكوا،  على المسنين خالل فترة 19-واالجتماعية لجائحة كوفيد

( فبحثببت فببي تقيببيم 2019والشببربيني، ، أمببا دراسببة )المنذريبة، علبى كبببار السببن فببي المنطقبة العربّيببة 19-آثببار جائحببة كوفيببد البى

( مستببببوى التكيببببف االجتماعببببي 2018تجربببة الرعايببة االجتماعيببة للمسببنين مببن وجهببة نظببر المسببتفيدين، وتناولببت دراسة)السببعود، 

 (2018السببببمر ، لبببببببببببدى المسبنبببببين المببقيمببببببين فببببي دار الضيببافببببببببة للمببسبنببببببببين فببببي األردن، وبحثببببت دراسببببة كببببل مببببن )كراداشببببه، و 

( إلببى 2016والعرجببا،  ،دراسببة كميببة نوعيببة، تطرقببت دراسببة )كتلببو :التحببديات النفسببية التببي تواجببه المسببنين فببي محافظببة مسببقط

الصحة النفسبية لبدى المسبنين الفلسبطينيينا دراسبة ميدانيبة لواقبع الصبحة النفسبية لبدى المسبنين الفلسبطينيين )فبي بيبوت المسبنين 

 لبيوت في محافظة بيت لحم. ونواد  المسنين وفي ا

العوامل المؤثرة على درجة تكيف كبار السن المتقاعبدين، وتطرقبت دراسبة  (Fadila, and Alam, 2016)كما تناولت 

، إلى مدى قدرة كبار السن من الجنسين في التكيف مع مختلبف نبواحي الحيباة الحديثبة (Pintu, and Gopa, 2016)كل من 

( فهببدفت إلببى معرفببة العوامببل المببؤثرة فببي تكيببف المسببنين بعببد التقاعببد. وبحثببت Ashenafi, 2015فببي بببنغالدر. أمببا دراسببة )

 ( في دور مؤسسات الرعاية اإليوائية في تحقيق التكيف االجتماعية للمسنين في األردن.2016دراسة )عذاربة، 

 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
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 ما استفادت الدراسة من الدراسات السابقة:

لى توصيات الدراسات السابقة ة الحالية، وذلك من خالل الرجوع إمشكلة الدراسساعدت الدراسات السابقة في انتقاء  -1

 حيث كان لها أثر كبير في تحديد مشكلة الدراسة الحالية.

 تحديد أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة والدراسة الحالية في النتائج. -2

ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل اآلعلى ثلت في التعرف تحديد أهداف الدراسة الحالية والتي تم -3

 ، وبعد الوقوف على الدراسات السابقة تبين للباحثان ما يلي:جائحة كورونا في المجتمع األردني

حيث لم تجمع  اتفاق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أهمية دراسة اآلثار االجتماعية والنفسية لكبار السن، -1

 أ  من الدراسات اآلثار االجتماعية والنفسية في عنوان واحد.

ثار اآلتعددت موضوعات المحتوى العلمي في الدراسات السابقة، ولكن في الدراسة الحالية اختصت في معرفة  -2

 .االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردني

 وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها الدراسة األولى على مستوى المجتمع األردني، 

حيث بحثت الدراسة الحالية في اإلجراءات المصاحبة لمجابهة المرض كاآلثار االجتماعية المتعلقة بالتباعد االجتماعي وعدم 

ا حسا ظروفها وإمكانياتها المالية وبالتالي هناك تفاوت في قدرة األفراد االختالط، وكذلك اآلثار النفسية السلبية للجائحة وتبعاته

على التكيف مع هذه الضغوطات والتي تؤثر على حدة هذه اآلثار عليهم ال تقل أهمية عن الجانا الصحي المرتبط بالمرض. 

ة منها يفاقم من اآلثار النفسية ال بل وإجراءات كالحظر طويل األمد وتوقف األنشطة االعتيادية وخاصة االجتماعية واالقتصادي

 ، وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةيصبح مصدرا  جديدا  للقلق والتوتر والخوف واالكتئال

 

 منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي، األول: المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على مالمح مشكلة 

الدراسة ووصفها وصفا  علميا ، والرجوع لألدبيات والدراسات المتعلقة بموضوعها من المصادر المتوفرة لبناء اإلطار النظر  

نات. والثاني: منهج المسح االجتماعي: وتم استخدامه لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة للدراسة مع إجراء التحليل والمقار 
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ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل اآلبهدف تحليلها وتفسيرها لإلجابة عن أسئلة الدراسة المتعلقة بمعرفة 

 يل اإلحصائي. من خالل استخدام التحل جائحة كورونا في المجتمع األردني

 مجتمع الدراسة وعينتها

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بشقه المسحي، وضمن هذا المنهج تم استخدام أداة االستبيان للحصول على 

. حيث تم في المرحلة األولى من ةكترونية عبر وسائل التواصل والبريد البنشرها بصورة إلكترونيالبيانات الخاصة بالدراسة 

والذين تم  من مجتمع الدراسة ا  مبحوث 35نة من لكترونيا على عينة استطالعية مكو إ داة الدارسة نشر االستبانةأعملية تطبيق 

مع تم تطبيق االستبيان عبر المواقع االلكترونية على الفئة المستهدفة للدراسة وهم كبار السن في المجتقصديا ، و اختيارهم 

ذا وتم التحديد أوال  في االستبانة إسنة وأكثر( وذلك حسا تعريف دائرة اإلحصاءات العامة،  60األردني ضمن الفئة العمرية )

كان المستجيا ضمن هذه الفئة العمرية المحددة؛ وقد تم نشر االستبانة على أكثر من موقع الكتروني والتي من أهمها موقع 

وغيرها، وبهدف تنوع  Yahoo Mailو  Gmail الخاص بموقعي غرام وتويتر والبريد االلكترونيالفيسبوك والواتس أل واالنست

كبر ية للمساعدة بنشر االستبانة على أفي الجامعات األردن من الزمالء نشر االستبانة تم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس

خالل فترة التطبيق، وقد تم إجراء مراجعة لها  ا  مستجيب (642عدد ممكن من المستجيبين. إذ تم الحصول على استجابات )

( منها من عملية التحليل اإلحصائي، لعدم اكتمالها للبيانات المطلوبة، وبذلك تكونت عينة 22حيث قام الباحثان باستثناء )

 .العينة( يوضح التوزيع النسبي لخصائ  2، والجدول )ا  ( مستجيب620الدراسة النهائية من )

 (2جدول )

 أفراد عينة الدراسة حسا خصائصهم الشخصية توزيع

 النسبة )%( العدد الفئات المتغير

 النوع االجتماعي
 53.55 332 ذكور
 46.45 288 إناث
 100 620 المجموع

 العمر
60 -64 300 48.39 
65 – 69 160 25.81 
70 -74 108 17.42 
 8.39 52 فأكثر 75
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 النسبة )%( العدد الفئات المتغير

 100 620 المجموع

 مكان اإلقامة
 49.03 304 مدينة
 42.58 264 قرية
 8.39 52 بادية
 100 620 المجموع

 الحالة االجتماعية

 65.48 406 متزوو
 17.74 110 أرمل
 7.74 48 مطلق
 9.03 56 أعزل
 100 620 المجموع

 الحالة الصحية العامة
 49.84 309 جيدة
 43.23 268 متوسطة
 6.94 43 سيئة
 100 620 المجموع

 أداة الدراسة:

تم تطوير استبانة لقياس اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردني، 

 وتكونت هذه االستبانة من جزئين هي:

اإلقامة، مكان ، و العمر، و وع االجتماعيالالزمة عن المستجيا وهى )الن الشخصية ئ خصايشتمل على ال الج ء األول:

 ( الحالة الصحية العامة، و الحالة االجتماعيةو 

: استبانة  ياس اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا وتم االعتماد في الج ء ال اني

( وبلغت 2020ي، ؛ احميداني، والهيالل2020تطوير هذا الجزء على مجموعة من االستبانات التي صممها كل من )األسمر ، 

 هما: ( فقرة، موزعة على مجالين رئيسيين22فقرات األداة، ) عدد

( فقرات لقياس اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع 9المجال األول: وتضمن على )

 األردني .

المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع ( فقرة لقياس اآلثار النفسية 13المجال الثاني: وتضمن على )

 األردني .
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وتم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي لقياس مستوى اإلجابة على فقرات مجاالت أداة الدراسة، وذلك وفق التدريج اآلتي: 

ثل درجتان، غير موافق درجات، وغير موافق: وتم 3درجات، ومحايد: وتمثل  4درجات، وموافق: وتمثل  5موافق بشدة: وتمثل 

بشدة: وتمثل درجة واحدة. وتم استثناء الفقرات السلبية والتي تصحح بعكس االتجاه السابق، ويتم اإلجابة على فقرات األداة، 

 وذلك باإلاشارة واختيار اإلجابة على اشااشة الحاسول والتي تتفق مع إجابات عينة الدراسة في سلم اإلجابة. 

ا إذا ورات مرتفعا ، أمّ ( فيكون مستوى التّص 5-3.68للفقرات أكبر من ) ط الحسابيّ كانت  يمة المتوسّ وبناء  على ذلك فإذا 

من  أقلّ  ط الحسابيّ ط وإذا كان المتوسّ ورات متوسّ مستوى التّص  ( فإنّ 3.67-2.34)تتراوح بين  ط الحسابيّ كانت  يمة المتوسّ 

 الحد األدنى. –ى مبيار الحد األعلى ورات منخفضا ، اعتمادا  عل( فيكون مستوى التّص 2.33)

نيا لدرجة االستجابة  –القيمة العليا لدرجة االستجابة                  القيمة الدف

 عدد المستويات                     

 =1.33 =
4

3
=

1−5

3
 

 فاقل )درجة استخدام ضبيفة(  2.33=  1.33+  1من 

 )درجة استخدام متوسطة(  3.67= 1.33+2.34من 

 )درجة استخدام مرتفعة(  5.01=  1.33+ 3.68من 

 صدق األداة 

والصدق البنيو   ،-صدق المحكمين –سلول الصدق الظاهر  الظاهر  ألداة الدراسة باستخدام أتم التحقق من الصدق  

الدراسة. وقد تم ( مبحوث من مجتمع 35وذلك باالعتماد على نتائج العينة االستطالعية المكونة من ) –"االتساق الداخلي 

( من المحكمين من أصحال 7التحقق من الصدق الظاهر  ألداة الدراسة، وذلك بعرضها في صورتها األولية على )

االختصاص بموضوع أداة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات األردنية، وذلك إلبداء آرائهم في صالحية الفقرات 

داة للمجال الذ  وردت فيه، وكذلك التأكد من وضوح الفقرات وقدرتها على  ياس ما وضعت ومدى انتماء كل فقرة من فقرات األ

وفي ضوء اتفاق آراء  ألجله، وكذلك التأكد من مدى وضوح تعليمات التطبيق، ومناسبة سلم التقدير لإلجابة عن الفقرات.

 ن المحكمين على ضرورة تعديلها. م %(80)المحكمين تم إجراء تعديل على صياغة عدد من الفقرات، والتي أجمع 
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 صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة: 

مبحوث  35على العينة االستطالعية المكونة من  ةتم التحقق من صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة، وذلك بتطبيق االستبان 

بين درجة الفقرة الواحدة والدرجة الكلية للمجال الذ   Person Correlationمن عينة الدراسة، وحسال معامل ارتباط التوافق 

 ( النتائج المتعلقة بمعامالت االرتباط بين الفقرات والمجاالت التي تضمنتها.3يتضمنها، ويوضح الجدول)

 (3جدول )

 أداة الدراسةمعامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية لمجاالت 

 رقم المجاالت

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

اآلثار االجتماعية المترتبة على 

كبار السن خالل جائحة كورونا في 

 المجتمع األردني 

  

 

 السن االاللسن 

1 0.562** 4 0.514** 7 0.631** 
2 0.551** 5 0.601** 8 0.469** 
3 0.549** 6 0.657** 9 0.502** 

النفسية المترتبة على كبار اآلثار 

السن خالل جائحة كورونا في 

  المجتمع األردني

1 0.578** 6 0.637** 11 0.519** 
2 0.440** 7 0.549** 12 0.409** 
3 0.554** 8 0.425** 13 0.541** 
4 0.581** 9 0.557** - - 
5 0.451** 10 0.639** - - 

  (.0.01دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) ** 

لها مع الدرجة الكلية  Personجاءت معامالت االرتباط في جميع مجاالتها  فقرات أداة الدراسة ( أن3ظهر من الجدول )ي 

( و 0.409( وقد تراوحت  يم معامالت االرتباط بين )0.01الذ  تنتمي له ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) للمحور

 أداة الدراسة لجميع مجاالتها. ( مما يشير بشكل عام إلى التجانس الداخلي لفقرات0.657)

 ثبات أداة الدراسة

وباالعتماد على نتائج تطبيق المقياس على  ،Cronbach Alphaلفا داة الدراسة بحسال معامل كرنباخ أن ثبات أتم التحقق م 

وجاءت  يم معامالت الثبات كما هو موضح في الجدول  ،ن مجتمع الدراسةممبحوث  35العينة االستطالعية المكونة من 

(4.) 
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 (4الجدول )

 لمحاور أداة الدراسة Alpha Cronbach لفا يم معامالت الثبات كرنباخ أ

معامل ثبات  عدد الفقرات المجاالت

 كرونباخ الفا
اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع 

 األردني 
9 0.893 

 0.846 13 اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردني 

 0.932 22 األداة ككل

لآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة ( إلى أن معامل الثبات 4تشير النتائج الواردة في الجدول رقم )

لآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا (، وأن معامل الثبات 0.893بلغت)كورونا في المجتمع األردني 

( وتعتبر هذه القيم مقبولة ألغراض اجراء 0.932ن بل  معامل الثبات الكلي لألداة )(، في حي0.846)في المجتمع األردني 

 هذه الدراسة.

 

 المعالجة اإلحصائية: 

( SPSS.24. v1بعد أن تم إدخال بيانات الدراسة على جهاز الحاسول باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

  تم إجراء المعالجات اإلحصائية التالية:

( وذلك لوصف خصائ  أفراد الدراسة، Descriptive Statistic Measures. تّم استخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي )1

 واإلجابة عن أسئلة الدراسة، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المبيارية. 

 .الستخراو المقارنات البعدية LSDاختبار أقل الفروق اإلحصائية و ، تحليل التبايناختبار . تم استخدام 2

 ( لالتساق الداخلي للتحقق من ثبات أداة الدراسة.Cronbach's Alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) . تم استخدام3

 .أداة الدراسة التجانس الداخلي لفقرات( لقياس Person Correlationمعامل ارتباط التوافق). تم استخدام 4
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 عرض النتائج ومناقشتها:

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة

 يتضمن هذا الجزء اإلجابة عن تسا الت الدراسة وفقا لما أظهرته نتائج المعالجات اإلحصائية. 

من في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا : ما جابة عن السؤال األولاإل

 وجهة نظر عينة الدراسة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حسال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو فقرات مجال 

 حسا المستوى.  وترتيبها تنازليا  في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (5جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية ومستوى استجابة أفراد عينة الدراسة نحو 

 في المجتمع األردني السن خالل جائحة كورونا 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

 مرتفع 1.24 4.198 خوفا من اإلصابة بكورونا   اشخ  غرياأتجنا الحديث أو الجلوس مع أ 4

9 
تجنا الذهال للبيادات وللمراكز الطبية بالرغم من معاناتي من األلم خوفا من أ

 اإلصابة بكورونا
 مرتفع 0.69 3.923

 مرتفع 1.15 3.884 لى عملي إال في الحاالت االضطرارية خوفا من اإلصابة بكورناإأتجنا الذهال  1

5 
المشاركة بالمناسبات االجتماعية لألهل واألصدقاء خوفا من اإلصابة أبتعد عن 

 بكورونا
 مرتفع 1.27 3.851

3 
تجنا زيارة األهل واألقارل واألصدقاء أو استقبال الضيوف في المنزل خوفا من أ

 اإلصابة بكورونا
 مرتفع 1.30 3.736

 مرتفع 1.19 3.825خوفا من اإلصابة عادة الحجر الشامل حتى انتهاء المرض من كل العالم أتمنى إ  7
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

 بكورونا

8 
باآلخرين  لسلع الضرورية للمنزل خوفا من االختالطلى األسواق لشراء اأتجنا الذهال إ

 واإلصابة بكورونا
 متوسط 1.18 3.643

6 
تجنا المساعدة في أ  أعمال تخ  أصدقائي من كبار السن من أبناء جيلي خوفا أ

 من اإلصابة بكورونا
 متوسط 1.19 3.618

 متوسط 1.07 3.587 تجنا ممارسة هواياتي في السفر ومقابلة األصدقاء خوفا من إصابتي بكوروناأ 2

ثار االجتماعية النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع المستوى العام لآل -

 األردني
 مرتفع 0.840 3.811

اآلثار االجتماعية المترتبة ( يتضح أن المستوى الكلي إلجابات عينة الدراسة نحو 5من النتائج المبينة في الجدول ) 

 3.811بمستوى مرتفع، وقد بل  المتوسط الحسابي العام لإلجابات في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

اآلثار ات عينة الدراسة من كبار السن نحو ( فقرات حققت مستوى مرتفع إلجاب6. وبينت النتائج أن )0.84بانحراف مبيار  

( على 7، 3، 5، 1، 9، 4وهي ذوات األرقام )في المجتمع األردني االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

الفقرات (، أما باقي 4.198-3.825الترتيا، وتراوحت  يم المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه الفقرات بين )

في اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا وسط إلجابات عينة الدراسة نحو فقد حققت مستوى مت

 (. 3.643-3.618وتراوحت  يم األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه الفقرات بين ) ،المجتمع األردني

ستهدف وت هي نتيجة ملموسة ومستشعرة السن لآلثار االجتماعية المرتفعةوتفسر هذه النتيجة على أن تصورات كبار 

وإزالة أسبال التذمر، وتقديم الخدمات  المسن، وتتجسد في حسن معاملة لكبار السنتحقيق الحاجات العاطفية واإلنسانية 

تحسن و تقدير اآلخرين له، بكالشعور  ، وكل ما من اشأنه تقوية روحهم المعنوية وتنمية آمالهم اإلنسانية،لكبار السنالترفيهية 

المسن بقيمته القدرة على المشاركة االجتماعية الفعالة، والشعور بالمسئولية االجتماعية، واالمتثال للقيم داخل المجتمع، واشعور 
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ن من خالل ما خريإيجابية مع اآلعلى بناء عالقات جيدة و  هله، وقدرت عمله وانتمائه الفعال في تنمية المجتمع من خالل ودوره

 .قوم على التعاون يتقوم به من عمل اجتماعي 

هي الظروف التي تحيط بالشخ  منذ مولده، وتتعلق بعالقته مع غيره من الناس، في جميع  فالظروف االجتماعية 

أطوار حياته وتؤثر في تكوين اشخصيته وتوجيه سلوكه، مثل األسرة، واألصدقاء، ومجتمع العمل، والجيران، وهي مجموعة من 

د ، فاألسرة هي نواة المجتمع، وأول الجماعات األاشخاص تربطهم رابطة اجتماعية، تتميز بمكان إقامة مشترك وتعاون اقتصا

األولية فيه، ولها الدور األبرز في وحدة وتماسك المجتمع، من خالل التنشئة االجتماعية السليمة ألفرادها، والتفاهم والوئام بين 

، وإذا حصل وهن أو تمراريتهاواسأفراد األسرة، وتحديد األدوار وااللتزام بها، وغيرها من العوامل التي تؤد  إلى تماسك األسرة 

ضعف في تماسك هذه األسرة فإنه يؤثر سلبا على المجتمع بشكل عام، ألنها هي نواته األولى، ودورها هو مكمل ألدوار 

 المجتمع األخرى. 

فاآلثار االجتماعية التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا تمثلت في تجنا المسنين الحديث أو الجلوس مع أ  اشخ  

جنا الذهال للبيادات وللمراكز الطبية بالرغم من معاناتي من األلم، وتجنا الذهال إلى العمل إال في الحاالت غريا، وت

االضطرارية، واالبتعاد عن المشاركة بالمناسبات االجتماعية لألهل واألصدقاء، وكذلك تجنا زيارة األهل واألقارل واألصدقاء 

النتيجة بالنظريات المستخدمة في الدراسة فإنها تلتقي مع ما أاشارت إليه نظرية أو استقبال الضيوف في المنزل، ولربط هذه 

النشاط التي تقول أن النشاط هو األساس في حياة كبار السن نشاطهم يرتبط بارتفاع نسبة المشاركة مع اآلخرين فكلما كان 

سن في ارتباطه بالعالم والتواصل يؤد  إلى كما أن استمرار الم ،هنالك مشاركة كانوا أكثر إيجابية وأكثر رضا عن حياتهم

تأمينه بأدوار بديلة لهذه األهداف الشخصية التي كان يقوم بها مما يساهم برفع الروح المعنوية، بينما وجدت النظرية االنفصالية 

من توقعاتهم من  أن الشيخوخة الناجحة تتضمن االنسحال التدريجي من اإلطار العام االجتماعي مع ميل من اآلخرين للتقليل 

العملية اجتماعيا، كما أن كبار السن وبسبا انفصالهم رغما  عنهم عن كل ما  وتتم هذه ،المسنين وخفي درجة التعامل معهم

وتتناق  األنشطة التي كانوا يقومون بها من قبل وذلك  فإنهم يبدأون تدريجيا باالنسحال من السياق االجتماعي يحيط بهم

وأن عملية االنسحال تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى وتختلف  بين المسن واآلخرين.  لنق  عمليات التفاعل

 لدى المسنين حسا وظائفهم المختلفة وسماتهم الشخصية.
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وقد فسرت نظرية الدور اآلثار االجتماعية من خالل أفكارها التي ترتكز على أساس أن األفراد يلعبون أدوارا  اجتماعية 

وأن هذه األدوار هي األساس التي من خاللها يتكون مفهوم الذات حسا المراحل العمرية في حياة الفرد وأن قدرة الفرد  ،مختلفة

كما   االجتماعية في مرحلة الشيخوخة  على التكيف لمرحلة الشيخوخة تعتمد على قدرته على تقبل التغير الذ  يطرأ على أدواره

تفسر األدوار التي  دوار التي كان يقوم بها. وكذلكالمسنين بالمرض وتناق  وتغير األوتفسر ما قد يحدث عند إصابة أحد 

  .لديهم أدوار جديده تستحدث عند األسرة عند إصابة كبير السن بالمرض حيث تزداد األعباء عليهم ويصبح

ى أن جائحة كورونا تركت ( والتي أاشارت نتائجها إل2020والتقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة)االسمر ، 

آثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية ما تسبا في اشلل وتعطيل مفاصل حياة الناس، كما التقت مع دراسة)السعود، 

كورونا أدت إلى التقليل بشكل كبير من  ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة2020( ودراسة )احميداني، الهياللي، 2018

جتماعي للمسنين مع اآلخرين، االنسحال من الحياة االجتماعية خصوصا في حالة الشعور بعدم االهتمام من طرف التفاعل اال

المحيطين بهم، وظهور الفرا  االجتماعي في ظل الحجر الصحي نتيجة لفراق األصدقاء أو موت بعضهم. كما تتفق هذه 

أظهرت درجة جيدة من التكيف للمسنين على مختلف التي  (Fadila, and Alam, 2016)النتيجة مع نتيجة دراسة 

التي أظهرت ضعفا  في درجة التكيف االجتماعي للمسنين  (Pintu, and Gopa, 2016)المستويات، وتختلف مع دراسة 

 على المقياس الكلي للدراسة. 

من وجهة في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا اإلجابة عن السؤال ال اني: ما 

 نظر عينة الدراسة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حسال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو فقرات مجال  

 حسا المستوى.  وترتيبها تنازليا  في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 
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 (6جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة نحو لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية 

 في المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

13 
أاشعر بالعجز والتقصير اتجاه الشريك باألسرة بسبا اشعور  بالقلق النفسي نتيجة الخوف 

 من اإلصابة بكورونا
 متوسط 1.30 3.467

12 
أدوات السالمة العامة أاشعر بالنفور من اآلخرين بسبا حرصي الشديد على استخدامهم 

 نتيجة الخوف من اإلصابة بكورونا
 مرتفع 1.09 3.765

 مرتفع 1.17 3.973 أاشعر بأن اآلخرين أصبحوا يتضايقوا من وجود  بسبا اشدة خوفي من اإلصابة بكورونا  11

10 
أصبح لد  وسواس دائم في المحافظة واالهتمام بالنظافة والتعقيم نتيجة الخوف من 

 بكورونااإلصابة 
 متوسط 1.13 3.678

9 
أاشعر بالملل بسبا منعي من الخروو مع أفراد األسرة واألصدقاء بسبا كبر سني وتجنبا  

 من إصابتي بكورونا
 مرتفع 1.03 3.749

8 
انعزالي عن اآلخرين بسبا خوفي من اإلصابة بكورونا جعلني أاشعر بالكآبة وعدم الراحة 

 النفسية 
 مرتفع 1.16 3.868

7 
أصبحت عصبي المزاو وال أتقبل أية نصائح أو اقتراحات نتيجة الخوف من اإلصابة 

 بكورونا
 مرتفع 1.21 3.691

 مرتفع 1.25 3.873 أواجه مخاوف نفسية عند اشعور  بأ  ألم بسيط نتيجة الخوف من اإلصابة بكورونا 6

5 
التعافي بعد اإلصابة معاناتي من األمراض المزمنة تزيد من اشكوكي في عدم قدرتي على 

 بكورونا
 مرتفع 1.15 3.928
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

 متوسط 1.18 3.523 أتمنى الموت وأنا معافى خوفا من اآلالم المصاحبة من إصابتي بكورونا 4

 مرتفع 1.13 3.841 انشغال المحيطين بي زاد من خوفي من اإلصابة بكورونا 3

 مرتفع 1.19 3.737 بكوروناأصبحت أفكر كثيرا  بالموت نتيجة الخوف من اإلصابة  2

 متوسط 1.23 3.081 أستيقظ أحيانا من النوم على أحالم مفزعة نتيجة الخوف من اإلصابة بكورونا 1

 مرتفع 0.90 3.706 ثار النفسية النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع األردنيالمستوى العام لآل -

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن عينة الدراسة نحو ( يتضح أن المستوى الكلي إلجابات 6من النتائج المبينة في الجدول )

بانحراف مبيار   3.706بمستوى مرتفع، وقد بل  المتوسط الحسابي العام لإلجابات في المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

اآلثار النفسية المترتبة ينة الدراسة من كبار السن نحو ع( فقرات حققت مستوى مرتفع إلجابات 9. وبينت النتائج أن )0.90

وتراوحت  يم المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

اآلثار النفسية المترتبة وسط إلجابات عينة الدراسة نحو (، أما باقي الفقرات فقد حققت مستوى مت3.973-3.691الفقرات بين )

وتراوحت  يم األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه  ،في المجتمع األردنيعلى كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (.3.678-3.081الفقرات بين )

لمفروض وتفسر هذه النتيجة على أن اإلغالق القسر  بين جدران البيت لعدة أيام أو أسابيع نتيجة الحجر الصحي ا

تفشي فيروس كورونا هو أمر غير اعتياد  بالنسبة لكبار السن، وهو ما يتسبا في الكثير من الحاالت بآثار نفسية  الحتواء

واالنفعال واضطرابات النوم، وقد يؤثر في نهاية المطاف بشكل سلبي على المناعة الصحية وعلى وخيمه كالقلق والتوتر 

الت اإلصابة والوفيات هي من كبار السن نتيجة عدم توافر المناعة المطلوبة للتصد  لهذا وذلك ألن أغلا معد الصحة العقلية

المرض، فكبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية وقد تكون مزمنة ونتيجة العزل والوحدة وعدم االختالط والفقد من خالل 

لخطير، ومن الفئات األخرى الفئات الذين يعانون مشكالت فقد األهل واألحبال واالصدقاء الذين توفاهم هللا نتيجة هذا المرض ا
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العزل عن األهل واألحبال و في الصحة النفسية من حيث التوقف عن العالو وحدوث انتكاسات لهم بسبا وضعهم النفسي 

 .واالصدقاء، فقدان الحرية، االرتيال من تطورات المرض، الملل، كلها عوامل يمكن أن تتسبا في حاالت مأساوية

الجيدة مما يؤد   االجتماعيةتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى طبيعة العالقة األسرية الحميمة والترابط األسر  والتنشئة كما 

فيحاولوا من خالله  سرته، وأن البعد النفسي إحساس داخلي يتأثر فيه األفراد،ألشعور المسن بالراحة والطمأنينة والسعادة داخل 

من االتزان الفسيولوجي والنفسي، والذ  يرجع بدوره إلى السلوك الموجه، المؤد  إلى خفي التوتر، المحافظة على قدر مناسا 

البعد  فاتزانعلى إنتاو األفكار االبتكارية،  وعلى قدر من العالقة اإليجابية بين الفرد والمحيط الذ  يبيي فيه تجعل الفرد قادرا  

صي، وإزالة القلق والتوتر والشعور بالسعادة، فالمسن المتزن نفسيا  هو ذلك النفسي لدى المسن يعبر عن اشعوره باألمان الشخ

الشخ  الصحيح عقليا  والذ  يتمتع بصحة نفسية، وله ثقة كبيرة بنفسه، ومحترما  لذاته، وله القدرة على تقبل النقد واالستفادة 

تعامل مع مشاكل الحياة ويعتمد على مبادئه منه، وذلك حتى يتعرف على نقاط الضعف والقوة لديه، ويؤمن بقدرته على ال

الخاصة في توجيه سلوكه وتصرفاته، بدال  من االعتماد على معتقدات و أفكار اآلخرين، وااللتزام بأخال يات المجتمع، ومسايرة 

لسليم والعمل من المعايير االجتماعية، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي، وتقبل التغيير االجتماعي، والتفاعل االجتماعي ا

 أجل مصلحة الجماعة، مما يؤد  إلى تحقيق الصحة النفسية.

واآلثار النفسية التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا لدى المسنين تمثلت في الشعور بأن اآلخرين أصبحوا يتضايقوا من 

كوك في عدم قدرتهم على التعافي وجودهم بسبا اشدة خوفهم من اإلصابة بكورونا، والمعاناة من األمراض المزمنة تزيد من الش

بعد اإلصابة بكورونا، واالنعزال التام عن اآلخرين أدى إلى الشعور بالكآبة وعدم الراحة النفسية، والشعور بالملل بسبا منعهم 

ن يالمسنمن الخروو مع أفراد األسرة واألصدقاء، ويشعرون بالنبذ والرفي من قبل أفراد المجتمع. وهو ما يعكس عمق اشعور 

األمر الذ  يؤثر على حالتهم النفسية وإحساسهم بالمقاطعة والمعاملة السيئة وعدم  ،بالوصم الممارس عليهم من طرف المجتمع

من ثار النفسية التي توصلت لها الدراسة في تقدير الذات، وتفسر اآل قبول اشراكتهم أو التعامل معهم، وأن لديهم درجات متدنية

نها ترتبط يشتركون في حاجات نفسية متماثلة أنهم أن النشاط هو أساس الحياة لكبار السن و رى أخالل نظرية النشاط والتي ت

يجابية نحو كثر إن كبار السن القادرين على االحتفاظ بحالتهم النفسية هم األأو  .بالمشاركات التي يقومون بها وفقا الحتياجاتهم

ثار النفسية من ولديهم استمرار وتفاعل مع اآلخرين، كما فسرت اآل خرين وأكثر رضى عن حياتهمباآل ا  وأكثر ارتباط أنفسهم
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ن السلوك اإلنساني هو نتيجة لعمليات التفاعل بين الصفات الشخصية والبيئة رأت أ خالل نظرية المسارات الحياتية والتي

إلى آثار في وكل منهما يؤد   (التفاعل االرتكاسي والتفاعل االيجابي)االجتماعية، واستندت هذه النظرية على مصطلحين هما 

ن هنالك مصدرين لالستمرار في السلوكيات غير ترى النظرية أ خيرا  أثار التراكمية واآلثار المستمرة. و حياة الفرد منها اآل

 وهناك الفشل في تعلم بدائل للسلوكيات غير االجتماعية. االجتماعية

( أاشارت نتائجها إلى أن هنالك مهددات الصحة 2020مر ، والتقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة)االس 

(، كما التقت مع دراسة )احميداني، الهياللي، COVID-19النفسية المرتبطة بالحجر المنزلي إثر فيروس كورونا المستجد)

الشعور  كورونا أدت إلى االنسحال من الحياة االجتماعية خصوصا في حالة ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة2020

بعدم االهتمام من طرف المحيطين بهم، وظهور الفرا  االجتماعي في ظل الحجر الصحي نتيجة لفراق األصدقاء أو موت 

هم بعضهم. وارتفعت لدى المسنين الحاجة إلى مساعدة اآلخرين، وهو ما قد يؤد  إلى انخفاض الحالة النفسية والمعنوية لدي

كورونا أدت  ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة2020كما التقت مع دراسة )اإلسكوا،  خرينباعتبارهم أصبحوا عالة على اآل

إلى فقدان االتصال باآلخرين لطلا المساعدة والشعور بالعزلة. ومحدودية التغطية الصحية الشاملة وعدم كفاية خدمات الحماية 

كورونا أدت إلى  والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة (2018كما التقت مع دراسة )كراداشه، السمر ،  .االجتماعية لكبار السن

أن التحديات النفسية المتمثلة في "تسلط فكرة االنتحار" قد جاءت كأهم التحديات النفسية التي تواجه المسنين وبدرجة تأثير 

ات السيكوماتية لدى ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن أعراض االضطراب2016العرجا،  ،مرتفعة، كما التقت مع دراسة )كتلو

االكتئال، كما  ا  المسنين كانت متوسطة، وكانت أبرز األعراض المتعلقة بالحساسية، ثم الغضا، والتوتر، وعدم الكفاية، وأخير 

( والتي أاشارت نتائجها إلى أن غالبية المسنين يواجهون Ashenafi, 2015توافقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة )

 ية واجتماعية ونفسية.مشكالت مال
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عينة الدراسة نحو : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات جابة عن السؤال ال الثالنتائج المتعلقة باإل

والتي تع ى الختالف خصائصهم في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

 الشخصية؟

اآلثار ولإلجابة عن هذا السؤال وللتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو  

باختالف خصائصهم الشخصية، تم إجراء في المجتمع األردني االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

بحسال األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات عينة  مسبوقا  (، ANOVAاختبار تحليل التباين األحاد  )ف( )

 (.7الدراسة في الجدول )

 (7جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة إلجابات عينة الدراسة نحو األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية 

 الشخصيةباختالف خصائصهم في المجتمع األردني كورونا 

 االنحراف المبيار   الوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

 0.69 3.806 332 ذكور النوع االجتماعي
 0.59 3.815 288 إناث

 العمر
60 -64 300 3.824 0.70 
65 – 69 160 3.894 0.59 
70 -74 108 3.675 0.40 
 0.79 3.760 52 فأكثر 75

 مكان اإلقامة
 0.60 4.047 304 مدينة
 0.66 3.842 264 قرية
 0.78 3.757 52 بادية

 الحالة االجتماعية
 0.68 3.729 406 متزوو
 0.69 3.989 110 أرمل
 0.70 4.144 48 مطلق
 0.43 3.820 56 أعزل

 الحالة الصحية العامة
 0.66 3.577 309 جيدة

 0.60 3.680 268 متوسطة
 0.83 3.974 43 سيئة
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اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( وجود فروق ظاهرية بين م7)يتضح من الجدول 

باختالف خصائصهم الشخصية، وللكشف عن الفروق االحصائية بين المتوسطات في المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

( يوضح هذه 8(، والجدول )ANOVAالتباين األحاد  )ف( )الحسابية إلجابات عينة الدراسة، تم استخدام اختبار تحليل 

 النتائج.

 (8الجدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن نتائج تحليل التباين الختبار الفروق بين متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 باختالف خصائصهم الشخصيةفي المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

 درجات الحرية مجموع المربعات التباينمصدر 
متوسط 

 المربعات
 F يمة 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.31 1.02 0.34 1 0.34  النوع االجتماعي

 0.06 2.65 0.88 3 2.63 العمر

 0.02 *3.90 1.29 2 2.57 مكان االقامة

 0.00 *8.79 2.90 3 8.70 الحالة االجتماعية

 0.02 *3.96 1.31 2 2.62 الحالة الصحية العامة

 - - 0.33 603 200.26 الخطأ

    619 254.32 المجموع المصحح

  (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 يتضح ما يلي: (8من النتائج في الجدول )

الفروق باختالف النوع االجتماعي: يتضح من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة -1

باختالف متغير النوع في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا الدراسة نحو 

ويمكن  .(0.05(، وهي  يم ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.02( المحسوبة )Fاالجتماعي، فقد بلغت  يمة )
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ثار االجتماعية النتشار جائحة تفسير هذه النتيجة إلى أن المسنين في المجتمع األردني بغي النظر عن جنسهم يعانون من اآل

 كورونا.

توسط إجابات عينة الدراسة إحصائية بين م وجود فروق ذات داللةعدم الفروق باختالف متغير العمر: يتضح من النتائج -2 

باختالف متغير مكان العمر، إذ في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا نحو 

 (.0.05(، وهي  يمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2.65( المحسوبة )Fبلغت  يمة )

النتيجة إلى أن سيكولوجية العمر للمسنين واحدة؛ فتزداد االضطرابات الدالة على االنعزال مع الكبر نتيجة ويمكن تفسير هذه 

طء الحركة، لفقدان األمل في الحياة، وظهور التغيرات الجسمية والفسيولوجية والهرمونية الدالة عليها، مثل العجز والضعف وب

 .تي تعتبر نذير اشؤم وفقدان لألمل والشعور باقترال األجلبصار، وضعف السمع، والوفقدان القدرة على اإل

الفروق باختالف متغير مكان اإلقامة: يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة -3

متغير مكان اإلقامة، إذ باختالف في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا نحو 

تائج ( يوضح ن9(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3.90( المحسوبة )Fبلغت  يمة )

 " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDحصائية "إجراء اختبار أقل الفروق اإل

 (9جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير مكان اإلقامةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (مكان اإلقامة)
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير مكان اإلقامة

 بادية قرية مدينة

 0.290* 0.205 - 4.047 مدينة

 0.085  - 3.842 قرية

 - - - 3.757 بادية

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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اآلثار االجتماعية المترتبة توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين م9يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

هي لصالح المقيمين في المدينة والذين كان المتوسط الحسابي  األردنيعلى كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من المقيمين في القرى والبادية، وقد بل  4.047إلجاباتهم )

  (.0.05( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.290)فرق المتوسطات األعلى 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن سكان المدن يزداد تكيفهم االجتماعي بزيادة عالقاتهم االجتماعية مع األسرة واآلخرين. 

تشكل غالبيته األسرة الممتدة، والتي من أهم ما يميزها احترام وتقدير كبار السن  محافظا   تقليديا   والمجتمع األردني مجتمعا  

والعناية بهم وتسمية األبناء على أسمائهم، وكذلك استمرار سلطتهم سارية المفعول على األبناء واألحفاد، األمر الذ  يفسر 

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة سني  الشعور بالغضا لدى المسنين ذو  األصول االجتماعية الريفية بشكل خاص.

 ( حيث لم تظهر دراسته وجود فروق في درجة التكيف االجتماعي لدى المسنين تعزى لمتغير مدة اإلقامة في الدار.2015)

على اآلثار االجتماعية المترتبة و الحالة االجتماعية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نح-4

( المحسوبة Fباختالف متغير الحالة االجتماعية، إذ بلغت  يمة )في المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

تائج إجراء اختبار أقل الفروق ( يوضح ن10(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )8.79)

 لتحديد مصادر الفروق." للمقارنات البعدية LSDحصائية "اإل

 (10جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على بين إجابات عينة الدراسة نحو  ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير الحالة االجتماعيةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 )الحالة االجتماعية(
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير الحالة االجتماعية

 أعزل مطلق أرمل متزوو

 0.091- 0.415-* 0.260- - 3.729 متزوو
 0.169 0.155-  - 3.989 أرمل
 0.324   - 4.144 مطلق
 - - - - 3.820 أعزل

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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اآلثار االجتماعية توسط إجابات عينة الدراسة نحو الفروق بين م( أن 10يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

هي لصالح العزال والمطلقين واألرامل الذين جاءت  يمة في المجتمع األردني المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة ذات 0.415)على المتوسطات الحسابية إلجاباتهم أعلى المتوسط الحسابي للمتزوجين، وقد بل  فرق المتوسطات األ

وقد يرجع ذلك إلى أن المسنين من فئة األعزل والمطلقين واألرامل تنتابهم مشاعر  (.0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

نهم ال يمتلكون القدرة على تغير الواقع الذ  يبيشون فيه؛ كما م من تهديدات حالية ومستقبلية، وأحباط بسبا ما يحيط بهاإل

تدل هذه النتيجة على أن المسنين من فئة األعزل والمطلقين واألرامل أقل رضا عن أنفسهم وعن المجتمع )عوائلهم(، مما يعزز 

ئاتهم، ربما بسبا صعوبة تكوين . ويعني ذلك أن إحباطهم نابع من العزلة والشعور باالغترال الذاتي في بيباإلحباطالشعور 

 .عالقات مع اآلخرين بسبا فجوة األجيال أو فقدان الشريك أو وقت الفرا 

اآلثار توسط إجابات عينة الدراسة نحو الفروق باختالف الحالة الصحية العامة: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م-6

، إذ بلغت الحالة الصحية العامةباختالف متغير في المجتمع األردني االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( يوضح نتائج إجراء 11(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3.96( المحسوبة )F يمة )

  " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDاختبار أقل الفروق االحصائية "

 (11جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على بين إجابات عينة الدراسة نحو  ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق LSDنتائج اختبار )

 ختالف متغير الحالة الصحيةبافي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

الحالة الصحية )

 (العامة

المتوسط 

 الحسابي

 العامةالحالة الصحية فئات متغير 

 سيئة متوسطة جيدة

 0.398-* 0.103- - 3.577 جيدة

 0.294-  - 3.680 متوسطة

 - - - 3.974 سيئة

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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اآلثار االجتماعية توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين م11يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

لصالح عينة الدراسة من الذين حالتهم الصحية العامة سيئة في المجتمع األردني المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من الفئات 3.974والذين كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم )

وتفسر هذه  (.0.05( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.398بل  فرق المتوسطات األعلى )األخرى، وقد 

النتيجة على أن المسنين يبيشون االضطرابات الدالة على ييال الصحة النفسية نفسها، والتي تضع المسنين في حالة من 

ضعف األمن. رغم ذلك ال يزال المسنون في المجتمع لخوف وفقدان و والترقا وا حباطاإللى مزيد من مشاعر إاالرتباك والعجز و 

 األردني يتمتعون بالتأمين الصحي المجاني والدعم النفسي واالجتماعي واالنفعالي من عوائلهم.

توسط إجابات عينة الدراسة نحو : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابعالنتائج ال

والتي تع ى الختالف خصائصهم في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

 الشخصية؟

اآلثار النفسية ولإلجابة عن هذا السؤال وللتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو  

باختالف خصائصهم الشخصية، تم إجراء اختبار تحليل في المجتمع األردني المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

بحسال األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات عينة  (، مسبوقا  One way ANOVAالتباين األحاد  )ف( )

 (.12الدراسة في الجدول )

 (12جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات عينة الدراسة نحو 

 باختالف خصائصهم الشخصيةفي المجتمع األردني كورونا 

 االنحراف المبيار   الوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

 0.77 3.688 332 ذكور النوع االجتماعي
 0.70 3.721 288 إناث

 العمر
60 -64 300 3.762 0.78 
65 – 69 160 3.705 0.70 
70 -74 108 3.416 0.64 
 0.54 3.991 52 فأكثر 75



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

43 

 

 االنحراف المبيار   الوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

 مكان اإلقامة
 0.72 3.856 304 مدينة
 0.72 3.588 264 قرية
 0.78 3.495 52 بادية

 الحالة االجتماعية
 0.69 3.470 406 متزوو
 0.80 3.917 110 أرمل
 0.67 3.718 48 مطلق
 0.77 3.868 56 أعزل

 الحالة الصحية العامة
 0.70 3.626 309 جيدة
 0.70 3.661 268 متوسطة
 1.37 4.045 43 سيئة

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن ( وجود فروق ظاهرية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو 12يتضح من الجدول )

حصائية بين المتوسطات هم الشخصية، وللكشف عن الفروق اإلباختالف خصائصفي المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

( 13(، والجدول )One way ANOVAالحسابية إلجابات عينة الدراسة، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحاد  )ف( )

 النتائج.يوضح هذه 

 (13جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جابات أفراد عينة الدراسة نحو نتائج تحليل التباين الختبار الفروق بين متوسط إ

 باختالف خصائصهم الشخصيةفي المجتمع األردني جائحة كورونا 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية F يمة 

 0.11 2.16 1.03 1 1.03  النوع االجتماعي

 0.00 *7.08 3.19 3 9.56 العمر

 0.00 *14.90 6.71 2 13.41 قامةمكان اإل

 0.00 *11.36 5.11 3 15.34 الحالة االجتماعية

 0.00 *4.41 1.98 2 3.97 الحالة الصحية العامة



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

44 

 

 - - 0.45 603 268.34 الخطأ

 - - - 619 331.76 المصححالمجموع 

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 يتضح ما يلي: (13من النتائج في الجدول )

الفروق باختالف النوع االجتماعي: يتضح من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة -1

باختالف متغير النوع في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا الدراسة نحو 

 (.0.05(، وهي  يم ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2.16( المحسوبة )Fاالجتماعي، فقد بلغت  يمة )

توسط إجابات عينة الدراسة نحو داللة إحصائية بين مفروق ذات وجود الفروق باختالف متغير العمر: يتضح من النتائج -2

باختالف متغير مكان العمر، إذ بلغت  يمة في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

(F( المحسوبة )يوضح نتائ14(. والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )7.08 ) ج إجراء اختبار

 " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDأقل الفروق االحصائية "

 (14جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير مكان العمرفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 )العمر(
المتوسط 

 الحسابي

 العمرفئات متغير 

 فأكثر 75 74- 70 69 – 65 64- 60

60 -64 3.762 - 0.057 0.346 -0.229 
65 – 69 3.705 -  0.289 -0.286 
70 -74 3.416 -   *-0.575 
 - - - - 3.991 فأكثر 75

 (.0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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لى إ( يتضح أن الفروق بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو العوامل المؤدية 14من نتائج التحليل في الجدول ) 

الرهال االجتماعي لدى كبار السن في ظل انتشار جائحة كورونا باختالف متغير العمر لصالح أفراد عينة الدراسة من الفئة 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات 3.991سنة وأكثر( والذين كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم ) 75العمرية )

( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند 0.575)األخرى، وقد بل  فرق المتوسطات األعلى  عينة الدراسة من الفئات العمرية

  (.0.05مستوى الداللة )

توسط إجابات عينة الدراسة الفروق باختالف متغير مكان اإلقامة: يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م-3

باختالف متغير مكان اإلقامة، إذ بلغت في المجتمع األردني ل جائحة كورونا اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالنحو 

( يوضح نتائج إجراء 15(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )14.90( المحسوبة )F يمة )

 " للمقارنات البعدية لتحديد الفروق.LSDاختبار أقل الفروق االحصائية "

 (15جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير مكان اإلقامةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (مكان اإلقامة)
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير مكان اإلقامة

 بادية قرية مدينة

 0.361* 0.268 - 3.856 مدينة
 0.093  - 3.588 قرية
 - - - 3.495 بادية

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اآلثار النفسية المترتبة ( أن الفروق بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو 15يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

والذين كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم  لصالح المقيمين في المدنفي المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من المقيمين في القرى والبادية، وقد بل  فرق 3.856)

  (.0.05ة )( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل0.360)المتوسطات األعلى 
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اآلثار النفسية المترتبة على توسط إجابات عينة الدراسة نحو الحالة االجتماعية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م-4

( المحسوبة Fباختالف متغير الحالة االجتماعية، إذ بلغت  يمة )في المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

( يوضح نتائج إجراء اختبار أقل الفروق 16(، والجدول )0.05إحصائية عند مستوى داللة )(، وهي  يمة ذات داللة 11.36)

 " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDاالحصائية "

 (16جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير الحالة االجتماعيةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 )الحالة االجتماعية(
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير الحالة االجتماعية

 أعزل مطلق أرمل متزوو

 0.398-* 0.248- 0.447-* - 3.704 متزوو
 0.049 0.199  - 3.917 أرمل
 0.150-   - 3.718 مطلق
 - - - - 3.688 أعزل

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اآلثار النفسية المترتبة توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين م16يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

هي لصالح العزال والمطلقين واألرامل الذين جاءت  يمة في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة ذات 0.447)المتوسطات الحسابية إلجاباتهم أعلى المتوسط الحسابي للمتزوجين، وقد بل  فرق المتوسطات األعلى 

  (.0.05ئية عند مستوى الداللة )داللة إحصا

اآلثار الفروق باختالف الحالة الصحية العامة: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو -6

إذ بلغت  ،الحالة الصحية العامةباختالف متغير في المجتمع األردني النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( يوضح نتائج إجراء 17(، والجدول )0.05ت داللة إحصائية عند مستوى داللة )(، وهي  يمة ذا4.41( المحسوبة )F يمة )

  " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDاختبار أقل الفروق االحصائية "
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 (17جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على بين إجابات عينة الدراسة نحو  ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير الحالة الصحية العامةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

الحالة الصحية )

 (العامة

المتوسط 

 الحسابي

 الحالة الصحية العامةفئات متغير 

 سيئة متوسطة جيدة

 0.419-* 0.035- - 3.266 جيدة
 0.384-*  - 3.661 متوسطة
 - - - 4.045 سيئة

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اآلثار النفسية المترتبة متوسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين 17يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

لصالح عينة الدراسة من الذين حالتهم الصحية العامة سيئة والذين في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من الفئات 4.045كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم )

  (.0.05)( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.419)األخرى، وقد بل  فرق المتوسطات األعلى 

 الدراسة  توصيات

تقديم برامج إراشادية للمسنين تنمي قدراتھم على مواجھة جائحة كورونا وما يتعرضون له من مشكالت من خالل  -1

تصميبم وتخطيبط برامبج وأنشبطة بديلبة ، و مؤسسات الصحة النفسية واإلراشاد النفسي الحكومية وغير الحكومية

لمواجهببة التحديببات النفسببية التببي تواجههببم نتيجة جائحة كورونا، وضببرورة تعزيببز رضاهببم للمسبنين، وذلبك لمسباعدتهم 

 عببن أنفسببهم ورفبع  يمتهبم الذاتيبة أمبام محيطهبم االجتماعبي.

اآلليبات  والتبي يمكبن أن تشبكل أهبم التأكيد على أهمية العالقات األسرية الدافئة في تخفيف الحساسية لدى المسنين، -2

 .لتجنبا كثيبر مبن اآلثار النفسبية واالجتماعية التببي تواجببه المسببنين نتيجة جائحة كورونا

ظروف المحيطة بهم، وتوفير ضون لها بفعل الثار التي يتعر لمواجهة اآلأهمية العالقات األسرية الدافئة على التأكيد  -3

 .ية عقبات تواجههمأليتمكنوا من الخروو من  ونفسيا   وثقافيا   منه لهم اجتماعيا  بيئات آ
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ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة اآلرسين والباحثين نحو البحث في موضوع اتوجيه الد -4

 .كبار السن، وما قد يمكن أن يترتا عليها من آثار قد تنعكس سلبا  على كورونا

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية:

على المسنين خالل  19-االثار النفسية واالجتماعية لجائحة كوفيد( "2020احميداني، عبدالفتاح، الهياللي، مصطفى، )

  https://www.rawafidpost.com/archives/9232"، روافد بوست متوفر عبر الموقع:فترة الحجر الصحي

 " متوفر عبر الموقععلى كبار السن في المنطقة العربّية 19-آثار جائحة كوفيد ( "2020سكوا، )اإل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-

00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf 

-COVID( مهددات الصحة النفسية المرتبطة بالحجر المنزلي إثر فيروس كورونا المستجد)2020األسمر ، سعيد سالم)

 .278-265(، ص ص 2(، العدد)36، المجلد)لمجلة العربية للدراسات األمنية(، ا19

، الطبعة األولى، دار نظريات علم الجريمة(، 2013البداينه، ذيال، الخطار، عارف، الحسن، خوله، والخريشه، رافع، )

 الفكر، عمان.

، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، المسنون في عالم متغير، مقدمة في علم الشيخوخة(. 2007بدر، يحيى مرسي عيد، )

 اإلسكندرية

مفهوم الذات وعالقته بالتكيف االجتماعي لدى المسنين )دراسة ميدانية على عينة من المسنين . (2012بلخير، فايزة )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة وهران السانيا، الجزائر. مقيمين بمرك  العج ة(

 اhttp://dosweb.dos.gov.jo/ar (2020دائرة اإلحصاءات العامة، )

، ورقة مقدمة للملتقى الوطني األول حول االجتماعي والنفسي للمسن في األسرة الحدي ةالتوافق (. 2012دهيمي، زينا )

 الشيخوخة في المجتمع الجزائر  واقع وتحديات، جامعة الجزائر.

https://www.rawafidpost.com/archives/9232
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf


 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

49 

 

مترجم من البداينة، ذيال نظريات علم الجريمة : المدخل والتقييم والتطبيقات (، 2013روالند ايكرز، كرستين سيلرز، )

 ع. دار الفكر نااشرون وموزعون : عمان االردن الخراشة، راف

، مركز االمارات 80، العدد الرعاالة األسرية للمسنين في دولة االمارات العربية المتحدة(. 1994الزراد، فيصل محمد خير،)

 للدراسات والبحوث االستراتيجية.

(. واقع حياة المسنين في مؤسسات الرعاية االجتماعية الحكومية والخاصة في عمان: دراسة 2012الزيود، اسماعيل )

 .292-249(، 28، فلسطين، )مجلة جامعة القدك المفتوحة لألبحاث والدراساتميدانية، 

صحيفة سبق، ، وقارم عن مدورونام: حافظوا على سالمة كبار السن وال تنقلوا لهم األخبار السيئة" (2020السبيعي، عمر)

https://sabq.org/zsjmBq 

، ( مستببوى التكيببف االجتماعببي لببببببببدى المسبنبين المببقيمببين في دار الضيببافببببة للمببسبنببببين في األردن2018السعود، لبنى)

 .311-277ص(، ص  3(، البعبدد ) 24، المجلبد )ارةـالمــنــــ

تقدير الذات وعالقته بالتوافق النفسي لدى المسن: دراسة ميدانية على عينة من المسنين بمراد  (. 2015سني، أحمد )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة وهران، الجزائر. رعاالة الشيخوخة

  اإلسكندرية،.المكتبة الجامبية التوافق النفسي للمسنين(، 2001الشاذلي،عبدالحميد محمد)

كلية  -، ورقة بحثية، المؤتمر الثالثالحاجات االجتماعية والنفسية لألشخاص كبار السن(، 2011الصماد ، جميل،)

 ، بعنون كبار السن بين الواقع والطموح.2010اذار  23-21جامعة عمان االهلية –االدال 

لة ماجستير غير منشورة، القاهرة جامعة عين ، رساالحاجات النفسية للمسنين( 1986عبدالهاد ، اشاهيناز اسماعيل،)

 اشمس، كلية البنات.

مجلة كلية (. دور مؤسسات الرعاية اإليوائية في تحقيق التكيف االجتماعية للمسنين في األردن، 2016عذاربة، غسان )

 .161-146(، 28، جامعة بابل، العراق، )التربية األساسية للعلوم التربوية واالنسانية

،ميدان ابو المحاسن الشاذلي، 9، مركز التنمية البشرية والمعلومات، سيكولوجية المسنين( 1987القناو ، هدى محمد، )

 الجبزة جمهورية مصر العربية،  -العجوزة

https://sabq.org/zsjmBq
https://sabq.org/zsjmBq
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ى ( الصحة النفسية لدى المسنين الفلسطينيينا دراسة ميدانية لواقع الصحة النفسية لد2016كتلو، كامل حسن، العرجا، ناديا)

المجلة األردنية للعلوم المسنين الفلسطينيين )في بيوت المسنين ونواد  المسنين وفي البيوت في محافظة بيت لحم(، 

 .198-175(، ص ص 2(، العدد)9، المجلد)االجتماعية

( " التحديات النفسية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية 2018كراداشه، منير، السمر ، مريم) 

 340-311، ص ص1،العدد 16المجلد نوعية، مجلة جامعة الشارقة، للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

)رسالة ماجستير  الحياة وبع  المتغيراتالقلق لدى كبار السن في قطاع م ة وعالقته بمهارات (. 2013المصر ، سالي )

 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، فلسطين

( تقييم تجربة الرعاية االجتماعية للمسنين من وجهة نظر المستفيدين، 2019المنذرية، أحالم بنت حميد، الشربيني، محمد)

 .101-87(، ص ص 2(، العدد)9المجلد) مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية،

 االردن. –، الطبعة االولى، دار وائل للنشر، عمان نظريات علم الجريمة(، 2013كات عايد عواد، ) الوري

 /https://app.powerbi.com (2021وزارة الصحة األردنية)

 المراجع االجنبية:

Alastair J. Flint, Kathleen S. Bingham and Andrea Iaboni(2020) Effect of COVID-19 on the 

mental health care of older people in Canada, International Psychogeriatrics, 32 (10), 

pp:1-10. 

Armitage R, Nellums LB. (2020) COVID-19 and the consequences of isolating the 

elderly. Lancet Public Health. 5(5):e256 

Ashenefi, Getinet (2015). Aging and Retirement among Ethiopian Elderly: Adjustment, 

Challenges and Policy Implications (Unpublished Doctoral Thesis). Addis Ababa 

University. 

Fadila, Doaa EL Sayed and Alam, Raefa Refaat (2016). Factors Affecting Adjustment to 

Retirement among Retirees’ Elderly Persons, Journal of Nursing Education and 

Practice, 6(8), 112-122 

Girdhar R, Srivastava V and Sethi S. (2020) Managing mental health issues among elderly 

during COVID-19 pandemic. J of Geriatr Care Res. 7(1):29-32 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alastair%20J.%20Flint%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Kathleen%20S.%20Bingham%20&eventCode=SE-AU
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