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 املتقاعدين مبدينة القبة التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من املعلمني
  : ملخص الدراسة

النفسي  وكذلك الفروق يف التوافق املتقاعدينالتوافق النفسي واالجتماعي لدى املعلمني  هدفت الدراسة إىل الكشف عن
 ت الدراسةاستخدمو  معلمة من املعلمني املتقاعدين يف مدينة القبة.و  امعلم( 31) من العينة وتكونت واالجتماعي بني اجلسنني

د فروق ذات داللة و وجوتوصلت نتائج الدراسة إىل  م1982االجتماعي، من إعداد القطان مقياس التوافق النفسي و 
(، بني متوسط عينة الدراسة على درجة التوافق االجتماعي واملتوسط الفرضي لصاحل درجة متوسط 0.01 مستوىإحصائية)عند 

بعد  علىالعينة، مما يشري إىل اخنفاض مستوى التوافق االجتماعي لدى عينة الدراسة بينما مل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط عينة الذكور ومتوسط عينة راسة كما مل جتد نتائج الد  التوافق النفسي والتوافق العام.
 اإلانث، يف مجيع أبعاد التوافق.

 .التوافق ،النفسي ،االجتماعي، التقاعد ، معلمونكلمات مفتاحية : 

Abstract 
The study aimed to reveal the psychological and social compatibility of retired teachers, as 

well as the differences in psychological and social compatibility between the two sexes. The 

sample consisted of (31) male and female teachers from retired teachers in the Guba city. 

The study used the psychosocial compatibility scale, prepared by Al-Qattan 1982, and the 

study results revealed that there are statistically significant differences (at 0.01 level) between 

the average of the study sample on the degree of social compatibility and the hypothesis 

average in favor of the average sample level, which indicates a low level of social 

compatibility in a sample The study, while there were no statistically significant differences 

on the psychological compatibility and general agreement. The study results also did not find 

statistically significant differences between the mean of the male sample and the average of 

the female sample in all dimensions of compatibility. 
  

      Keywords: adjustment, psychological , social ; retirement ; teachers. 
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:الدراسة  مقدمة  

يف مجيع مراحله، ويهتم فرع علم نفس النمو وسيكولوجية كبار السن  اإلنساينلدراسة العلمية للسلوك يهتم علم النفس اب     
  ة الشيخوخةمرحل إىللنمو يف مرحلة ما بعد اكتما  النجج أي الوصو  اب
املرحلة النهائية من العمر ، والشيخوخة هي اجتماعيةعملية جسدية ونفسية و وهي جزء من دورة احلياة الشيخوخة  مرحلة نإ     

لكن يف كثري من األحيان تبدأ من ، ومن الصعب حتديدها و  س الوقت للجميعال تبدأ يف نف، مع مالحظة أهنا  للفرد االفرتاضي
 القيام هبا علىالواجبات املعتاد ممارسة العمل و  علىفأكثر، حيث تبدأ عالماهتا يف فقدان الشخص لقدراته  65 أو 60سن 

جما  األنشطة االجتماعية  ، بل جمموعة من التغريات يفعملية تغريات جسدية وفسيولوجيةمرحلة الشيخوخة ليست جمرد و  .[16]
فاعتربت مرحلة التقاعد والشيخوخة مرحلة يتم فيها هجر  ، مدى احلياة علىواحلياتية اليت اعتاد الشخص القيام هبا بشكل يومي 

قد يرتتب عليها و  تفقده الثقة يف الذات نفسية انعكاسات واألدوار االجتماعية السابقة مما قد يسبب لهعالقات لكثري من ال
   .[14]يف اجملتمع  عاطال اور أبنه قد أصبح شخصشعال
من أهم  ؛إىل السن القانونية مصوهلال  هذه املرحلة من العمر بسبب و العمل خ همإىل سن التقاعد وترك صاشخاأل  و صو  ويُعد    

 . [12لألشخاص وعلى توافقهم النفسي واالجتماعي وبشكل يشعرون فيه بعدم القيمة ]العوامل اليت تؤثر على الروح املعنوية 
ابعتبارهم شرحية ومكون من مكوانت اجملتمع تؤثر  عديناحملتملة للمتقاابلصعوابت النفسية وقد اهتم العديد من الباحثني      

اخنفاض مستوى  -بشكل خاص-يربز عندهم  بكرب السنرتبطة يف هذه املرحلة امل مأهن عتقد، حيث يُ وتتأثر ابحمليط من حوهلا
 يف اجلانبوذلك بسبب تدهور قدراهتم ، كثري من املطالب والتوقعات  لديهمو  ،واجلسيمة ،التوافق النفسي والصحة النفسية

ملساعدهتم على التكيف مع هذه اجة لتكوين روابط جديدة فهم يف ح، وغريها،  نقصان الدخلو  ،اجلسمي والعقلي واالجتماعي
  .[3] لتغرياتا
 ،واملادي ،واجلسدي ،ن يف أمنهم النفسيمن خال  شعور األفراد أبهنم مهددو ويظهر التأثري السليب لذلك التدهور     

 أصبحنه أيدرك الفرد دما فعنيهم فيها حتقيق حاجاهتم الجرورية، اليت يتعسر علوذلك من خال  املواقف الجاغطة  ؛واالجتماعي
، وخاصة اخلوف من املستقبل و الشعور بعدم القيمة إىلؤدي به القلق قد يو  ،الفزعحيس يف أعماق نفسه ابلقلق و  نهفإبدون عمل 

ة الكافية لتحقيق من قبل وال جيد يف نفسه املرون أيلفها من السلوك مل  جديدً اجلديدة بعد التقاعد أسلوابً  تهحياعليه ذا فرضت إ
،  البيولوجيةحاجاته النفسية و  إشباع علىقدرة الفرد  علىاالجتماعي الناجح للمسنني يتوقف التوافق النفسي و إن  .[9]التوافق 
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 احلاجات النفسيةمل تتوافر للفرد  ه إذانإي مع البيئية اخلارجية ، ولذلك فالتوافق التلقائيواجه  أنفاحلاجة هي املطلب الذي جيب 
  .[17] اضطراب نفسي إىلالقلق وقد يتطور الشعور ابلدونية و  إىلإشباعها فقد يؤدي ذلك  حبيث يتم

ولكنها تعين لدى األشخاص الذين ،  ة واالمتناع عن مزاولة أي نشاطن أن مرحلة التقاعد هي هناية احلياويعتقد الكثريو      
اليت قد تكون  اتمن التوافق النفسي واالجتماعي البدء يف حياة جديد وممارسة ألوان أخرى من النشاط يتمتعون مبستوى عا   

ذات صلة بنوع املهنة والوظيفة اليت كان يشغلها املتقاعد من قبل.  إن املتقاعدين هم الثروة البشرية اليت ممكن أن تساعد يف بناء 
لة رعايتهم ودراسة توافقهم النفسي مسأ ين شىت من ميادين احلياة، واناهتم يف ميادوتقدم اجملتمع من خال  استثمار طاقاهتم وخرب 

واالجتماعي واملشكالت اليت تواجه تكيفهم مع هذه املرحلة، تعترب من ضمن موضوعات الساعة اليت جيب أن حتظى ابهتمام 
 الباحثني يف جما  الرتبية وعلم النفس والصحة النفسية، وغريها من العلوم االجتماعية.  

 ،هناية ملرحلة طويلة ابعتبارهاوجه اخلصوص  علىمرحلة تقاعد املعلمني رحلة التقاعد عامة و البد من االهتمام مب ولذلك       
وهذه  اجملتمع والدولة، هتماماب حتظى هذه الفئة أنولذلك جيب  ؛العناءو  ،الرتبيةو  ،يف املثابرة أمجاهامنهكة يكون املتقاعد قد و 

هذا فجاًل عن  ،مات جليلة هلذا اجملتمع وألبنائهدنظري ما قّدمته هذه الفئة من خب النظرة ال تُ ْعد  نظرة إنسانية فقط، بل هي واج
وهو ، ما تكسبه هذه الفئة من خربات ميكن االستفادة منها ابالستشارة ما جيعلها تندمج يف اجملتمع وتصبح جزءاً منه ال عبئاً عليه

  .واإلقصاء ما يقلل ابلجرورة من شعور هذه الفئة ابلتهميش،

  :مشكلة الدراسة

 ،ضافة إىل شيوع برامج حتديد النسليف متوسط عمر الفرد نتيجة لتقدم أساليب الرعاية الصحية ابإليشهد العامل زايدة      
مليون فرد  590إىل  2000العامل قد وصل يف عام  يف مم املتحدة إىل أن عدد كبار السنايد نسبة العقم وتشري تقديرات األوتز 

% من جمموع كبار السن يف البلدان النامية مع 72ويتوقع أن يعيش أكثر من  2025بليون فرد حبلو   1,100وسيتجاوز 
( 6.5مقابل ) 2000ماليني نسمة عام (9ار السن يف العامل العريب قد بلغ)أن عدد كب إىل ، وتشري التقديرات 2025حلو  

 [  18] 1990مليون نسمة عام 

  112,000( 1980عددهم يف ) سكاهنا املسنني ، حيث كاننسبة زايدة عدد العربية يف أكثر اجملتمعات  منليبيا  وتُعد     
ح يف حتقيق معدالت ، ومع أن العامل جن [16% ]155,4( بنسبة زايدة قدرها 2000يف عام )  286.000إىل  اوقد وصلو 

  والنفسية لشرحية املسنني . ،شباع االحتياجات املاديةأنه أخفق يف إ العمرية مرتفعة إ
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، ر السن فهي ذات أتثري قوي على احلالة النفسية للفرد بلد من أهم املشكالت اليت تواجه كباحالة إىل التقاعتعد اإلحيث    
ويقر اتشيلي   [16ضافة إىل اضمحال  العالقات االجتماعية ]وقد تفقده الكثري من مصادر اإلاثرة والرضا عن احلياة ابإل

أن حوايل ثلث عدد املتقاعدين يواجهون صعوابت يف التوافق للتقاعد ، وميثل التوافق لتناقص الدخل معظم الصعوابت  1976
 [ 11%( فتتسبب عن عوامل أخرى ]22ما )%( من صعوابت التوافق ، أ22ويرجع لفقد الوظيفة ) %(40)

الدراسات  قلةونظراً لاران إىل دراسته، إىل توجيه أنظدفعنا ما  وهو ،ما سبق يتجلى لنا أن التقاعد فرتة انتقالية عصيبةويف ضوء    
نه ال أوابعتبار  يف ليبيا،املتقاعدين  اليت تناولت موضوع التوافق النفسي واالجتماعي لدى املعلمني  - نييف حدود علم الباحث -

 ميكن تعميم نتائج الدراسات من جمتمع إىل آخر ؛ حيث أن لكل جمتمع خصوصياته الثقافية واالجتماعية 

، فإن التعرف  موأتثرياته يف شىت حياهتشرحية املعلمني املتقاعدين مهية  لدى ق النفسي، واالجتماعي يشكل أتوافالوملا كان     
   هم .خصائص بعض عليه يُعد وسيلة للكشف عن

حماولًة أن تغطي نقصاً أو تسد ثغرة يف الدراسات حو  هذا  ه املتغرياتلدراسة يف تناوهلا هلذوابلتايل جاءت احلاجة إىل هذه ا    
  .املوضوع يف البيئية احمللية

الف التوافق النفسي واالجتماعي ومدى اختالفه ابختوأتسيسًا على ما سبق فإن مشكلة البحث تتحدد يف التعرف على     
  تيه:خال  اإلجابة عن التساؤالت اآل لدى عينة املعلمني املتقاعدين مبدينة القبه وذلك من إانث(-النوع)ذكور

 ؟ علمني املتقاعدين يف مدينة القبةامل لدىاالجتماعي التوافق النفسي و  مستوىما  -1

تغري النوع مل وفقاً بني املتقاعدين من املعلمني  االجتماعيالنفسي و  التوافق مستوىيف  إحصائية فروق ذات داللة  هل هناك  -2
  ؟  إانث( -)ذكور

 أمهية الدراسة: تتمثل أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

 تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من أمهية الفئة اليت تناولتها ابلدراسة واليت متثل شرحية مهمة وإمهاهلا ينشأ عنه خسارة للمجتمع -1
 مسة حجارية ودالالت إجيابية يف التوجه حنوهم يف اجملتمع اللييب. نظرة اإلنسانية هلذه الفئة، وتعطيتسهم يف تعزيز الدراستها ، و 

التوافق النفسي  علىحماولة التعرف يف جما  املتقاعدين و  يث تناوهلا ألحد املوضوعات املهمةأتيت أمهية الدراسة احلالية من ح -2
 املعلمني املتقاعدين. لدى انث(إ-النوع )ذكوريف ضوء متغري واالجتماعي 
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اليت تبحث شؤون املعلمني املتقاعدين وخصوصا  -يف حدود علم القائمني ابلدراسة  –كذلك قلت الدراسات العربية واحمللية   -3
 يف منطقة القبة من أجل الكشف عن مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لديهم. 

املعلمني  لدى االجتماعيفسي و ، فالدراسة تتناو  موضوع متغريات التوافق النأمهية متغرياهتا مهية الدراسة منأكما أتيت  -4
 توصيات من خال  نتائج الدراسة احلالية.و  ،تواسرتاتيجياوضع برامج إرشادية وذلك ب ؛جل تقدمي املساعدة هلمتقاعدين من أامل

 هتدف الدراسة إىل ::  أهداف الدراسة

  علمني املتقاعدين مبدينة القبة.واالجتماعي لدى امل ،التوافق النفسي التعرف على مستوى -1

 . إانث(-للنوع )ذكور املعلمني املتقاعدين  وفقاً  لدىواالجتماعي  ،التعرف على الفروق يف مستوى التوافق النفسي -2

 :مفاهيم الدراسة

 التوافق النفسي واالجتماعي

ا عن أحاسيس املرارة  أو الندم ، أركسون أبنه الرضا من الناحية االنفعالية عن الذات، مبعىن تقبل الفرد لذاته وحلياته بعيدً  هيعرف   
ان يتبدى يف سيطرهتا على ذات الفرد ، بينما يتبدى يف اجملا  االجتماعي يف تحيل أن يكون بغري نجج واكتما  ألوهذا الرضا يس

قام  ة إيج  اً أاحلي  اة االجتماعي  ة املختلف  ة ب  ل و ع  ن التبعي  ة وجتعل  ه ق  ادراً ل  يس فق  ط عل  ى املش  اركة يف مظ  اهر  اس  تقاللية تبع  د ابلف  رد
                          [.      19عالقات اجتماعية انجحة ]

تم  اعي( جنفس  ي واالجرائي  اً ابلدرج  ة ال  يت حيص  ل عليه  ا املفح  وص يف التواف  ق النفس  ي الع  ام )جمم  وع بع  دي التواف  ق الإويع  رف      
 يف الدراسة احلالية.  املستخدم

( 65واحملددة بقانون الجمان االجتماعي اللييب وهو سن ) ،املدرس الذي وصل السن القانونية للتقاعد هو املعلم املتقاعد :    
 ميالدية كاملة، و يكون املدرس  قد أهنى عمله يف املدرسة. 
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 :  حدود الدراسة

تتح  دد خط  وات ه  ذه الدراس  ة ونتائجه  ا ابلعين  ة املس  تخدمة فيه  ا ، واملكون  ة م  ن املعلم  ني املتقاع  دين مبدين  ة القب  ة م  ن ال   ذكور    
دوات ات موض    وع الدراس    ة ال    يت تق    اس ابألم ، كم    ا تتح    دد نت    ائج ه    ذه الدراس    ة ابملتغ    ري 2019-2018 امواإلانث خ    ال  ع    

 املستخدمة فيها .  

 : اإلطار النظري

 ،مميزاهتاو  ،لكل مرحلة من هذه املراحل خصائصهاالشيخوخة و و  ،املراهقةو  ،الطفولةك متعددةيف حياته مبراحل  اإلنسانمير     
تفاعالته مع يف طبيعية سري حياته و  األساسياليت هلا دورها  األحداثمليئة ابخلربات و  اإلنسانن حياة إ، وكذلك فومشاكلها

يرتك  اليتللتقاعد  األوىل، فمنذ اللحظة  اإلنسانة يف حياة همالتقاعد إحدى اخلربات امل خربةو ، جيابياإ أوسلبيا  ماإاجملتمع 
متثل ، و النفسيةنواحيها االجتماعية  و  حياته تتغري بكل تبدأ،  ميارسه للعديد من السنوات أنعمله الذي اعتاد فيها  اإلنسان

  .[24]ما يصاحب ذلك من االنسحاب من حياة اجملتمع و  خة كذلك الوصو  لسن التقاعد عن العمل،مرحلة الشيخو 

 لك يشريذ، وك[13]العمل ددة طبقا للتشريع املعمو  به العتزا  احمل اإلجباريةالسن  يعرب عن تلك ومبا أن مفهوم التقاعد   
 ابه من القوىانسح، و ابلتايل الفرد عن عمل يقوم به معظم رشده تتجمن ختلي عملية اجتماعيةصادق إليه أبنه أبوحطب و 

،  [1] على املعاش التقاعدي  احيث حي املادية للكفالةنظام معني  على األقل علىاالعتماد جزئيا  إىلوله حت، و العاملة يف اجملتمع
حالته لفرد ملكانته و ا دراكإ مدى إىلوقد يشري  ،معاش علىاحلصو   أو ،خدمة يف وظيفية معينة إهناءالتقاعد يعين  كما قد

  .[4[؛]10لتقاعد وحيا  للمعاش و يرتك عمله ]اليت تتغري بوصوله لسن ا االجتماعية

 مشكالت التقاعد :

  .ومن بينها ( Barker )  ابركر إليها أشارهناك عدة مشكالت تنشا عن التقاعد 

 .للعمل الذهابتوقفهم عن مبجرد  ات االتصا  املوجودة يف اجملتمعوعز  املتقاعدين عن كثري من شبك الفراغ -1

قوة كوسيلة  األقلحرماهنم من االستمرار يف العمل ابعتبارهم و ، التقاعد ، بينما هم ال يرغبونه على األصحاءالكثري من  إجبار -2
  .عن املسار إبعادهمو  ،للتخلص منهم
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الذي القيام بعمل من أي نوع  و  علىطوي الذي ين األمر،  حاجة كبار السن للنشاط إشباعمشكلة تتعلق بكيفية هناك -3
 . يستلزم تقدمي خدمات استشارية متخصصة يف هذا اجملا  لكبار السن

حاجاهتم ية ووظائفهم العقلية و الذي تغذية تعميمات منطية شائعة تتعلق بقدراهتم اجلسمضد كبار السن و  أساسالتحيز بدون -5
 .قدراهتمو 

الشخص  أنهلم أي  اآلخرينبكيفية استجابة  أيجا، كما تتعلق ألنفسهمالت تتعلق بكيفية تصورهم مشك التقاعد يثري -6
 ألهنم ليسوا ؛عدم الراحة يف وجودهقد يشعرون ابحلرج و  اآلخرين أنكما ،  من نفسه املتقاعد ال يكون واثقا متام الوثوق مبا يتوقعه

  .[10] متأكدين متاما كيف يسلكون جتاهه

 هناك العديد من النظرايت النفسية اليت حاولت تفسري التقاعد وأتثريه على الفرد من بينها ما يلي: : التقاعدنظرايت 

و تؤكد هذه النظرية على التوافق النفسي واالجتماعي وأمهية قيام الشخص املسن بعمل  :  Crisis Theoryنظرية األزمة -1
هؤالء األفراد الذين يعطون  لدىميكنه من وضع نفسه يف عالقات مع اآلخرين، خاصة ما بعد تقاعده، حيث يكسب هويته و 

التوجه أن أتثري التقاعد يتوقف على متغريات مثل: الوضع االجتماعي، والوضع ، كما يرى أصحاب هذا  للعمل أمهية كبرية
  .[16الفرد ألمهية العمل ] نظرةوكذلك الصحي مع االقتصادي 

وقت عند سن معينة حيدد اجملتمع ال النظرية أبنهوتفرتض هذه   Disengagement Theory تباط:نظرية فك االر  -2
 أناجلانب السليب من املسن، و إىل ، تنظر هذه النظرية [10] تحللوا من معظم روابطهم ابجملتمعي أنفيه  فراداألالذي يتوقع من 

من  املتقاعدحيث ينتقل  اآلخرينو اخنفاض معد  التفاعل مع  ابحلساسيةاالنسحاب عملية طبيعية يقبلها الفرد وهي تتسم 
 .[13] بنفسهاالهتمام  إىل ابآلخريناالهتمام 

يف  الفرديظل التقاعد ووصو  الفرد ملرحلة الشيخوخة،  تقرتح هذه النظرية أبنه مع  : Activity  Theoryنظرية النشاط -3
يف أدوار السعادة ترتبط يف جوهرها ابالندماج و التكيف  أن ا، كما يرى أصحاب هذا االجتاه ا وسعيدً يكون منتجً  أن إىلحاجة 

 . [1واملهنية ]وليست مرحلة انسحاب كلي من احلياة االجتماعية جديدة بعد التقاعد 

 خبصائص لتقاعد مرتبط بشكل مباشرالتوافق مع ا أنوحسب هذا االجتاه    Personality Theory::نظرية الشخصية -4
التغريات ، و بني التغريات االجتماعية اخلارجيةانجتة عن التفاعل  أن التغريات املصاحبة ملرحلة الشيخوخةو  ،الشخصية للمتقاعد
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ن لديهم ، وذلك ألأفجلبشكل  األداءذوي الشخصيات املتكاملة ميكنهم  األفرادن ية فإطبقا هلذه النظر البيولوجية الداخلية. و 
 .[16]درجة مرتفعة من القدرات املعرفية 

للعناصر   Atchley (1976)حتليل تشيلي  ،1999عرض عبد العزيز  Adjustment Theory:   :نظرية التوافق -5
 علىعملية التوافق تقوم  أن أوضحو   ،الثالث للتوافق لدى املتقاعدين وهي: النشاط، واالنسحاب، و االستمرار األساسية
كعملية يتم فيها  األشخاصالتفاوض بني النظر يف معايري اختاذ القرار، و  عادةإتعين  اليت:  املعايشة الذاتية أساسنيعنصرين 

 ، بشكل متدرج ألهدافهيرتتب عليها تغيري الفرد  أنميكن ، و ممن يتعامل معهم اآلخرينطموحاته مع ، و ألهدافهمناقشة الفرد 
 [.29] وإجيايب مما يسهل عليه التوافق مع أدواره اجلديدة

يشري التوافق إىل قدرة الفرد على مواجهة ما يتعرض إليه من  : لدى املعلم املتقاعد االجتماعيمفهوم التوافق النفسي و 
اليت يتناوهلا علم ن كل جماالت احلياة كذلك فإ  ، وأن يكون يف حالة تواؤم مع النفس،مشكالت وأزمات، وقدرته على حلها

. أي الرضا  النفسية : كالتوافق االجتماعي، الصحي و عدم التوافق فجوانبه متعدد ، أوالنفس ميكن النظر إليها من زاوية التوافق
عن النفس، ومع اجملتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه من خال  بناء عالقات سليمة  بني الفرد والبيئة، حبيث يستطيع من خالهلا 

لفرد يعد يف شخصية ا مرض   أوسليب ن كل ما هو و ابملقابل فإ، ع حاجاته، مع قبو  ما تفرضه عليه هذه البيئة من مطالبإشبا 
 [.6]عدم توافق 

الدونية ، و ال يفعلون ذلك ويشعرون ابألسى اآلخر والبعضع التغريات اجلديدة وابلطبع فإن بعض املتقاعدين يتوافقون م   
الجائع، وتؤدي مثل هذه املشاعر إىل فشل أي حماولة للتوافق مع هذه التغريات يف اجلانب اجلسمي واحلسرة على شباهبم 

 [.16]أثري فيهم خاصة األسرة والوظيفي أيجا، مما قد يؤدي إىل استخدامها من قبل بعجهم يف الجغط على اآلخرين والت

ا ما يتم . و كثريً قد استخدم مبعان خمتلفة، و اعيةاالجتم، و سيةالتوافق النفسي من أكثر املصطلحات استخداما يف العلوم النف    
" 1987، الشاذيلأوضح " قدا  الذي يستخدم فيه املفهوم ، و ذلك حسب اجمل، و اخللط بني بعض املفاهيم اليت تتشابه يف املعين

 أوجه االختالف بني عدد من هذه املفاهيم اليت تتقارب يف املعين مثل : 

: وهو مصطلح اجتماعي يستخدم ابعتباره عملية اجتماعية ووظيفتها تقليل الصراع بني    Accommodationالتالؤم  \أ 
  .اجلماعات

  .التوقعات الشائعة يف اجلماعة،  و : و يعين االمتثا  للمعايري   Conformityاملسايرة  \ب 
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 .يغري من بيئته  أويعد  من نفسه  أن على: و هو مصطلح يعين قدرة الكائن احلي   Adaptationالتكيف  \ج 

 .[5]هو مفهوم نسيب بصفة عامة  االجتماعي و، و وهو يفيد اجلانب النفسي:   Adjustmentالتوافق  \د 

عالقاته يف اجملتمع، اضطراب املصادر املالية، و قلة تغري الصحة، و  :ومن أهم العوامل املؤثرة على التوافق النفسي للمسنني    
مواجهه أمراض عجوية مل يكن يشعر هبا من و وتعترب العالقات االجتماعية عاماًل حامسًا يف التوافق النفسي، ، أسرتهوخاصة مع 

 [.30] اهتمام اجملتمع به كما كان من قبل م، وشعور املتقاعد بعدقبل

 ،واالجتماعي ،البيولوجي ستوىمستوايت خمتلفة جند منها امل علىتربز و  ،تثري السلوك اً وأبعادمواقف كما أن هناك      
أن  إىلأن الكائنات احلية متيل البعد البيولوجي: حيث لنفسي واالجتماعي للمتقاعدين مثل : وتؤثر يف التوافق ا ،السيكولوجيو 

، تعديل يف السلوك، و ن يقابله تغي  ر  ينبغي أ الظروف   ر  تغي    مبعىن أنّ ، هتا للظروف املتغرية يف بيئاهتاتغري من أوجه نشاطها يف استجااب
، أي أن مع الظروف املتغرية، فالتوافق هو عملية تتسم ابملرونة جديدة إلشباع رغباتها الكائن احلي أن جيد طرقً  علىنه ينبغي وأ

 [.   21]البيئية كية املستمرة بني الفرد، و يالديناملطبيعة العالقة  اً دراكهناك إ

 أو ،اليت تستدعي بدورها أعجاء احلسللمؤثرات اخلارجية  الفرد الفسيولوجيةفق البيولوجي استجابة كما يتجمن التوا    
،  ينه من تغريات البيئية دون غريهاهي أعجاء من جسم اإلنسان ختصصت يف اإلحساس أبنواع معاملستقبالت املتصلة ابلعقل، و 

جانب األنف  إىل، األصوات ال للمرئيات األذان اجملهزة من أجل التقاطو ستقبل اإلحساسات املوجات الجوئية، كالعني اليت ت
 [6]اللسان للذوق للشم، و 

التحكم و  ،حسم هذه الصراعات على أي قدرته ،املتصارعةالتوافق بني دوافعه  علىويقصد به قدرة الفرد والبعد السيكولوجي :    
توجيه سلوكه  علىالنفس : قدرة الفرد  علىاالعتماد  تتمثل يف : وهيجيابية حل املشاكل بصفة إ علىرة القدفيها بصورة مرضية و 

، يجع خطط مستقبلية أننه يستطيع وأ ،ذاتهتوجيه على الشعور ابحلرية الذاتية : شعور الفرد أبنه قادر حتمل املسؤولية، و 
القيام مبا  على قادر نهشعوره أب، و النجاححتقيق  على اادرً يرونه ق مهن، وأ: شعور الفرد بتقدير اآلخرين له اإلحساس ابلقيمة الذاتيةو 

،  اف النفسياالحنر  إىلاليت تشري لعصابية : وال يشكو من األعراض واملظاهر اخللو من األغراض ااء، و الشعور ابالنتمو يقوم به، 
  .والبكاء اخلوف املستمر أوالنوم بسبب األحالم املزعجة  علىكعدم القدرة 

 ،اإلحساس ابلقيمة الذاتية، و يتهحتمل مسؤول، و توجيه علىنه قدرة الفرد أ علىالتوافق  إىلالسيكولوجي ينظر  ستوىفامل    
  .النفس االعتماد علىو  ،ايتعرض هل أنحل املشاكل اليت ميكن التوفيق بني دوافعه و  علىقدرته و  ،مكانتهو 
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أن تكون أساليب الفرد حل مشاكله لذلك ينبغي ، و هو أسلوب الفرد يف مقابلته لظروف احلياةفاالجتماعي  ستوىاملأما على   
والتنشئة  ،ك يف تكوينها كل من عناصر البيئة، أي أن التوافق عملية يشرت قابلية شديدة للتشكيل والتوليد أكثر مرونة مع

كنتيجة هذا التوافق   أييتو [.15]الثقافية الفردية و الفروق  رعة التوافق بني األفراد راجع إىليف س اً أن هناك فروقو  ،االجتماعية
فق يعرب عن طريقة الفرد ، فالتوااجلماعة أو ،، ويظهر ذلك من خال  مظاهر السلوك اخلارجي للفردوافق البيولوجي النفسيللت

، فالفرد يولد مزودا  نتيجة تكي فه مع هذه الظروفسلوك يصدر عنه  فهو ؛ويف تعامله مع الناس ، حل مشاكلهالغالبة يفاخلاصة و 
    .[20]ذي يقدمه اجملتمع واألسرةالتهذيب ال إىلالنفسية اليت حتتاج اجلسمية والعصبية و خمتلفة من االستعدادات  أبنواع

 النظرايت املفسرة للتوافق

 ؛( أي سالمة وظائف اجلسم املختلفةفق التام للفرد ) التوافق اجلسميعملية التوا هي حسب هذا التوجه النظرية البيولوجية :
 ،سوء التوافق فهو اختال  يف التوازن اهلرموين أماانسجام نشاط وظائف اجلسم فيما بينها ، ويقصد ابلتوافق يف ظل هذه النظرية 

   .[2]وظيفية من وظائف اجلسم  أونشاط  أو

الفرد غالبا ما تكون ال شعورية حبكم أن األفراد ال يعون  لدىأن عملية التوافق  : تفرتض هذه النظرية نظرية التحليل النفسي
ورية بوسائل مقبولة . فالشخص املتوافق هو الشخص الذي يستطيع إشباع املتطلبات الجر احلقيقية لكثري من سلوكياهتمباب األس

 على، تتمثل يف: قوة األان، القدرة توافقة واملتمتعة ابلصحة النفسيةفرويد أن السمات األساسية للشخصية امل يرى، و اجتماعيا
   .[11] احلب علىالعمل، والقدرة 

التوافق هو استجاابت مكتسبة من خال   أن" " واطسون" و" سكنر رأسهم على، و رواد هذه النظرية يرى :النظرية السلوكية
وك ما من شانه أن ، فتكرار إاثبة سلاإلاثبة علىاحلصو  ، و توقعات منطقية علىاليت تؤهله للحصو  ، و اخلربة اليت يتعرض هلا الفرد

تتشكل بطريقة آلية بواسطة  ، بلميكن أن تنمو عن طريق ما يبذله اجلهد الشعوري للفرد. فعملية التوافق ال عادة إىليتحو  
 ة . بات البيئثإ أو ،تلميحات

،  فقد استبعدوا أن حيدث توافق الفرد بطريقة آلية تبعده عن الطبيعة البشرية" ألربت بندورا" أمثا   أما السلوكيون املعرفيون
  .[27]من الوعي و اإلدراك عالية درجة  علىالفرد ، و ا من الوظائف البشرية تتمكثريً   اعتربوا أنو 

هلم  أفراد أبهنموشعورهم  ،اآلخرينعن طريق تقبل  ثد: يرى أصحاب هذا التوجه أن التوافق حي نظرية علم النفس اإلنساين
 ،اآلخرينالقبو  من  علىحماولني احلصو   مدفونةمشاعر كانت و  ،أفكارالتداو  مع ومنها البدء يف البحث عن ذاهتم و ، قيمتهم
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ا ما يتميزون بعدم كثريً   اتوافقً األقل  اإلفراد أن إىل 1951. ويف هذا الصدد يشري " كار  روجرز " ابلتايل حتقيق التوافق السليمو 
او  الفرد فيها االحتفا  ببعض اخلربات " سوء التوافق تلك احلالة اليت حيأبن كار  روجرز   يقو ،  حيث اق يف سلوكياهتماالتس
 .[27]ما يولد فيه التوتر سوء توافقه وهذا  علىعدم قبو  الفرد لذاته دليل  أنالوعي ، ويف الواقع  أو اإلدراكا عن بعيدً 

 اسات السابقة: الدر  

التقاعد  إىل، وبني املسنني الذين حيالون ستنيبعد بلوغ الاملشكالت بني األفراد الفروق يف  علىالتعرف  إىل تهدف، [8] دراسة
 60الذين مازالوا ميارسون العمل بعد سن  األفراد أن عاما، وأظهرت النتائج 60املعاش وهو  على اإلحالةنتيجة بلوغهم سن 

رضا عن  أكثروكذلك كانوا  ،60 إىلاملعاش حني وصلوا  على اإلحالةالذين انقطعوا عن العمل بسبب  األفرادتوافقا من  أكثر
م الذات عدم وجود فروق يف متغري مفهو ، و العمل بسبب التقاعد ا عن مزاولة( الذين توقفو إانثذكور و العينة ) أفراداحلياة من 

 ،كانت الفروق دالة بني العاملنييف متغري االنسجام مع احلياة فقد   أما،  اإلانثوغري العاملني من الذكور و  ،جيايب بني العاملنياإل
روق يف متغري االنسجام مع فلم يكن هناك فغري العاملني ، و ابلنسبة للذكور العاملني أما، العينة ككل أفراد لدىغري العاملني و 

  .لفروق عند اإلانث، ووجدت هذه ااحلياة

 مستوى، و حتديد املدرسني احملالني للمعاش لدىسي بعض املتغريات املرتبطة ابلتوافق النف هدفت للكشف عن ،[23]دراسة 
 إدراكهم مدىحنو شيخوختهم و  أنفسهماالجتاهات اخلاصة ابملسنني عالقته ابملتغريات األخرى، كمفهوم الذات ، و ، و قهمتواف

التوافق  أبعاد علىسالبة بني درجات املسنني  ارتباطيههناك عالقة  أنقد تبني من نتائج الدراسة و  ،حنو تقاعدهم أسرهمالجتاهات 
أبعاد التوافق  علىسالبة بني درجات املسنني  ارتباطيه، وكذلك توجد عالقة جاهتم يف االجتاهات حنو الشيخوخةوبني در  ،النفسي

 سرهم حنو تقاعدهم.أ اد التوافق النفسي وبني اجتاهاتأبع علىوبني درجاهتم 

العام التوافق ، واالجتماعي ،التوافق النفسيدرجات ، و النفسيةة العالقة بني الوحدة طبيع التعرف على ت إىلهدف ،[25]دراسة  
سالبة دالة  ارتباطيهقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ، و اإلانث، ملعرفة الفروق بني الذكور و اجلنسني من املسنني عينة من لدى

 لدىالعام النفسي واالجتماعي والتوافق درجات كل من التوافق ، و ( بني درجة الشعور ابلوحدة 0.01)  مستوىعند  إحصائيا
  لصاحل املسنات.املسنات ر ابلوحدة النفسية بني املسنني و الشعو  مستوىيف  اإحصائيً ، ووجود فروق دالة اجلنسني

لمات ابملراحل التعليمة املع، و عينة من املعلمني لدىاالجتاهات حنو التقاعد املبكر هدفت إىل التعرف على  ،[24]دراسة 
عدم وجود ، و بقاء يف العمل عن التقاعد املبكراملعلمات ال يرغبون ابلتقاعد بل يفجلون الو  ،وتوصلت إىل أن املعلمني املختلفة،
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كان هلا احلالة الصحية   أنالنتائج  أظهرت، كما لتقاعد املبكره حنو ااجتاه على( اً أدبي أم اً ) علمي أكان لتخصص املعلم سواء أتثري
املعلمني  إقبا عدم  علىالواضح  األثرالسياسات احملفزة للتقاعد املبكر ، وكان لغياب اخلطط و قرار التقاعد املبكر علىواضح  أثر

  التقاعد املبكر. على

عاين منها املعلمون ي املشكالت اليت أهمالكشف عن و  ،هدفت إىل التعرف على سيكولوجية املعلم املتقاعد ،[16]دراسة 
 ،حو  العميل املتمركزالعالج  أسلوبثر استخدام الكشف عن أشخصية ، و الفروق يف بعض متغريات ال على، و ناملتقاعدو 

القلق حالة درجات ل اً ارتفاعهناك  أن أظهرت النتائج حالة القلق، وقدوتقدير الذات و  ،فقالتوا مستوىيف تعديل  والعالج األسري
 أظهرت النتائج  كبار السن، واخنفاض يف مستوى التوافق النفسي واالجتماعي للمتقاعدين، وتقدير الذات لديهم، كما  لدىمسته و 

( و الربانمج املشرتك ) الذي رانمج العالج املمركز حو  العميلبهذا الربانمج )فعالية و  ، البعديوجود فروق بني القياسني القبلي و 
   .(حو  العميل ، و العالج األسريكز تكون من دمج العالج املمر 

( معلما 61املعلمني املتقاعدين، تكونت العينة من ) واالجتماعي لدى ،التوافق النفسي علىالتعرف  إىلهدفت  ،[22]دراسة 
 ،وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني التوافق النفسي ،واالجتماعي ،ومعلمة، طبق يف الدراسة مقياس التوافق النفسي

واالجتماعي تعزى  ،وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات املعلمني على مقياس التوافق النفسي ،واالجتماعي
 ملتغري زمن التقاعد.

دور الرعاية التوافق االجتماعي بني املسنني الذين يقيمون يف  مستوىالفروق يف  علىالتعرف  إىلهدفت  ،2005دراسة الدهان 
الدور اخلاصة،  و قد بينت النتائج وجود فروق  أويف الدور احلكومية  اإلقامةالتعليمي، و  ستوىملتغريات اجلنس، العمر، املتبعا 

 إحصائيا، و عدم وجود فروق دالة الذين يعيشون يف دور الرعاية اإلانثاالجتماعي بني املسنني الذكور و  يف التوافق دالة إحصائيا
بني  إحصائياعدم وجود فروق دالة ، و الذين يعيشون يف الوسط الطبيعي اإلانثو  ،سنني الذكورملتوسطات درجات املبني ا

 .[28]اخلاصة  يف الدور احلكومية اإلقامةو ، التعليمي ستوىامل، و الفئة العمريةمتوسطات درجات املسنني وفقا ملتغريات : 

وجود  عنالنتائج  أسفرتاحلديثة، و  األسرةالنفسي للمسن يف و  ،التوافق االجتماعي علىالتعرف  إىل حيث هدفت، [7] دراسة 
النووية  األسرةنووية وكانت الفروق لصاحل  أبسرةمقارنة  متدةامل األسرةاملسنني يف بني الصحة النفسية لدى ا إحصائيً فروق دالة 

 أسرةمن املسن الذي يعيش يف  أكثراجتماعي ، و توافق نفسيو  ،يتمتع بصحة نفسية ممتدة أسرةاملسن الذي يعيش يف  أن مبعىن
 .نووية
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ردن ، وذلك لدى عينة تكونت دى املتقاعدين املدنيني بشما  األهدفت إىل التعرف على مستوى التوافق النفسي ل[ 26]دراسة 
بلغت  وضحت نتائج الدراسة أن نسبة التوافق العامدراسة مقياس التوافق لكبار السن، وأ( متقاعدًا . استخدم يف ال361من )

 %( وبدرجة متوسطة .56.5)

 ، وأداة الدراسة و األساليب اإلحصائية املستخدمة فيها.،  ومنهجها،  وعيناهتا جمتمع الدراسةسنقوم بعرض  : الدراسة إجراءات

 أواًل : منهج الدراسة : 

 استخدم املنهج الوصفي يف الدراسة احلالية؛ حيث إن هذا املنهج هو املناسب لكشف طبيعة متغريات الدارسة.  

  اجملتمع  والعينة :اثنياً : 

( والبالغ عدهم أكثرسنة و  60لف جمتمع الدراسة من جمموع املعلمني املتقاعدين من اجلنسني الذين يقعون يف الفئة العمرية ) أت
مدينة صندوق الجمان االجتماعي يف الصادرة عن  اإلحصائياتوذلك حسب (، 88انث )( من اإل60الذكور )من  (148)

 .القبة

ع اتبولقد  ،مؤسسة الجمان االجتماعيذلك من سجالت مؤسسة التعليم و و ، دراسة بطريقة العينة العشوائيةوقد مت اختيار عينة ال
من  31لغ عدهم بالذين يلدراسة من املعلمني املتقاعدين و عينة ا أفراد إىلاالتصا  الشخصي للوصو   أسلوب ابلبحث القائمون

   .اإلانثمن  14و  ،من الذكور 17 بينهم

 .[19]االجتماعي للمسنني: من إعدادمقياس التوافق النفسي و أداة الدراسة : 

ومسح االختبارات واملقاييس اليت  ،واألجنبية للتوافق النفسي واالجتماعيبعد استعراض األطر النظرية العربية  وصف املقياس: 
الفقرات الفردية(، فقرة تقيس  من 20( فقرة منها )40ويتكون من ) ،1982 لقطانسامية اتقيسه، قمنا ابختيار هذا املقياس ل

على  استخراج التوافق النفسي واالجتماعي كاًل ميكن و . الفقرات الزوجية(، فقرة تقيس التوافق االجتماعي 20التوافق النفسي، و)
 حدة، وأيجا ابإلمكان تصحيح املقياس حبيث يستخرج التوافق العام من خال  دمج البعدين. 

املقياس على ورقة التعليمات لطريقة اإلجابة تليها عبارات املقياس، حبيث وضع أمام كل فقرة ثالثة  حيتوي تصحيح املقياس:
ر األو  ) نعم (، والثاين ) ال (، والثالث )يف بعض األحيان( ومت التصحيح حبيث تعطى درجتان لإلجابة ) اختيارات، االختيا
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نعم( وتعطى درجة لإلجابة )يف بعض األحيان( وال تعطى أي درجة لإلجابة ) ال (. ومجيع فقرات املقياس موجبة، وتعترب الدرجة 
 (، دالة على عدم التوافق بشكل عام.120( إىل )81لدرجة من )(، دالة على التوافق، وتعترب ا80( إىل )40من )

مت أسلوب إعادة التطبيق (، من املتقاعدين واستخد120عينة قوامها ) علىقامت معدة املقياس بتطبيقه :  ثبات وصدق األداة
ارتفاع الثبات، قام القطان ابستخراج صدق املقياس الذايت حيث  ( بني التطبيقني، مما يشري إىل0.70  االرتباط )ووجدت معد

   (. 0.74(، وكان معامل االرتباط بني بعدى املقياس )0.81(، وصدق االتساق الداخلي بلغ )0.85بلغ )

تخدام أسلوب حيث وجد معامل الثبات ابس البيئة احمللية، على عينة من املعلمني املتقاعدينبتطبيق املقياس يف  ،[16]قام كما 
(، وهذا يشري إىل 0.73وصدق االتساق الداخلي بني بعد التوافق النفسي وبعد التوافق االجتماعي )(، 0.85) التجزئة النصفية

نه يتمتع املتقاعدين مبدينة البيجاء ووجد أعينة من املعلمني  على، بتطبيق املقياس [22]كما قامت  التماسك الداخلي للمقياس.
  عاليني.بصدق وثبات 

 ثبات وصدق األداة يف الدراسة احلالية:

 علىمتخصصني يف جما  علم النفس والقياس النفسي، حيث مت اإلبقاء حمكمني  (*)4 علىمت عرض مقياس الدراسة  : الصدق
وهذا جيعلنا نطمئن أهنا صادقة وميكننا االعتماد عليها يف قياس  (،%90)موافقة احملكمني بنسبة  علىفقرات املقياس ألهنا حازت 

 التوافق النفسي واالجتماعي لدى املعلمني املتقاعدين.

ط مفردات املقياس ابلدرجة وهذه الطريقة تقوم على حساب الصدق من خال  معامالت ارتبا  : صدق االتساق الداخلي
جتانس مكوانت املقياس، ويساعد هذا يف  ، أومبعلومات عن التناسق الداخلي كل نوع على حدة، وهي تزودان، ومن مّث  الكلية

حيث بلغ صدق االتساق الداخلي ملقياس التوافق النفسي واالجتماعي  .اا واحدً املقياس يقيس مسة أو بعدً معرفة ما إذا كان 

                                                           
 

 قياس نفسي  –( د.سليمان سعد صاحل*)  
 علم نفس. –) *( د. علي عمر بولطيعة  

  علم نفس. –) *(  د. إبراهيم املسماري
 قياس نفسي. –) *( د. عارف ابسيس 
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أفراد العينة يف كل بعد ابلدرجة الكلية مت حساب معامل االرتباط بني درجات كما  .(، ابستخدام معامل ألفا كرونباخ0.85)
 للمقياس.

 الدرجة الكلية للمقياس وضح معامل ارتباط أبعاد المقياس ب( ي1جدول)

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد
 دالة إحصائيا 0.01 0.98** التوافق النفسي

 دالة إحصائيا 0.01 0.96** التوافق االجتماعي
 

 معامل ارتباط أبعاد المقياس ببعضها:( يوضح 2جدول)
 التوافق االجتماعي التوافق النفسي  األبعاد

 0.89** - التوافق النفسي 
 - 0.89** التوافق االجتماعي 

 0.01معامل ارتباط دال عند مستوى **                    

 .إحصائياوتعترب معامالت االرتباط السابقة معامالت ثبات داخلي مقبولة ودالة 

 .نالحظ أن هناك ارتباطات دالة بني أبعاد املقياس مما يدل على أهنا مشبعة بنفس العامل

إن ثبات االختبار هو أنه قد يعطي االختبار نتائج متسقة إذا ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف، ففي معاجلة  :الثبات
ق د يتغ ري الف رد نفس ه كنتيج ة لعملي ة القي اس؛ ل ذلك ك ان م ن الج روري  إذنستطيع أن نستخدم ه ذه الطريق ة السلوك اإلنساين ال 

جمم وعتني متك افئتني م ن املف ردات مث  إىل حتديد مرات قياس الفرد الواحد حتديداً دقيقاً وهلذا كان ت طريق ة تقس يم االختب ار الواح د
س  يم الفق  رات إىل فق  رات زوجي  ة وفردي  ة، مث قمن  ا بتقو . ني النص  فنيتص  حيح ك  ل جمموع  ة عل  ى ح  دة، مث حس  اب معام  ل االرتب  اط ب  

للمقياس كك ل ابلتجزئ ة النص فية  بروان و كان معامل الثبات -أجري بينهما معامل ارتباط بريوسون، والتصحيح مبعادلة سيربمان 
وثب  ات وب  ذلك يك  ون ق  د مت التأك  د م  ن ص  دق   (.0.91وابس  تعما  معادل  ة ألف  ا كرونب  اخ بل  غ معام  ل الثب  ات كك  ل )(. 0.90)

 .عينة الصدق والثبات على، بعد تطبيقها فقرات األداة وأصبحت صاحلة للتطبيق على عينة الدراسة األساسية
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 وابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةمت استخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة : األساليب اإلحصائية املستخدمة 
(SPSS). 

 عرض النتائج وتفسريها:

 الدراس  ة حس  ب األس  ئلة ال  واردةعنه  ا  تالنت  ائج ال  يت أس  فر  س  نقوم بع  رضبع  د القي  ام ابلوص  ف ملتغ  ريات الدراس  ة إحص  ائيا،       
 . ضوء التحليل اإلحصائي للبياانت يفابلدراسة، سيكون ذلك 

االلت  واء ل  درجات مت حس  اب املتوس  ط احلس  ايب، والوس  يط، واالحن  راف املعي  اري ومعام  ل الوصففف اإلحصففائي ملت ففريات الدراسففة : 
 (:3عينة الدارسة على التوافق النفسي، والتوافق االجتماعي، والتوافق العام وهي مبينة يف اجلدو  رقم )

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة (3الجدول رقم )

 االلتواء االنحراف المعياري  الوسيط المتوسط حجم العينة المتغيرات
 0.149 7.76 20.00 19.64 31 التوافق النفسي 
 0.028 5.78 22.00 22.19 31 التوافق االجتماعي

 0.151 13.17 41.00 41.83 31 التوافق العام

، وك  ذلك ق  يم ااعت  داليً  اً ة؛ وه  ذا ي  د  عل  ى أن درج  ات العين  ة تت  وزع توزيع  ق  يم املتوس  ط والوس  يط متقارب  أن (، 3اجل  دو  رق  م ) يب  ني
س وف نق وم بع رض نت ائج الدراس ة و   .يف اختب ار ف روض الدراس ةوهذا يتيح لنا استخدام األساليب اإلحصائية البارامرتية   .اللتواءا

 :اهدافها حسب

لتحقق ول " ؟التوافق النفسي واالجتماعي لدى املعلمني املتقاعدين مبدينة القبة مستوى التعرف على" علىينص  و األول اهلدف
 اآليت يعرض النتائج.   " لعينة واحدة، واجلدو   تنستخدم اختبار "  دفهذا اهل نم
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 (31ن =)  واالجتماعي ،مقياس التوافق النفسي علىالفروق بين المتوسط الفرضي ومتوسط عينة الدراسة  (4جدول )
أبعاد التوافق النفسي 

 واالجتماعي
المتوسط 
 الفرضي

متوسط 
 العينة

االنحراف 
 المعياري 

" ت قيمة   
" 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 8010. 30 245.- 7.76 19.64 20 التوافق النفسي 

 0430. 30 2.112 5.78 22.19 20 التوافق االجتماعي

 7770. 30 443. 13.17 41.83 40 الدرجة الكلية

 

 
 واالجتماعي. ،مقياس التوافق النفسي علىومتوسط عينة الدراسة  ،( الفروق بين المتوسط الفرضي1شكل)

وسط الفرضي يف أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العينة واملت (1، والشكل رقم )(4رقم )يالحظ من اجلدو    
 ، ويالحظ من املقارنة بني املتوسط الفرضي (0.05مستوى داللة إحصائية )عند  بعد التوافق االجتماعي لصاحل متوسط العينة،

، ط الفرضيلدى عينة الدراسة مقارنة ابملتوس (، مما يشري إىل اخنفاض مستوى التوافق االجتماعي22.19ومتوسط العينة )(20)
املتوسط  ن( على بعد التوافق النفسي. ويالحظ أ19.64ومتوسط العينة )(20) بينما يالحظ من املقارنة بني املتوسط الفرضي 

20 20 
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ط الفرضي ولكن ال لدى عينة الدراسة مقارنة ابملتوس ارتفاع مستوى التوافق النفسي وهو ما يعينأكرب من متوسط العينة، الفرضي 
 ،كما يالحظ من اجلدو  السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العينة، حصائيةاإلداللة يصل إىل مستوى ال

 .الفرضيابملتوسط  م من ارتفاع متوسط العينة مقارنةيف مستوى التوافق العام على الرغفرضي واملتوسط ال

-)ذك ورلم ني املتقاع دين وف ق متغ ري النوعالتواف ق النفس ي واالجتم اعي ل دى املع مس توىيف  ف روقالتعرف على ال"  ثاين:ال هلدفا
  ؟أانث( 

 يعرض النتائج.  اآليت" للعينتني املستقلتني، واجلدو   تنستخدم اختبار "  دفهذا اهل نوللتحقق م  

 .والتوافق العام االجتماعيو   ،اث في التوافق النفسياختبار )ت( لمعرفة الفروق بين الذكور واإلن (5جدول رقم )ال

حجم  المجموع المتغير
 العينة

قيمة 
 )ف(

مستوى 
االنحراف  المتوسط داللة

درجة  قيمة )ت( المعياري 
 الحرية

مستوى 
 داللة

التوافقققققققققققق 
 النفسي 

 17 ذكور
0.000 0.998 

19.23 7.750 
0.319- 29 0.752 

 8.046 20.14 14 إناث

التوافقققققققققققق 
 االجتماعي 

 17 ذكور
0.819 0.373 

21.88 5.407 
 6.393 22.57 14 إناث 0.747 29 -0.325

التوافقققققققققققق 
 العام 

 17 ذكور
0.225 0.639 

41.11 12.66 
.331- 29 0.743 

 14.20 42.71 14 إناث

 

واالجتم اعي والتواف ق الع ام  ،التواف ق النفس ي مس توى(، أنه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية يف 5يتجح من اجلدو  رقم )    
 إانث(.-)ذكورالنوع لدى املعلمني املتقاعدين مبدينة القبة وفقا ملتغري 
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 النتائج مناقشة

 4واالجتماعي لدى املعلمني املتقاعدين مبدينة القبة، توصلت الدراسة احلالية إىل )جدو   ،التوافق النفسي ستوىفيما يتعلق مب    
واملتوسط الفرضي يف بعد التوافق االجتماعي لصاحل متوسط  ،أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط العينة، (1وشكل 

تفسري هذه النتيجة العينة، مما يشري إىل اخنفاض مستوى التوافق االجتماعي لدى عينة الدراسة مقارنة ابملتوسط الفرضي، وميكن 
يتقبل ة االجتماعية املختلفة و األنشطويشارك يف بعالقات اجتماعية متكافئة مع غريه  يتمتع  -أثناء العمل ويف-أبن املعلم 

بينه وبني أفراد بعالقات اجتماعية محيمة تتصف ابالحرتام والتقدير والعطاء املتباد   جمتمعه، وكذلك يستمتع اندماجه بثقافة
بعد  بينما شعر التوافق االجتماعي بروابط الفرد مع اآلخرين من أفراد جمتمعه على مستوى األفراد واجلماعات،ويتعلق ، جمتمعه

وخاصة أن اغلب العالقات االجتماعية اخنفجت بعد تقاعده واملتمثلة يف الزايرات والرحالت تقاعده أنه قد فقد هذا الشعور 
 .[22]ودراسة ، [16]دراسة و تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  واليت اغلبها حيدث مع رفقاء العمل

يف مستوى التوافق بني املعلمني املتقاعدين وفق متغري النوع  فروقال على التعرفالذي ينص على "  دفتعلق ابهلوفيما ي     
)ذكور و إانث(؟ " توصلت الدراسة احلالية إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتقاعدين من الذكور واإلانث)جدو  

وى التوافق لدى أفراد عينة الدراسة من املعلمني (، وهذه النتيجة تشري وتد  على أن متغري اجلنس مل يكن عاماًل مؤثراً على مست5
واملعلمات املتقاعدين. أي أن خربة التقاعد هي خربة متماثلة إىل حد ما لدى اجلنسني، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

 . [25]، وال تتفق النتائج مع ما توصلت إليه دراسة [28] 2005دراسة الدهان 

 :املقرتحات و التوصيات

 مناطق أخرى من ليبيا.من املعلمني املتقاعدين يف  القيام ابملزيد من الدراسات على فئات أخرى 
 واالجتماعي  يرتبط ابضطراابت أخرى. ،دراسة ما إذا كان سوء التوافق النفسي 
 وذل             ك  ؛االس             تفادة م             ن وس             ائل اإلع             الم يف زايدة وع             ي اجملتم             ع ح             و  قج             ية املعلم             ني املتقاع             دين

وتس                 هيل عملي                 ة إدم                 اج املتقاع                 دين يف احلي                 اة  ،واجتماعي                 ة لتبص                 ريهم ،بتق                 دمي ب                 رامج نفس                 ية
 االجتماعية.

 م          ن س          ن  وخصوص          ا م          ن ه          م قريب          ون ،النه          وض ابلواق          ع الص          حي النفس          ي للع          املني يف جم          ا  التعل          يم
 ع.سرتاتيجية وطنية واضحة للتعامل مع هذه الفئة من فئات اجملتمالتقاعد من خال  وضع ا
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 النفسية،  واجملتمعية املعلمني الذين يعانون من مشكالت انجتة عن الجغوط عاتق التخفيف من األعباء امللقاة على. 
  والعالج على  ،والنفسي ،والعاملني مبجا  التعلم بصفة عامة ابلتأمني الصحي ،بصفة خاصةاملتقاعدين مشو  املعلمني

 نفقة اجملتمع.
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