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إرجونومية  التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف وعالقتيا بإستراتيجيات 
 السف مع مشكالت الشيخوخةالتكيؼ اإليجابي لكبار 

 د.  دعاء عمر عبد السالـ متولي
 ممخص البحث

ييدؼ البحث الحالي بصفة رئيسية إلي دراسة مستوي إرجونومية التصميـ  
الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف بأبعادىا )إرجونومية التصميـ البدني، إرجونومية 

مية التصميـ العاطفي( وعبلقتيا التصميـ البيئي، إرجونومية التصميـ التنظيمي، إرجونو 
)البحث التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا بإستراتيجيات 

ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير  –إستراتيجية إدارة المعرفة  –عف الدعـ اإلجتماعي 
مارة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـ إعداد أدوات الدراسة المتمثمة في إستعف المشاعر( 

البيانات العامة لممسف، إستبياف اإلعتبارات اإلرجونومية لمتصميـ الداخمي لمؤسسات 
رعاية المسنيف،إستبياف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت 

( ُمسف وُمسنة تـ إختيارىـ بطريقة 96الشيخوخة، وقد تـ تطبيؽ ىذه األدوات عمي )
ناث تجاو صدفية غرضية  زوا سف الستيف مف المسنيف المقيميف بمؤسسات ذكور وا 

قتصادية مختمفة . استخدـ البحث المنيج الوصفي المسنيف، ذو مستويات إجتماعية وا 
عند مستوي  فروؽ ذات داللة إحصائيةالتحميمي، وقد توصمت نتائج البحث إلي وجود 

نومية ( بيف المسنيف عينة البحث األساسية في اإلستجابات إلستبياف إرجو 01,0)
إرجونومية التصميـ التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف بأبعادىا األربعة )

البدني، إرجونومية التصميـ البيئي، إرجونومية التصميـ التنظيمي، إرجونومية التصميـ 
، تعميـ بالدار ( تبعًا إلختبلؼ متغيرات الدراسة )الجنس، السف، مدة اإلقامةالعاطفي

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي ري لممسف(، كما تبيف وجود المسف، الدخؿ الشي
( بيف المسنيف عينة البحث األساسية في اإلستجابات إلستبياف إستراتيجيات 01,0)

)البحث عف التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا الثبلثة 
سموكيات التقبؿ والتعبير عف ممارسة  –إستراتيجية إدارة المعرفة –الدعـ اإلجتماعي 

، تعميـ بالدار المشاعر( تبعًا إلختبلؼ متغيرات الدراسة )الجنس، السف، مدة اإلقامة
كذلؾ إتضح وجود عبلقة إرتباطية ذات داللة المسف، الدخؿ الشيري لممسف(، 
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بيف أبعاد إستبياف إرجونومية التصميـ  (01,0(، )05,0تراوحت بيف )إحصائية 
سات المسنيف وبيف إستبياف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع الداخمي لمؤس

كما ُوجد أف مستوي تعميـ المسف ىو العامؿ األكثر تأثيرًا  في  مشكبلت الشيخوخة.
%. 85تفسير التبايف في إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف  بنسبة 

كثر تأثيرًا في تفسير التبايف في إستراتيجيات كما ُوجد أف  ُعمر المسف ىو العامؿ األ
%. وتوصي الدراسة 77التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة بنسبة 

بأىمية تطبيؽ المعماريف والفنييف والمقاوليف ومصممي األثاث لممعايير اإلرجونومية في 
يجيات التكيؼ التصميـ الداخمي لمؤسسات المسنيف لما لو مف إنعكاس عمي إسترات

اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة، وكذلؾ إعداد كتيبات إرشادية أو برامج 
تدريبية لممسنيف لتدريبيـ عمي إتباع اإلستراتيجيات اإليجابية لمتكيؼ مع مشكبلت 

 الشيخوخة.
 –مؤسسات رعاية المسنيف  –التصميـ الداخمي  -اإلرجونومية الكممات المفتتاحية: 

 مشكبلت الشيخوخة.  -كبار السف  –يجيات التكيؼ اإليجابي إسترات
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Ergonomics of the Interior Design of Elderly Care Institutions and its 

relationship to strategies for Positive Adaptation of the Elderly with the 

problems of Aging 
Preparation 

Dr. / Doaa Omar Abdel Salam 
Lecturer, Department of Family and Childhood Enterprise Management  Faculty of 

Home Economics  - Helwan University 
Research Summary: 
 This research mainly aims to a study on the Ergonomics 
level of interior design of elderly care institutions in their 
dimensions (Ergonomic physical design, Ergonomic 
Environmental design, Ergonomic Organizational design, and 
Ergonomic Emotional design) and their relationship to strategies 
for positive adaptation of the elderly with the problems of aging in 
their dimensions (search for social support  methods - Knowledge 
Management Strategy - Practice the behavior of acceptance and 
expression of feelings). To achieve the aim of the study, the study 
tools represented in the general data form for the elderly, a 
questionnaire for considerations Ergonomics of the interior design 
of elderly care institutions, and a questionnaire for strategies for 
positive adaptation of the elderly with the problems of aging. 
These tools were applied to (96) elderly women and an elderly 
man who were chosen through the Random purpose method with 
the aim of males and females over the age of sixty residing in the 
institutions of the elderly, at different social and economic levels. 
Descriptive and analytical method .The results of the research 
showed that there are statistically significant differences at the 
level of (0.01) among the elderly, It is the primary research 
sample in the ergonomic questionnaire responses for the interior 
design of elderly care institutions in its four dimensions. 
(Ergonomic physical design, Ergonomic Environmental design, 
Ergonomic Organizational design, and Ergonomic Emotional 
design).Depending on the difference in the study variables 
(gender, age, length of stay, education of the elderly, monthly 
income for the elderly), there were statistically significant 
differences at the level (0.01) between the elderly and the sample 
basic research responses Questionnaire strategies for positive 
adaptation of the elderly with the problems of aging in its three 
dimensions (search for social support - Knowledge Management 
Strategy   - practicing acceptance and expression behaviors about 
feelings according to the different variables of the study (gender, 
age, length of stay, education of the elderly, monthly income for 
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the elderly), it was also there was a correlation relationship with 
statistical significance ranging between (0.05) and (0.01) Among 
the dimensions of Ergonomics questionnaire for the interior 
design of institutions for the elderly, and a questionnaire of 
strategies for positive adaptation of the elderly with the problems 
of aging. It was also found that the level of education of the 
elderly is the most influential factor in the interpretation 
Ergonomics variation in the interior design of elderly care 
institutions 85%. It was also found that the elderly are the most 
influencing factor in explaining the variance in positive adaptation 
of the elderly with the problems of aging of 77%. The study 
recommends the importance of applying architects, technicians 
and contractors and Furniture designers for ergonomic standards 
in the interior design of institutions for the elderly due to its 
reflection on strategies for the positive adaptation of the elderly to 
aging problems, as well as the preparation of guidebooks or 
training programs for the elderly to train them to pursue positive 
strategies to adapt to the problems of aging  
Key words: Ergonomics - interior design - care institutions for 
the elderly - strategies for positive adaptation - the elderly - aging 
problems 
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 مقدمة ومشكمة البحث
يشيد العالـ اليوـ إىتمامًا ممموسًا باإلنساف في مختمؼ مراحؿ نموه، فأي  

ذا كانت الطفولة حظت  مجتمع يتكوف مف عدة فئات منيا الطفولة والشباب والمسنيف وا 
ر بإىتماـ ورعاية واضحة عمي المستوي القومي إال أف مرحمة الشيخوخة لـ تحظ بالقد

 (. 2007الكافي مف اإلىتماـ والرعاية التي تستحقيا )نعمة رقباف،
فقد صاحب التطور العممي والتحسف الكبير في المجاؿ الصحي وتقدـ سبؿ 
الوقاية ومكافحة األمراض واألوبئة التي كانت تحصد الكثير مف األرواح البشرية في 

لي إزدياد عدد كبار السف سف مبكرة إرتفاع ممحوظ في متوسط عمر اإلنساف مما أدي إ
 (.2012بنسبة كبيرة )فايزة بمخير،

الشيخوخة ىي المرحمة التي يتقدـ فييا سف اإلنساف، ويصاحبيا العديد مف  
التغيرات الصحية والنفسية واإلجتماعية مقارنة بمراحؿ العمر السابقة ويطمؽ عمييا 

 (.2002مرحمة العمر الثالث )مريـ سميـ،
نمو ال يقصد بيا النمو بمعناه العاـ كالزيادة في الطوؿ أو والشيخوخة كمرحمة  

الحجـ، ولكف المقصود ىنا بالنمو قدرة المسف عمي أف يظؿ قادر عمي إستثمار 
 (.2003إمكانياتو وقدرتو عمي العطاء)رشاد عبد المطيؼ،

أف الدوؿ العربية بما فييا  2002وطبقًا لتقرير األمـ المتحدة الصادر في عاـ  
ية مصر العربية سجمت إرتفاع في معدالت متوسط األعمار، فبعد أف كاف جميور 

، وىذا قابؿ لمزيادة 2000سنة في عاـ  67أصبح  1975في عاـ  55معدؿ األعمار 
 76و  2020سنة عند حموؿ 73حيث يتوقع أف تزيد األعمار ليصؿ المتوسط تقريبًا 

 (.2002)لجنة األمـ المتحدة،2050سنة عند حموؿ 
( أف عدد المسنيف في 2017أعمف الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء )كما  

 15,3مميوف مسف منيـ ) 4,6بمغ  2017مصر وفقًا لتقديرات السكاف حتي يوليو 
مف إجمالي السكاف ومف المتوقع إرتفاع  9,6مميوف إناث( بنسبة  21,3مميوف ذكور، 

شريحة عمرية ليست بالقميمة  ، مما يشير أننا أماـ2031% عاـ 5,12ىذه النسبة إلي 
 (. 2012وتستحؽ اإلىتماـ والرعاية )مزياف محمد،
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وقد تزايد اإلىتماـ في السنوات األخيرة بدراسة فئة المسنيف نتيجة الزيادة  
المطردة التي شيدىا العالـ في أعدادىـ فتشير اإلحصاءات الدولية أف عدد المسنيف 

لخمسيف سنة القادمة نحو أربعة أضعاؼ فوؽ سف الستيف عامًا سوؼ يزداد خبلؿ ا
، وأكدت الدراسات المستقبمية أف 2015% مف سكاف العالـ عاـ 8,8فبمغت نسبتيـ 
% مف سكاف العالـ وبحموؿ 2,14ستزداد تمؾ النسبة لتصؿ إلي  2025بحموؿ عاـ 

% مف سكاف العالـ ويرجع ذلؾ إلي إرتفاع 20ستصؿ تمؾ النسبة إلي  2050عاـ 
 (.United Nations,2018ة الوقائية والعبلجية )مستوي الصح

ونظرًا لمتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية التي تمر بيا المجتمعات  
والتحوؿ السريع الذي طرأ عمي الثقافة اإلنسانية والذي أحدث تغيرًا في العبلقات 

ألسرة )خالد اإلجتماعية وخاصًة في محيط األسرة فقد أحدث ذلؾ تحواًل في وظائؼ ا
 (.2011الشريؼ،
فتغير نمط األسر مف األسرة الممتدة إلي األسرة النووية، ولـ تتغير األسرة في  

نتقمت بعض ىذه الوظائؼ لمؤسسات  بنائيا فحسب بؿ أيضًا تغيرت في وظائفيا، وا 
 ( .2000أخري تقوـ بدورىا )عبد ا سرحاف،

موف النضوج وغزارة الفكر وُيعد المسنوف ثروة بشرية ألي مجتمع حيث يمث 
وثراءه نتيجة حصاد السنيف وخبرتيـ الذاتية مع اآلخريف ومع الحياة فيجب توجيو 
اإلىتماـ الكافي ليـ ورعايتيـ فيصبحوا قوة منتجة وليست فئة معزولة )نورة 

 (.2014الزىراني،
فمـ يعد كبير السف مف أفراد األسرة يجد مف يتفرغ لخدمتو ويسير عمي راحتو  

رعايتو فضعؼ دور بعض األسر في إحتضاف المسف خاصًة مع تدىور الوظائؼ و 
الجسمية والعقمية والنفسية لو، حيث يعجز المسف في حاالت كثيرة عف القياـ باألنشطة 

 (. 2002العادية المطموبة لمحياة اليومية)مدحت أبو النصر،
تمع ورقيو وسعيو وُتعد دراسة الحاجات الخاصة بالمسنيف دليبًل عمي تقدـ المج 

 (.2003الدائـ لتحقيؽ أفضؿ مستوي لمحياة لجميع أفراده )رشاد عبد المطيؼ،
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وتتحدد الشيخوخة أو كبر السف بالواقع الثقافي لممجتمع وبنظرة أفراد المجتمع  
إلي ظاىرة التقدـ في السف فتكيؼ المسف مع مرحمة الشيخوخة محكوـ إلي حد كبير 

 (.2003أفراد أسرتو نحوه ومدي رعايتيـ لو )ثريا جبريؿ، بثقافة المجتمع وبإتجاىات
وتعتبر مرحمة الشيخوخة أكثر مراحؿ الحياة إمتبلء بالتغيرات الجسمية  

والعصبية والنفسية والعقمية والتي تؤدي إلي درجات متفاوتة مف العجز مما يتطمب 
وفر لو اإلطمئناف الكثير مف الرعاية والعناية بالمسف، ويحتاج المسف إلي وسط أسري ي

النفسي ويساعده عمي تمبية حاجاتو النفسية والبيولوجية والتغمب عمي مظاىر قصوره 
 (. 2009البدني والعقمي )يحيي النجار،

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا ﴿وقاؿ ا تعالي في كتابو الكريـ   ْيَنا اإْلِ صدؽ ا  ﴾ َوَوصَّ
َوَقَضٰى َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ ﴿  سبحانو وتعالي: (. كما قاؿ8العظيـ )العنكبوت: آية 

ِإمَّا َيْبُمَغفَّ ِعْنَدَؾ اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْو ِكبَلُىَما َفبَل َتُقْؿ َلُيَما ُأؼٍّ واََل  ۚ  َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا 
بِّ   ْحَمِة َوُقؿ رَّ   ْض َلُيَما َجَناَح الذُّؿِّ ِمَف الرَّ ... َواْخفِ  َتْنَيْرُىَما َوُقْؿ َلُيَما َقْواًل َكِريًما

 (.23،24صدؽ ا العظيـ )اإلسراء : آية   ﴾ا   بََّياِني َصِغيرً   َحْمُيَما َكَما رَ   اْر 
فضبًل عمي ذلؾ فمف ىؤالء المسنيف مف تذكر ليـ أبنائيـ وأىمموىـ ومنيـ مف  

يأوونو. وبات كبار السف تحت ىذه الظروؼ لـ يتزوج أصبًل ولـ يكف لو أبناء أو أىؿ 
في حاجة ماسة إلي مف يقدـ ليـ الرعاية واإلىتماـ ويعمؿ عمي معالجة مشكبلتيـ 

 (.2001الصحية والنفسية والمعيشية )البدانية دياب،
لذا ظيرت الحاجة لقياـ مؤسسات بديمة تقوـ بوظائؼ األسرة تجاه ىؤالء المسنيف)مروة 

 (. 2016مصطفي،
قد أنشأت الدولة العديد مف الدور الخاصة برعاية المسنيف تحت رعاية الشئوف ف    

اإلجتماعية حيث بمغت النسبة المئوية لعدد كبار السف الموجوديف بمؤسسات رعاية 
 (. 2017%( )الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،9,88المسنيف )
ة المماثمة لحياة األسرة وقد روعي في تصميـ دور رعاية المسنيف توفر الحيا 

ومنح المسف نوع مف اإلستقبلؿ في المعيشة وتوفير سبؿ التواصؿ بالبيئة مع العمؿ 
 .(2008عمي تييئة وسائؿ الترويج والثقافة المناسبة )سميـ أبو عوض،
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وبالرغـ مف ذلؾ فيناؾ عدد ليس بالقميؿ مف مؤسسات المسنيف الموجودة حاليًا        
تأدية وظائفيا ولـ تخطط أو تصمـ بشكؿ عممي فيي مجرد في مصر قاصرة في 

 مباني سكنية ال تحقؽ إحتياجات كبار السف.
% مف المسنيف يواجيوف العديد مف 67( أف 2009وتؤكد دراسة كماؿ ببلف ) 

المشاكؿ السكنية حيث يحتاجوف إلي مساعدة اآلخريف في السير واإلستحماـ وصعود 
فؽ واألثاث الذي يمبي إحتياجاتيـ، مما يحد مف حركتيـ السبللـ، مع عدـ توافر المرا

 ويقيدىـ مما يسبب ليـ الشعور بعدـ اإلىتماـ والوحدة وعدـ الرضا. 
تباع   لتزاميا بحؿ ىذه المشكبلت، وا  األمر الذي يتطمب بذؿ الجيود مف الدولة وا 

ـ األساليب العممية لحؿ مشكبلت المسنيف بمؤسسات الرعاية وتمبية إحتياجاتي
 (.2015السكنية)شيماء النويري،

عمي أىمية تطبيؽ عمـ األرجونوميكس في  Rani(2013)ومف ىنا أكد  
تصميـ وتقييـ المياـ والوظائؼ والمنتجات والبيئات والنظـ بغرض جعميا متوافقة مع 

 إحتياجات وقدرات ومعوقات أداء المستخدميف خاصًة كبار السف.
ىو معايشة اإلنساف  قة اإلنساف بالبيئة بمعني آخرفاألرجونوميكس عمـ دراسة عبل    

لمستحدثات العصر مف تقنيات األنظمة التكنولوجية وأدوات وأجيزة وأثاث وتصميميا 
 .(2011لتبلئـ إحتياجات وقدرات المستخدـ )عبد النبي أبو المجد،

خرج باإلضافة إلي دراسة حركة الجسـ البشري وعبلقتيا بيذه األدوات دراسة جادة ت   
عمبًل يجمع بيف الجمالية والوظيفية والمرونة. ىذا ىو السبب الرئيسي في إحتياج 
المسف إلي توافر األرجونومية بمجاالتيا المتعددة في التصميـ الداخمي لممؤسسة، فتعد 
مؤسسات رعاية المسنيف بفراغاتيا الداخمية المتعددة مف أىـ وأخصب المياديف لتطبيؽ 

 (. 2016ىميف،ىذا العمـ )أميرة بر 
( أف أرجونومية التصميـ البدني في 2011فقد أوضح أحمد مصطفي ) 

مؤسسات رعاية المسنيف تيتـ بالمقاييس الجسمية لممسف وعبلقتيا بتصميـ المنتجات 
واآلالت واألثاث واألرضيات واألسقؼ والنوافذ واألبواب الذي يتعامؿ معيا المسف بحيث 

خدمييا مف الناحية التصميمية وتوزيع األثاث تكوف فعالة آمنة تتناسب مع مست
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والفراغات بما يسمح لممسف بحرية الحركة البلزمة إلستخداـ الكراسي المتحركة وكذلؾ 
 العكازات والمشايات مف األجيزة التعويضية.

( أف أرجونومية التصميـ البيئي 2004في حيف أكد زكي حسف، نصار سيد) 
مف حرارة ورطوبة وبرودة وتيوية )الطبيعية تتضمف إعتبارات البيئة الحرارية 

والصناعية(، وتشمؿ أيضًا البيئة السمعية مف ضوضاء، كما تيتـ بالبيئة البصرية مف 
إضاءة وألواف وأساليب توزيعيا والتموث البصري وتأثير ىذه العوامؿ جميعًا عمي 

 اإلنساف وما يتعامؿ معو مف نظـ وآالت ومنتجات ومياـ يؤدييا.
( أف إرجونومية التصميـ الداخمي تتمثؿ في 2016أميرة برىميف) وأوضحت 

تعظيـ الفائدة مف النظـ التقنية واإلجتماعية بما تتضمنو مف عناصر تنظيمية وعمميات. 
دارة الموارد البشرية وتصميـ  وتتضمف الموضوعات التي يتناوليا ىذا المجاؿ اإلتصاؿ وا 

رجونومية المجتمعات وجدولة العمؿ وتوقيتاتو والعمؿ الجماعي  والتصميـ والمشاركة وا 
المحمية والعمؿ التعاوني والثقافة التنظيمية والتنظيمات اإلفتراضية والعمؿ عف بعد 

 والجودة الشاممة وجودة العمؿ اإلداري. 
فنحف جميعا في حاجة إلي تصميـ آمف ومريح تصميـ أكثر فاعمية في األداء  

ذا نظرنا إلي الفئات الخاصة مف معاقيف وأطفاؿ  وأكثر مبلئمة لقدراتنا وخصائصنا. وا 
ومسنيف وغيرىـ مف الفئات لوجدنا أنيـ في حاجة ممحة إلي التصميـ األرجونوميكي 
فالراحة واألماف والكفاءة في األداء واإلنتاجية يوفرىا إلي حد كبير مجرد اإلىتماـ بقواعد 

 (.Drury,2008اإلرجونوميكس في التصميـ )
( أف المؤسسة التي يمتحؽ بيا المسف ليا أكبر 2011يزا سموكجياف )وقد أكدت ل 

األثر عمي حالتو النفسية والمزاجية فيي اإلطار المادي لمتفاعؿ اإلنساني الذي يمبي 
إحتياجاتو المتغيرة والمتجددة، ويتوقؼ عمي كفاءة تصميـ المؤسسة وتأثيثيا معدؿ الراحة 

السكنية لممسف ومعدؿ كفاءتو اإلنتاجية. فكمما لبت النفسية والفسيولوجية واإلجتماعية و 
 إحتياجاتو شعر باإلىتماـ والتقدير واإلحتواء والسكنية واألماف.

ومف المشكبلت التي تواجو كبار السف التراجع في العبلقات اإلجتماعية،  
 والتغير في اإلىتمامات، وتزايد اإلعتماد عمي اآلخريف، والعيش مع األبناء، واإلنسحاب
مف نشاطات المجتمع، والنقص في عمميات التفاعؿ بيف كبير السف واآلخريف، مما 
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يجعؿ كبار السف يعانوف مف مشكبلت ناجمة عف صراع األجياؿ، وقطع صمة األرحاـ 
مف قبؿ األبناء، وطوؿ وقت الفراغ، ومشكبلت بعد التقاعد، والعجز عف القياـ 

مؽ والرغبة بالعزلة، وكؿ ذلؾ يؤثر في بنشاطات فاعمة، وشعوره بالممؿ واليأس والق
 (. 2006تكيؼ كبير السف بشكؿ عاـ في الحياة )سميا النوايسة،

إف مشاكؿ الشيخوخة تسبب تغيرات جذرية في حياة المسف وتستوجب إستخداـ  
إستراتيجيات معينة لمواجيتيا حتي يستمر في المحافظة عمي إستقرار حياتو 

ستمرارىا، فينشأ صراع بيف ى ذه التغيرات والعجز عف التكيؼ معيا والبعض ينجح في وا 
إيجاد البدائؿ فيستعيد قدرتو عمي مواجية المشكمة ويتجاوزىا، والبعض اآلخر يفشؿ في 
إيجاد الحموؿ وبالتالي يستقر في وضعية مشكمة مستمرة وىو ما يضعو في مواجية 

 (.2003،دائمة مع عجزه وحاجتو الدائمة لمدعـ والمساعدة )لبني عكروش
ويسمؾ كبار السف ُسببًل مختمفة إيجابية أو سمبية لمتكيؼ مع المشكبلت التي  

تواجييـ ومف أمثمة إستراتيجيات التكيؼ اإليجابية مع المشكبلت التي يمجأ إلييا كبار السف 
إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي، اإلستراتيجيات المعرفية، إستراتيجية اإلسترخاء، 

ستراتي ستراتيجية ممارسة عادات معينة وا  جية تقبؿ المواقؼ والتعبير عف المشاعر، وا 
مناسبة، وتعتبر تمؾ اإلستراتيجيات اإليجابية شكؿ مف أشكاؿ التكيؼ والتخفيؼ مف 

 (.Peter & David, 2002الضغط والتوتر النفسي لممسف )
عف  ومف أشكاؿ التكيؼ السمبي التي قد يمجأ ليا بعض كبار السف العزلة 

اآلخريف بسبب الشعور بعدـ تقبؿ اآلخريف ليـ، وقد يمجأ البعض لئلعتماد عمي 
اآلخريف في تمبية حاجاتيـ مف خبلؿ إبراز عجزىـ وطمبيـ لممساعدة بشكؿ مباشر أو 

 (.Kirby, et.al,2005غير مباشر )
إف التكيؼ مع المشكبلت في مرحمة الشيخوخة ُيعد أمرًا ضروريًا لتنوعيا  
مواجيتيا أحيانًا ومف الضروري أف يشمؿ ىذا التكيؼ القياـ بنشاطات متنوعة وصعوبة 

كاإلىتماـ بالصحة العامة والسعي لموصوؿ لمستوي جيد مف التوافؽ اإلجتماعي 
والنفسي بالبحث عف أصدقاء جدد وقضاء أوقات الفراغ معيـ، والخروج مف المنزؿ، 

كبار السف أنفسيـ في ىذه المرحمة  وممارسة أنشطة إجتماعية وثقافية مختمفة، ويجد
أماـ تحد كبير ال يستطيعوف مواجيتو بأنفسيـ مما يتطمب عناية مف األبناء في رعايتيـ 
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لمساعدتيـ عمي التكيؼ بشكؿ مناسب مع مشكبلتيـ وتوفير أجواء أسرية مناسبة ما 
ستثمار طاقاتيـ في عمؿ مفيد )محمد الظفيري،  (.2001أمكف وا 

أف المسنيف الذيف يتمقوا  Kivett (1994)  &Duganج دراسة فقد أظيرت نتائ 
الذيف تمقوا   رعاية مؤسسية كانوا أكثر تكيفًا عف الذيف تمقوا رعاية أسرية حيث تبيف أف

رعاية أسرية لدييـ مشكبلت في التكيؼ والشخصية وىذا يدؿ عمي قصور الرعاية 
اء لعنصر الخبرة عند تقديـ الرعاية المقدمة مف األبناء لآلباء المسنيف أو إفتقاد األبن

 لوالدييـ.
ومع التغيير الذي لحؽ باألبناء وأسرىـ في المجتمعات المعاصرة ومع قمة  

الوعي الديني والغزو الفكري مف خبلؿ المجتمعات الغربية ضعفت العبلقات والروابط 
ألسر الممتدة العائمية واألسرية،  ونتيجة لتزايد أعداد األسر النووية وتناقص أعداد ا

التي كاف يتمتع فييا المسنوف بمزايا كثيرة مف التقدير واإلحتراـ والسمطة والرعاية، 
ونتيجة لصعوبة توفير مكاف مناسب لممسنيف مع األبناء في نمط السكف الحضري 
إضافة إلي خروج األبناء لمعمؿ مما يشعر كبار السف بالوحدة نظرًا لغياب أفراد األسرة 

تمؾ العوامؿ تسببت في قصور في رعاية األبناء لآلباء المسنيف الذيف  عف البيت، كؿ
يعيشوف معيـ وقد يؤدي ذلؾ القصور في أوجو الرعاية إلي عدـ قدرة المسنيف عمي 

 التكيؼ اإليجابي مع المشكبلت التي تواجييـ.
ومف ىنا نبعت فكرة البحث الحالي في محاولة مف الباحثة لئلجابة عمي  

ئيسي التالي: ما العبلقة بيف أرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية التساؤؿ الر 
 –إرجونومية التصميـ البيئي  –المسنيف بأبعادىا )إرجونومية التصميـ البدني 

إرجونومية التصميـ العاطفي( وبيف إستراتيجيات التكيؼ  -إرجونومية التصميـ التنظيمي
ة بأبعادىا )إستراتيجية البحث عف الدعـ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخ

إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير  –إستراتيجية إدارة المعرفة  –اإلجتماعي 
 وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمي األسئمة الفرعية التالية: عف المشاعر( ؟

فرًا ما الوزف النسبي ألبعاد إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف تو  -
 في دار المسنيف عينة البحث وفقًا آلرائيـ؟



 

14 

 0202 مايوػ والعشريف  الثامفػ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ما الوزف النسبي إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت  -
 الشيخوخة إتباعا لدي المسنيف عينة البحث؟

ما الوزف النسبي لمشكبلت الشيخوخة التي يتعرض ليا المسنيف أفراد عينة البحث  -
 األساسية؟

ائيًا في أرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية ىؿ توجد فروؽ دالة إحص -
، بالدار المسنيف بأبعاده تبعًا لمتغيرات الدراسة ) الجنس، السف، مدة اإلقامة

 المستوي التعميمي لممسف، الدخؿ الشيري لممسف (؟
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا في إتباع المسنيف أفراد عينة البحث األساسية  -

يؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا تبعًا إلستراتيجيات التك
، المستوي التعميمي لممسف، بالدار لمتغيرات الدراسة )الجنس، السف، مدة اإلقامة

 الدخؿ الشيري لممسف(؟
ىؿ توجد عبلقة إرتباطية بيف إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية  -

ة البحث األساسية إلستراتيجيات التكيؼ المسنيف وبيف إتباع المسنيف أفراد عين
 اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة؟

ىؿ تختمؼ نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير  -
التابع ) إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف( تبعًا ألوزاف 

 معامبلت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط؟
تمؼ نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير ىؿ تخ -

التابع )إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة( تبعًا 
 ألوزاف معامبلت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط؟

 أىداؼ البحث:
يـ ييدؼ ىذا البحث بصفة رئيسية إلي دراسة العبلقة بيف إرجونومية التصم 

إرجونومية التصميـ  –الداخمي لمؤسسات المسنيف بأبعادىا )إرجونومية التصميـ البدني 
إرجونومية التصميـ العاطفي( وبيف  -إرجونومية التصميـ التنظيمي –البيئي 

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا )إستراتيجية 
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إستراتيجية ممارسة  – إدارة المعرفةإستراتيجية  –البحث عف الدعـ اإلجتماعي 
 سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر( وذلؾ مف خبلؿ األىداؼ الفرعية التالية: 

أرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات المسنيف كما  الوزف النسبي ألبعادتحديد  -1
 تدركيا عينة البحث.

ابي لكبار السف مع مشكبلت ستراتيجيات التكيؼ اإليجإل الوزف النسبيتحديد  -2
 الشيخوخة إتباعًا لدي المسنيف عينة البحث.

مشكبلت الشيخوخة التي يتعرض ليا المسنيف أفراد عينة ل تحديد الوزف النسبي -3
 البحث األساسية.

تبعًا  دراسة الفروؽ في أرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات المسنيف بأبعادىا -4
، المستوي التعميمي لممسف، بالدار مدة اإلقامةلمتغيرات الدراسة )الجنس، السف، 

 الدخؿ الشيري لممسف(.

دراسة الفروؽ في إتباع المسنيف أفراد عينة البحث األساسية إلستراتيجيات التكيؼ  -5
تبعًا لمتغيرات الدراسة  بأبعادىااإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة 

تعميمي لممسف، الدخؿ الشيري ، المستوي البالدار )الجنس، السف، مدة اإلقامة
 لممسف(.

دراسة العبلقة بيف إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف  بأبعادىا  -6
وبيف إتباع المسنيف أفراد عينة البحث األساسية إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي 

 .بأبعادىالكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة 

في تفسير نسبة التبايف في المتغير التابع  سةمتغيرات الدراتحديد نسبة مشاركة  -7
)إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف( تبعًا ألوزاف معامبلت 

 اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.

في تفسير نسبة التبايف في المتغير التابع  متغيرات الدراسةتحديد نسبة مشاركة  -8
مشكبلت الشيخوخة( تبعًا ألوزاف )إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع 

 معامبلت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.

إعداد تصور مقترح لتحسيف مستوي إرجونومية التصميـ الداخمي بمؤسسات  -9
 (.1المسنيف )ممحؽ
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إعداد كتيب إرشادي يتضمف مجموعة مف النتائج المستخمصة مف الدراسة  -11
يخوخة وتوزيعو عمي لمساعدة المسنيف عمي التكيؼ بإيجابية مع مشكبلت الش

 (.2المسنيف عينة البحث )ممحؽ 

 أىمية البحث:
 يكتسب ىذا البحث أىميتو مف خبلؿ:

مكانية اإلستفادة مف تطبيقاتو في  موضوع حيوي تناولو -1 وىو عمـ اإلرجونوميكس وا 
تصميـ مؤسسات المسنيف التي تسعي إلي تكيؼ كبار السف اإليجابي مع مشكبلت 

 الشيخوخة.

ة ىامة وفي نفس الوقت منسية وميمشة أال وىي فئة المسنيف فتمؾ تناولو لشريح -2
الدراسة والتحميؿ مقارنة بالمراحؿ األخري "الطفولة  مفالفئة لـ تنؿ اإلىتماـ الكافي 

 والمراىقة والرشد".

التأكيد عمي أىمية الدراسات التي تتعمؽ بفئة المسنيف فيي ليست مجرد الوفاء  -3
ولكف توقعًا وتدبرًا لما سنكوف عميو في الغد وما يمكف لجيؿ اآلباء وشكر لعطائيـ 

جتماعية.  أف تتعرض لو مف مشكبلت صحية ونفسية وا 

إلقاء الضوء عمي أىمية تطبيؽ عمـ اإلرجونوميكس في تصميـ مؤسسات المسنيف  -4
 وتأثيرىا عمي قدرتيـ عمي التكيؼ بإيجابية مع مشكبلت الشيخوخة التي تواجييـ.

إلي حقؿ المعرفة وخصوصًا المكتبة العربية في مجاؿ اإلقتصاد ُيعد إضافة جديدة  -5
المنزلي بصفة عامة وتخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بصفة خاصة مع 
ندرة البحوث والدراسات التي تناولت إرجونومية التصميـ الداخمي وعبلقتيا 

كوف ىذه بإستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة فقد ت
 الدراسة مفتاح ونواة لدراسات أخري تيتـ بالمؤسسات المجتمعية والفئات الخاصة.

إعداد تصور مقترح لتحسيف مستوي إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية  -6
المسنيف مما ينعكس عمي قدرتيـ عمي التكيؼ بإيجابية مع مشكبلت الشيخوخة 

 (.1التي تواجييـ )ممحؽ
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ادي عف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة إعداد كتيب إرش -7
لمساعدة المسنيف عمي مواجية المشكبلت المتنوعة التي تواجييـ في حياتيـ 

 (.2بإيجابية )ممحؽ
 فروض البحث:

 يفترض البحث الحالي ما يمي:
عينة البحث األساسية في المسنيف  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف -1

إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف تبياف اإلستجابات إلس
األرجونوميكس البدني،األرجونوميكس البيئي، األرجونوميكس )بأبعادىا 

الجنس، مدة )متغيرات الدراسة( تبعًا إلختبلؼ التنظيمي،األرجونوميكس العاطفي
 (".ممسفالدخؿ الشيري ل عمر المسف، المستوي التعميمي لممسف، ، بالدار اإلقامة

عينة البحث األساسية في  المسنيفتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  -2
التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت  إستراتيجيات اإلستجابات إلستبياف

)إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي،إستراتيجية إدارة  بأبعادىاالشيخوخة 
تبعًا إلختبلؼ ( التعبير عف المشاعرإستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ و المعرفة ، 

المستوي التعميمي  عمر المسف،،بالدار الجنس، مدة اإلقامة)متغيرات الدراسة 
 (".الدخؿ الشيري لممسف، لممسف

توجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف أرجونومية التصميـ الداخمي  -3
رجونومية التصميـ إ –لمؤسسات المسنيف بأبعادىا )إرجونومية التصميـ البدني 

إرجونومية التصميـ العاطفي( وبيف إتباع  -إرجونومية التصميـ التنظيمي  –البيئي 
مع  لكبار السف المسنيف أفراد عينة البحث األساسية إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي

 –)إستراتيجيات البحث عف الدعـ اإلجتماعي  بأبعادىامشكبلت الشيخوخة 
إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف  – رفةإدارة المعإستراتيجية 
 المشاعر(.

في تفسير نسبة التبايف الخاصة بوعي  متغيرات الدراسةتختمؼ نسبة مشاركة  -4
المسنيف بإرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف تبعًا ألوزاف 

 معامبلت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.
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ت الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير التابع تختمؼ نسبة مشاركة متعيرا -5
)إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة( تبعًا ألوزاف 

 معامبلت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.
 األسموب البحثي:
 أواًل: منيج البحث:

يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي، ويقصد بو تحديد الظروؼ  
عبلقات التي توجد بيف الوقائع لوصؼ الظاىرة إعتمادًا عمي جمع الحقائؽ والبيانات وال

وتصنيفيا ومعالجتيا وتفسيرىا وتحميميا تحميبًل دقيقًا إلستخبلص داللتيا والوصوؿ إلي 
 (.2111نتائج وتعميمات بشأف الظاىرة موضوع الدراسة )بشير الرشيدي، 

 ـ اإلجرائية:ثانيًا: المصطمحات العممية والمفاىي
  Ergonomieاإلرجونومية :  -

اإلرجونومي مصطمح التيني يعني العبلقة بيف اإلنساف والمنتج وىو عمـ  
يستخدـ ويوظؼ لخدمة اإلنساف وعبلقتو بالتقنيات أو األشياء أو المنتجات أي أنو 

ني عبد يخدـ العوامؿ البشرية في العمؿ ويرتبط أيضًا بالتقدـ التكنولوجي في األجيزة )م
 (.2111الجميؿ،
( أف اإلرجونومي ىو دراسة األداء اإلنساني 2115ويؤكد عبد المطيؼ عفيفي) 

الذىني والجسماني في أي موقع عمؿ، مف مفيوـ تحقيؽ أقصي كفاءة وأقصي فعالية 
باإلضافة إلي التخطيط لوضع تصميـ بيئات مثالية وتعييف األداءات وآلية الحركة في 

 اإلنساف.
لباحثة إجرائيًا بأنيا دراسة العبلقة بيف المسف وبيئتو )المؤسسة( التي وتعرؼ ا 

يعيش بيا مف حيث المقاييس والمؤثرات البيئية والمنتجات واألدوات واألثاث واألجيزة 
التكنولوجية الحديثة وما تتضمنو المؤسسة مف إضاءة وتيوية وكؿ ما يؤثر عمي 

ممارستيا بأقؿ جيد ووقت وبأكبر قدر مف األنشطة الرئيسية لممسف والتي تمكنو مف 
 الراحة واألماف.
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ىو فف تنسيؽ وترتيب المسكف ومعالجة الفراغات المطموبة لتأدية  التصميـ الداخمي:
األنشطة اإلنسانية بسيولة ويسر، واإلستغبلؿ األمثؿ لجميع عناصر التأثيث لمجمع بيف 

 (.1996الناحيتيف الجمالية والوظيفية بالمسكف )يونس جعفر،
( بأنو التخطيط والدراسة لما يتطمبو المسكف مف 2113وتعرفو مني الزاكي ) 

اإلختيار األنسب لمتشطيبات في الحوائط والسقؼ واألرضية مع إختيار قطع األثاث مف 
خامات جيدة سيمة التنظيؼ وكذلؾ اإلختيار العممي لؤللواف المناسبة ونوع وأسموب 

 اخؿ المسكف.اإلضاءة والتيوية وأنواعيا بد
وُتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو المعالجة بالفكر والخامة واألسموب لعناصر  

ومفردات التصميـ مف أرضيات وحوائط وأسقؼ وفتحات معمارية )األبواب والنوافذ( 
وتمتد ىذه المعالجة لؤلثاث والمكمبلت واألجيزة واإلىتماـ بدراسة الفراغ والحيز ووضع 

اإلستغبلؿ األمثؿ مف أجؿ أداء وظيفتو بصورة كاممة  الحموؿ التي تمكف مف
التنظيمي  -البيئي -وموضوعية وتتمثؿ إرجونومية التصميـ في اإلرجونوميكس )البدني

 العاطفي(. –
 إرجونومية التصميـ الداخمي والمتمثمة في: بعادوفيما يمي توضيح أل -
  Physical Ergonomicsإرجونومية التصميـ البدني:  -

رع مف اإلرجونوميكس يتعامؿ مع رد فعؿ اإلنساف مف األحماؿ الفيزيائية ىو ف 
ويتمثؿ في الصفات البدنية والتشريحية لجسـ اإلنساف وعبلقتيا بتصميـ المنتجات 

 (.2115واآلالت التي يتعامؿ معيا اإلنساف وكذلؾ أوضاع الجسـ )شيماء النويري،
ييتـ بقياسات جسـ اإلنساف وُيعرؼ إجرائيًا بأنو مجاؿ مف اإلرجونوميكس  

إلتخاذىا كمعايير لتصميـ المنتجات واآلالت واألثاث التي يتعامؿ معيا ودراسة أوضاع 
الجسـ وعمميات التعامؿ مع األثاث وتنظيمو وحيز العمؿ ويوفر الفراغات البلزمة لكافة 

 األنشطة اليومية بسيولة وبأماف داخؿ المؤسسة.
 Environmental Ergonomics إرجونومية التصميـ البيئي:  -

فرع مف اإلرجونوميكس يدرس التأثير البيئي عمي العمؿ بما يتضمنو مف  
إعتبارات البيئة )الحرارة والبرودة والرطوبة والتيوية والضوضاء والتموث البصري( فيو 

 (.Vatan, 2008ييتـ بالبيئة البصرية واإلضاءة والتموث البصري والضوضائي )



 

20 

 0202 مايوػ والعشريف  الثامفػ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ًا بأنو مجاؿ مف اإلرجونوميكس يبحث في التأثير البيئي عمي وُيعرؼ إجرائي 
الحرارية مف حرارة وبرودة ورطوبة وتيوية بأنواعيا، كما  ئةالعمؿ ويشتمؿ إعتبارات البي

عتبارات التموث السمعي جانبًا ىامًا مف ىذا المجاؿ،  تشمؿ البيئة السمعية الضوضاء وا 
رية مف إضاءة وألواف وأساليب توزيعيا والتموث كما ييتـ ىذا المجاؿ أيضًا بالبيئة البص

 البصري.
 Organizational Ergonomicsإرجونومية التصميـ التنظيمي:  -

ىو مجاؿ مف اإلرجونوميكس يبحث في تعظيـ الفائدة مف النظـ التقنية  
واإلجتماعية بما تتضمنو مف عناصر تنظيمية وعمميات. وتتضمف الموضوعات التي 

رجونومية يتناوليا ىذا  المجاؿ اإلتصاؿ، إدارة الموارد البشرية، وتصميـ العمؿ وا 
المجتمعات المحمية والعمؿ التعاوني والثقافة التنظيمية والتنظيمات اإلفتراضية والجودة 

 (.2116الشاممة )مي الديب،
وُيعرؼ إجرائيًا بأنو مجاؿ مف اإلرجونوميكس يدرس التأثير التكنولوجي  

لؤلدوات واألجيزة واألثاث والمفروشات وكؿ ما يتعامؿ معو المسف في والتقنيات الحديثة 
 بيئتو السكنية عمي سير العمؿ وتبسيطو عمي المسف.

 Emotional Ergonomicsأرجونومية التصميـ العاطفي:  -
ىو المجاؿ مف اإلرجونوميكس الذي يبحث في معاني األشياء وما تثيره مف  

 (Reedy et.al, 2012عواطؼ وذكريات تثير المشاعر)
وُيعرؼ اجرائيا عمى انو التأثيرات السيكولوجية لؤللواف والظبلؿ وعوامؿ الجماؿ  

والمتعة والبيجة والخصوصية في المسكف، وما يثيره بداخؿ المسف مف مشاعر 
 وأحاسيس تمده بالطاقة اإليجابية.   

 Care Institutions for the Elderly مؤسسات رعاية المسنيف :
( بأنيا ىي تمؾ المؤسسات التي تقدـ خدماتيا 2111عرفيا ىناء سبلمة )تُ  

لممسنيف بغرض إشباع أكبر قدر ممكف مف إحتياجاتيـ والوصوؿ إلي مستوي الجودة 
الذي يوفر الحياة الكريمة لكبار السف وتنقسـ الخدمات المقدمة مف العامميف لكبار السف 

 ائية.غذ –نفسية  –إجتماعية  –إلي خدمات صحية 
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ُتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا مؤسسة إجتماعية إنسانية تيدؼ إلي تقديـ الرعاية  -
الصحية والنفسية واالجتماعية لممسنيف الذكور منيـ واإلناث وتتيح لكبار السف 
الفرصة لمزاولة األنشطة واألعماؿ اليومية بأماف وسيولة وقد تكوف ىذه المؤسسة 

 حكومية أو أىمية.
 Strategyجية :  إستراتي
( عمي أنيا إطار عاـ موحد يتـ وفقو إتخاذ 2111ُيعرفيا عبد الحميد المغربي ) 

 قرارات متناسقة ومتكاممة وتخصيص الموارد البلزمة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ.
( عمي إنيا اإلطار العاـ والمدخؿ الشامؿ لممعالجة 2118تعرفيا أمؿ العبيدي ) 

 ئؿ والطرؽ التي تعتمد في حؿ المشاكؿ.التي مف خبلليا تحدد الوسا
وُتعرؼ إجرائيًا عمي أنيا مدخؿ لممعالجة مف خبلليا يحدد المسف الطرؽ  

 والوسائؿ التي يعتمد عمييا في حؿ مشكبلت الشيخوخة التي تواجيو.
 Adaptationالتكيؼ:  
 ُيعرؼ بأنو مجموعة المحاوالت المعرفية والسموكية التي يبذليا الفرد لتمبية 

مطالب معينة بطرؽ مختمفة وقد تبدو تمؾ المطالب ممحة أحيانًا أو قد تسبب معاناة أو 
آثارًا غير محمودة في حاؿ عدـ اإلستجابة ليا وىناؾ تكيفًا إيجابيًا وآخر سمبيًا )نعيـ 

 (.2111الرفاعي،
التكيؼ مصطمح يستخدـ في السياؽ اإلجتماعي يعني إنسجاـ الفرد مع عالمو  

و عممية ديناميكية مستمرة تتناوؿ العبلقة بيف السموؾ والبيئة، إلحداث نوع المحيط، وى
 (.2114مف التوازف النسبي بيف الفرد وبيئتو )سميماف عبد الواحد،

وُيعرؼ التكيؼ إجرائيًا عمي أنو محاوالت المسف المعرفية والسموكية التي يبذليا  
لمعاناة واآلثار السيئة التي يشعر لتمبية مطالب ممحة معينة بطرؽ مختمفة لمتخمص مف ا

 بيا في حالة عدـ اإلستجابة لتمؾ المطالب.
 Aging  Problemsمشكالت الشيخوخة: 

ىي مجموعة المشكبلت التي يواجييا اإلنساف في مرحمة الشيخوخة وتسبب  
إنحدار في مستوي أداء وظائؼ الجسـ الفسيولوجية مما يؤثر سمبًا  عمي الجوانب 

 (Kimmel,1990جتماعية )النفسية واإل
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وُتعرؼ مشكبلت الشيخوخة إجرائيًا عمي أنيا المشكبلت التي يتعرض ليا الفرد  
في مرحمة الشيخوخة وقد تكوف مشكبلت )صحية، أو إجتماعية، أو مشكمة قضاء وقت 

 الفراغ، أو إقتصادية، أو غذائية، أو سكنية(.
  إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكالت الشيخوخة:

Postive adaptation Strategies with ageing Problems 
ُتعرؼ إجرائيًا عمي أنيا الطرؽ والوسائؿ المعرفية والسموكية اإليجابية التي  

 يبذليا المسف لمواجية المشكبلت التي يتعرض ليا في مرحمة الشيخوخة.
ت وقد تناوؿ البحث الحالي ثبلث إستراتيجيات لمتكيؼ اإليجابي مع مشكبل 

 الشيخوخة سنوضحيا فيما يمي:
 Searching for Socialأواًل: إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي: 

Support 
ىي قدرة المسف عمي الحصوؿ عمي المساعدة فعبلقة الفرد مع غيره توفر  

المساعدة الكبيرة في عممية التكيؼ حيث تساعد في زيادة قدرة الفرد عمي مواجية 
ط وقد يكوف تقديـ الدعـ مف خبلؿ المساعدة أو المشاركة أو التوجيو المشكبلت والضغو 

(Schwarzer & Andraw,1990.) 
وُتعرؼ عمي أنيا رغبة الفرد في اإلقتراب مف األشخاص الذيف ليـ إتصاؿ إجتماعي 
منتظـ بشكؿ أو بآخر معو، والذيف يمكنيـ تقديـ الحب والتقدير والمساندة لو، فيثؽ بيـ 

 (.2111عبلقتيـ بو )عبد ا معتز، ويستند عمي 
وُتعرؼ إجرائيًا عمي أنيا  قدرة المسف في الحصوؿ عمي الدعـ اإلجتماعي مف  

 اآلخريف في صورة مساعدة أو مشاركة أو توجيو والتعايش مع الجماعة بطريقة فاعمة.
  Knowledge Management Strategy : إدارة المعرفةثانيًا: إستراتيجية 

إستخداـ المسف لمعموماتو وخبراتو لحؿ المشكبلت التي تواجيو  يقصد بيا 
وتتضمف أيضًا السموكيات التي يسمكيا وتتطمب التفكير مثؿ حؿ المشكبلت وضبط 

عادة تشكيؿ  مفيـو المشكمة أو الموقؼ الذات والتقييـ اإليجابي وا 
 (.Schwebel & Andraw,1990).الضاغط
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يا قياـ الفرد بجمع المعمومات وترتيب األفكار ( عمي أن2116وُتعرفيا بغيجة لياس )
والقياـ ببعض األنشطة الذىنية لدراسة أبعاد مشكمة ما والتواصؿ لحميا لمتخمص مف 

 الموقؼ الضاغط.
وتعرؼ إجرائيًا عمي أنيا قدرة المسف عمي إستخداـ المعمومات والخبرات لحؿ مشكبلت 

اإليجابية التي تتطمب التفكير الشيخوخة التي تواجيو وكذلؾ إتباعو لمسموكيات 
والنشاطات المعرفية المتعددة في حؿ مشكبلتو والتقييـ اإليجابي والقدرة عمي التخمص 

 مف األفكار الغير عقبلنية.
 ثالثًا: إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر: 

Accepting and Feeling expression behavior 
ت مواجية المشكبلت وعدـ اليروب منيا والتعايش معيا ويقصد بيا سموكيا 

مثؿ إستيعاب المواقؼ الحرجة والمشاكؿ الناتجة مف التعامؿ مع اآلخريف وتقبؿ 
التغيرات الجديدة في الحياة والتفاؤؿ وتخفيؼ التوتر واإلنفعاؿ عف طريؽ التعبيرات 

 (.2116نوايسة،اإلنفعالية اإليجابية مثؿ تفريغ مشاعر الحزف لصديؽ )سميا ال
وُتعرؼ إجرائيًا عمي أنيا السموكيات اإليجابية التي يتبعيا المسف عند مواجيتو  

لمشكبلت الشيخوخة والتي تتضمف تقبؿ التغيرات الجديدة في الحياة والناتجة عف 
ستيعابو لممواقؼ الحرجة  الشيخوخة وتقبؿ المشكبلت ومواجيتيا وعدـ اليروب منيا وا 

 مف التعامؿ مع اآلخريف وتخفيؼ التوتر واإلنفعاؿ بطريقة إيجابية.والمشاكؿ الناتجة 
 Elderlyالُمسف: 
ىو الشخص الذي تجاوز سف الستيف عامًا ويمر بمرحمة الشيخوخة وىي  

مرحمة مف العمر تتسـ باليبوط والتدىور في جميع جوانب حياة اإلنساف وتتسـ 
بتحديات التكيؼ ومشكبلت التوافؽ  بالدينامية والتفاعؿ كغيرىا مف مراحؿ حياتو وتمر

التي تحتاج إلي معالجة حتي يمكف لممرء أف يستمر في حياتو )آماؿ صادؽ وفؤاد أبو 
 (.1999حطب،
( الُمسف عمي أنو كؿ مف تعدي سف الستيف 2111وُيعرؼ عبد الفتاح عثماف ) 

قتصر القدرة عمي تيسير أنشطتو الحياتية، ويتطمع إلي عوف المؤسسا ت عامًا وا 
 اإلجتماعية.
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وُيعرؼ المسف إجرائيًا عمي أنو الشخص الذي تجاوز سف السنتيف مف عمره  
ويحتاج لرعاية غيره حيث تتجو قوتو وحيويتو إلي اإلنخفاض المصاحب لمشيخوخة 

 ويتعرض لتحديات ومشكبلت يتطمب تكيفو معيا لتخفيؼ الضغوط والتوتر النفسي.
 ثالثًا: حدود البحث : 

 شرية:الحدود الب -
( مف كبار السف المقيميف بدور رعاية 31وبمغ عددىـ )عينة البحث اإلستطالعية:  -أ

ناث تجاوزوا سف الستيف، ومتقاعديف عف العمؿ ومف مستويات  المسنيف  ذكور وا 
قتصادية وتعميمية مختمفة وذلؾ لتقنيف أدوات الدراسة المتمثمة في )إستمارة  إجتماعية وا 

إستبياف إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف  البيانات العامة لممسف،
  إستبياف التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة(. –
( مسف ومسنة تـ إختيارىـ بطريقة صدفية 96تكونت مف ) عينة البحث األساسية: -ب

 العينة اإلستطبلعية.غرضية وبنفس مواصفات 
تحدد النطاؽ الجغرافي لمبحث مف ثبلثة مؤسسات مف : يالحدود الجغرافية لمبحث -

مؤسسات رعاية المسنيف بمحافظتي الشرقية والدقيمية عف طريؽ المقاببلت الشخصية 
(إستمارة 18( إستمارة بدار السبلـ بمدينة الزقازيؽ، )28تـ ممئ اإلستمارات كاآلتي )

 ي مدينة المنصورة.( إستمارة بدار األمؿ لممسنيف ف51بدار الغار بقرية الغار، )
: تـ التطبيؽ الميداني ألدوات البحث  في صورتيا النيائية خبلؿ الحدود الزمنية -

 .2121الفترة مف بداية شير يناير وحتي نياية شير مارس مف عاـ 
 رابعًا: أدوات البحث: )إعداد الباحثة(

 )إعداد الباحثة(                                          إستمارة البيانات العامة لممسف.-1
 )إعداد الباحثة(             .  إستبياف إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف-2
 )إعداد الباحثة( إستبياف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة.    -3

 أواًل: إستمارة البيانات العامة لممسف:
بيدؼ الحصوؿ عمي البيانات العامة ألفراد عينة البحث أعدت اإلستمارة  

شتممت  وبعض المعمومات التي تفيد في تحديد الخصائص الديموجرافية لعينة البحث وا 
 عمي ما يمي:
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 –سنة 65 <سنة  61الجنس )ذكر / أنثي(، السف ) مف  البيانات الديموجرافية: -1

مي لممسف )مستوي سنة فأكثر(، المستوي التعمي 71 –سنة 71 <سنة 65مف 
مستوي متوسط )شيادة  –منخفض )حاصؿ عمي الشيادة اإلبتدائية/ اإلعدادية( 

مستوي مرتفع )مؤىؿ جامعي /وما بعد  –ثانوية وما يعادليا / معاىد متوسطة( 
 <جنيو 2111مف  –جنيو 2111الجامعي(، الدخؿ الشيري لممسف )أقؿ مف 

سنوات  5سنوات، مف 5ة )أقؿ مف جنيو فأكثر(، مدة اإلقام 5111 –جنيو  5111
 فأكثر( .

تتضمف تحديد مستوي إتباع المسنيف عينة البحث  بيانات تتعمؽ بالنتائج الوصفية: -2
إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا وككؿ، 
وتحديد أكثر مشكبلت الشيخوخة التي تواجو المسنيف عينة البحث األساسية، 

حديد أكثر إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة إتباعًا لدي وت
 المسنيف عينة البحث.

 : ثانيًا: إستبياف إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف
تـ إعداد ىذا اإلستبياف بيدؼ التعرؼ عمي مدي توافر  وصؼ اإلستبياف: 

خمي لمؤسسات رعاية المسنيف، وقد تـ اإلطبلع المعايير اإلرجونومية في التصميـ الدا
عمي عدد مف الدراسات السابقة التي قد تساىـ في إعداد اإلستبياف والمتمثمة في دراسة 

(، أحمد 2111) ، عبد النبي أبو المجد Drury (2008)كبل مف
(، باإلضافة إلي زيارة 2116، أميرة برىميف ) Rani (2013)(،2111مصطفي)

لمسنيف المختمفة لمساعدة الباحثة عمي جمع المعمومات ووضع مؤسسات رعاية ا
عبارات اإلستبياف بحيث تكوف محاكية لمواقع الحقيقي، كما تـ وضعو أيضًا في ضوء 
المفيوـ اإلجرائي إلرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف، وييدؼ ىذا 

ت اليندسة البشرية في التصميـ عتبارابإالمسنيف  وعي أو إدراؾاإلستبياف إلي دراسة 
الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف. وقد إشتمؿ اإلستبياف في صورتو النيائية عمي 

( عبارة خبرية وتـ وضع مفتاح التصحيح الخاص باإلستبياف، وتتحدد إستجابة 116)
، ال أتفؽ( –إلي حد ما  –العبارات ليذا اإلستبياف وفقًا لثبلثة إستجابات )أتفؽ تمامًا 
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( عمي الترتيب لئلستجابة عمي العبارات الموجبة، وتعطي 1،2،3عمي مقياس متصؿ )
( عمي الترتيب لئلستجابة عمي العبارات السالبة، وبذلؾ تكوف أعمي 3،2،1الدرجات)

وقد إحتوي اإلستبياف عمي (، 116( وأقؿ درجة مشاىدة )318درجة مشاىدة ىي )
اإلرجونوميكس  -اإلرجونوميكس البيئي -نيأربعة أبعاد رئيسية )اإلرجونوميكس البد

 اإلرجونوميكس العاطفي( كما يمي: –التنظيمي 
( عبارة خبرية تقيس 31إشتمؿ ىذا الُبعد عمي ) الُبعد األوؿ: األرجونوميكس البدني:

تخاذىا كمعايير في تصميـ  مدي مراعاة المؤسسة لممقاييس الجسمية لكبار السف وا 
بما ييسر التعامؿ والحركة، وييتـ بمجاالت حركة المسف في المنتجات واألثاث واآلالت 

الفراغ داخؿ مؤسسات رعاية المسنيف )األثاث والتجييزات( دوف اإلضرار بالجسـ 
القطع  هالبشري مف خبلؿ  قياس مدي تكدث المؤسسة بقطع األثاث، ومبلئمة ىذ

أسطح العمؿ لقياسات الجسـ، كما إىتـ ىذا اإلستبياف بالتعرؼ عمي مدي مبلئمة 
بالمطبخ لممسف، وسيولة وصوؿ المسف لؤلدوات في أماكف التخزيف المرتفعة 

 ة، باإلضافة إلي التجييزات الموجودة بالحماـ لمحماية مف خطر اإلنزالؽ.سبالمؤس
(عبارة خبرية تقيس 31إشتمؿ ىذا الُبعد عمي ) الُبعد الثاني: األرجونوميكس البيئي:

ضاءة وحرارة ورطوبة وخبلفو، ييتـ بدراسة اإلعتبارات البيئية بالمؤس سة مف تيوية وا 
توافر الظروؼ البيئية المريحة واآلمنة في المؤسسة، مف تيوية وتدفئة داخؿ المؤسسة، 
ونوع اإلضاءة، وأماكف توزيعيا، والوسائؿ التي تتبعيا المؤسسة لمنع دخوؿ أشعة 

إلي إستخداـ مواد الشمس إلي الحجرات األكثر عرضة لضوء الشمس باإلضافة 
قتناء األثاث المصنوع  التشطيبات العازلة لمرطوبة والضوضاء والخالية مف الرصاص، وا 

 مف األخشاب الطبيعية. 
( عبارة خبرية 19: إشتمؿ ىذا الُبعد عمي )الُبعد الثالث: األرجونوميكس التنظيمي

المؤسسة مف  ف أداءتقيس ما توفره المؤسسة مف عناصر تنظيمية وعمميات تيتـ بتحسي
الحرص عمي اإلستفادة مف التقنيات التكنولوجية وتزويد الدار باألجيزة ، و تطبيؽ لمجودة 

الحديثة وأثاث متطور يتناسب مع إحتياجات المسف بما ينعكس عمي رضاء المسف، و 
تزويد مؤسسات رعاية المسنيف بأجيزة رياضية مناسبة لممسنيف مما يعزز عادات 

ة التواصؿ بيف المسنيف، واإلستعانة بقطع األثاث البسيطة المزودة صحية ، وتوسيع دائر 
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بعجؿ لتسييؿ تحريكيا حسب الحاجة، و مراعاة أف تجمع وسائؿ التجميؿ المستخدمة 
بيف الغرض النفعي والجمالي في نفس الوقت، واإلستعانة بقطع األثاث التي يمكف 

كراسي، و إستبداؿ اآلسرة الصاج ال-التحكـ في مستوي اإلرتفاع أو اإلنخفاض "المناضد
الموجودة ببعض المؤسسات بآسرة حديثة ومريحة بؿ يمكف التحكـ في إرتفاعيا بما 

 يناسب حالة المسف، اإلىتماـ بصيانة المرافؽ بشكؿ دوري )مياه، كيرباء، صرؼ(.
( عبارة خبرية تقيس 27: إشتمؿ ىذا الُبعد عمي )الُبعد الرابع: األرجونوميكس العاطفي

مدي توافر عوامؿ الجماؿ والمتعة والبيجة والراحة واليدوء واألماف بالمؤسسة، كما 
نخفاض األسقؼ عمي المسف، وىؿ يشعر  يقيس اإلنعكاسات النفسية لضيؽ المساحة، وا 
المسف بالرضا والفخر عف تصميـ المؤسسة عند زيارة أصدقائو وأقاربو، كما يتناوؿ 

مؤسسة لمحفاظ عمي الطاقة اإليجابية مثؿ إستخداـ الوسائؿ المختمفة التي تتبعيا ال
الكريستاؿ المستدير بداًل مف الكريستاؿ المدبب، وتوزيع الورود واألزىار الطبيعية 
بالمؤسسة، باإلضافة إلي األلواف التي تستخدميا المؤسسة في حجرات النوـ كي تشعر 

 المسف باإلسترخاء.
:ي لمؤسسات رعاية المسفتقنيف إستبياف إرجونومية التصميـ الداخم  

 صدؽ اإلستبياف:  إعتمدت الباحثة في ذلؾ عمي كؿ مف:
 :Validity Contentصدؽ المحتوي -1

تـ عرض أدوات البحث في صورتيـ المبدئية عمي بعض األساتذة الُمحكميف  
 -( أستاذ تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية اإلقتصاد المنزلي 6عدد)

جامعة  -( أستاذ تخصص إدارة المنزؿ بكمية اإلقتصاد المنزلي 6عدد )جامعة حمواف، و 
المنوفية، لمتعرؼ عمي آرائيـ في أدوات البحث مف حيث المبلئمة لميدؼ منيا ومدي 
صحة صياغة العبارات واإلستجابات لمعبارات ومدي إرتباط كؿ عبارة بمفيوـ الُبعد 

بارة ثـ تفريغ بيانات التحكيـ وتبيف الذي تتضمنو، ومناسبة التقدير الذي وضع لكؿ ع
إتفاؽ السادة المحكميف عمي صحة معظـ العبارات وذلؾ بنسبة تتراوح ما بيف 

 .% كما تـ إجراء التعديبلت في بعض العبارات96:91
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 :Construct Validityصدؽ التكويف -2
تـ حساب صدؽ التكويف بطريقة صدؽ اإلتساؽ الداخمي عف طريؽ إيجاد  
حيث تـ إيجاد قيـ معامبلت اإلرتباط بيف كؿ معامؿ"بيرسوف"،إلرتباط بإستخداـ معامؿ ا

 (1كما يتضح مف جدوؿ) 11,1دالة إحصائيًا عند عبارة والدرجة الكمية لمُبعد 
إرجونومية التصميـ ستبياف إل( قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ ُبعد والدرجة الكمية 1جدوؿ )

 (96)ف= المسنيف  الداخمي لرعاية
إرجونومية التصميـ الداخمي لرعاية أبعاد إستبياف 

 المسنيف
 الداللة االرتباط

 1711 17772 األرجونوميكس البدني:  األوؿ الُبعد
 1711 17925 األرجونوميكس البيئي: الثاني  الُبعد

 1711 17831 األرجونوميكس التنظيمي: الثالث  الُبعد

 1711 17734 ونوميكس العاطفياألرج: الرابع  الُبعد

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط كميػػا دالػػة عنػػد مسػػتو  داللػػة  
 ( القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس أبعاد اإلستبياف .  1711)

 معامؿ الثبات:
إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية تـ حساب الثبات إلستبياف  

وطريقة التجزئة النصفية ومعادلة  بإستخداـ كبًل مف طريقة ألفا كرونباخ، سنيفالم
 .(2التصحيح لسبيرماف، وطريقة جيوتماف كما يتضح مف جدوؿ )

 (96)ف=إرجونومية التصميـ الداخمي لرعاية المسنيف ( قيـ معامؿ الثبات ألبعاد إستبياف 2جدوؿ )

 أبعاد إستبياف إرجونومية التصميـ الداخمي
 لرعاية المسنيف

معامؿ 
 الفا

التجزئة 
 النصفية

اسبيرماف 
 براوف

 جيوتماف

 17924 17961 17915 17935 : األرجونوميكس البدني األوؿالُبعد 

 17883 17925 17864 17894 الثاني : األرجونوميكس البيئيالُبعد 
 17751 17797 17732 17763 الثالث : األرجونوميكس التنظيمي الُبعد
 17912 17943 17888 17911 الرابع : األرجونوميكس العاطفيدالُبع

 17793 17838 17775 17816 ثبات االستبياف ككؿ
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات : معامؿ الفا، التجزئة         
(  مما يدؿ عمى 1711النصفية، اسبيرماف براوف، جيوتماف دالة عند مستو   داللة )

 ات اإلستبياف .ثب
 ثالثًا: إستبياف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكالت الشيخوخة:

أعد ىذا اإلستبياف في ضوء القراءات والدراسات السابقة  وصؼ اإلستبياف: 
والمفيوـ اإلجرائي إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة 

ائؿ المعرفية والسموكية اإليجابية التي يبذليا المسف لمواجية بيدؼ قياس الطرؽ والوس
المشكبلت التي يتعرض ليا في مرحمة الشيخوخة، وقد إشتمؿ اإلستبياف في صورتو 

( عبارة خبرية وتـ وضع مفتاح التصحيح الخاص باإلستبياف وتتحدد 54النيائية عمي )
ابات )نعـ، إلي حد ما، ال( عمي إستجابة العبارات ليذا اإلستبياف وفقًا لثبلثة إستج

( عمي الترتيب لئلستجابة عمي العبارات الموجبة، وتعطي 1،2،3مقياس متصؿ )
( عمي الترتيب لئلستجابة عمي العبارات السالبة، وبذلؾ تكوف أعمي 3،2،1الدرجات)

وقد إحتوي اإلستبياف عمي ثالثة (، 54( وأقؿ درجة مشاىدة )162درجة مشاىدة ىي )
 يات إيجابية لمتكيؼ كما يمي:إستراتيج

(عبارة خبرية 17: وتتكوف مف )األوؿ: إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي ُبعدال
اع بقضاء أوقات جميمة مع أصدقائو القدامي، تتقيس حرص المسف عمي اإلستم

حترامو لقوانيف وأنظمة  التي يعيش  مؤسسة الرعايةوالمشاركة في حضور الندوات وا 
عي لصحبة الناس واإلستمتاع بعبلقاتو معيـ، ومشاركتو في المناسبات فييا، والس

اإلجتماعية، ومشاركتو في األعماؿ الخيرية والتطوعية، وسعيو لتقديـ المساعدة لمف 
شتراكو في النوادي اإلجتماعية.  يحتاجيا، واإلشتراؾ في الرحبلت الجماعية، وا 

( عبارة خبرية تقيس بحث 19وف مف ): تتكإدارة المعرفةالثاني: إستراتيجية  ُبعدال
المسف عف معمومات عف مرحمة الشيخوخة ليتفيـ طبيعة تمؾ المرحمة، وتسجيمو 
لمواعيده واإلحتفاظ بيا حتي ال ينساىا، وسعيو لتنفيذ مشاريع جديدة ممكنة، ووضعو 
لمعديد مف األىداؼ في حياتو وسعيو لتحقيقيا، ورغبتو في تعمـ تقنيات التكنولوجيا 

لحديثة، وسعيو لتطوير مياراتو نحو األفضؿ، ومعرفتو بكيفية أداء تماريف اإلسترخاء ا
وممارستيا بإنتظاـ، وقدرتو عمي التخمص مف األفكار السمبية والوساوس بالتفاؤؿ 
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ستعانتو  واإليماف با، ورغبتو في تعمـ ىوايات جديدة، وتفكيره في الغد بشكؿ إيجابي، وا 
إستشارتو لمطبيب لتخفيؼ األعباء المالية، وقدرتو عمي تجزئة  بالعبلج باألعشاب بعد

المشكبلت التي يواجييا ويحميا جزء جزء، وقدرتو عمي توزيع دخمو لتحقيؽ إحتياجاتو 
 األساسية أواًل.

: تتكوف مف الثالث: إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر ُبعدال
المسف بالرضا وبأنو يعيش حياة أفضؿ مف غيره، ( عبارة خبرية تقيس شعور 18)

وقدرتو عمي تمالؾ نفسو عند الغضب، وقدرتو عمي التأقمـ والتعامؿ مع جيؿ الشباب 
لتماسو األعذار ألبنائو عند إنشغاليـ عنو، وعدـ شعوره بالحرج عند إستخداـ  بسيولة، وا 

لرياضة خفيفة األجيزة التعويضية )عصا، طقـ أسناف، نظارة طبية(، وممارستو 
كالمشي عند شعوره بالضيؽ أو الممؿ، وقيامو بالصبلة والدعاء إلي ا عند شعوره 

 بالحزف، وتحدثو مع األشخاص المقربيف إليو عندما تنتابو مشاعر مزعجة.
 تقنيف إستبياف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكالت الشيخوخة:

 مي كؿ مف:في ذلؾ ع ةصدؽ اإلستبياف:  إعتمدت الباحث
 Validity Content : صدؽ المحتوي -1

تـ عرض أدوات البحث في صورتيـ المبدئية عمي بعض األساتذة الُمحكميف 
 -( أستاذ تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية اإلقتصاد المنزلي 6عدد)

جامعة  -( أستاذ تخصص إدارة المنزؿ بكمية اإلقتصاد المنزلي 6جامعة حمواف، وعدد )
لمنوفية، لمتعرؼ عمي آرائيـ في أدوات البحث مف حيث المبلئمة لميدؼ منيا ومدي ا

صحة صياغة العبارات واإلستجابات لمعبارات ومدي إرتباط كؿ عبارة بمفيوـ الُبعد 
الذي تتضمنو، ومناسبة التقدير الذي وضع لكؿ عبارة ثـ تفريغ بيانات التحكيـ وتبيف 

معظـ العبارات وذلؾ بنسبة تتراوح ما بيف  إتفاؽ السادة المحكميف عمي صحة
 % كما تـ إجراء التعديبلت في بعض العبارات.96:91

 Construct Validity : صدؽ التكويف -2
تـ حساب صدؽ التكويف بطريقة صدؽ اإلتساؽ الداخمي عف طريؽ إيجاد  

ؿ عبارة حيث تـ إيجاد معامؿ اإلرتباط بيف كداـ معامؿ"بيرسوف"،معامؿ اإلرتباط بإستخ
، كما تـ إيجاد معامؿ اإلرتباط بيف   11,1دالة إحصائيًا عند  والدرجة الكمية لمُبعد

 (3كما يتضح مف جدوؿ ) الدرجة الكمية لكؿ ُبعد والدرجة الكمية لئلستبياف.
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 لإلستبيافالكمية   والدرجة ُبعد( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ 3جدوؿ )
 (96)ف=يجابي لكبار السف مع مشكالت الشيخوخة(    )إستراتيجيات التكيؼ اإل 

 الداللة االرتباط األبعاد
 1711 17811 إستراتيجية البحث عف الدعـ االجتماعي:  األوؿ ُبعدال

 1711 17755 استراتيجية إدارة المعرفة:  الثاني ُبعدال

إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف  :الثالث  ُبعدال
 رالمشاع

17934 1711 

القترابيا مف  ( 1711)يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستو  
 اإلستبياف .الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات 

 معامؿ الثبات:
إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت  تـ حساب الثبات إلستبياف

وطريقة التجزئة النصفية ومعادلة ، فا كرونباخبإستخداـ كبًل مف طريقة أل الشيخوخة
 .(4التصحيح لسبيرماف، وطريقة جيوتماف كما يتضح مف جدوؿ )

إلستبياف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكالت ( قيـ معامؿ الثبات 4جدوؿ )
 الشيخوخة

معامؿ  األبعاد
 الفا

التجزئة 
 النصفية

سبيرماف ا
 جيوتماف براوف

إستراتيجية البحث عف الدعـ :  األوؿ ُبعدال
 17781 17822 17762 17791 االجتماعي

 17892 17934 17871 17916 استراتيجية إدارة المعرفة:  الثاني ُبعدال
 إستراتيجية ممارسة  :الثالث  الُبعد

 سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر
17743 17711 17775 17735 

 17811 17851 17793 17824 ككؿ االستبيافثبات 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات : معامؿ الفا، التجزئة 
( مما يدؿ عمى 1711النصفية، اسبيرماف براوف، جيوتماف دالة عند مستو  داللة  )

 ثبات اإلستبياف .
 المعالجات اإلحصائية

بإستخداـ برنامج  بعد جمع البيانات وتفريغيا تمت إجراء المعالجات اإلحصائية
Spss.X عياري، والتكرارات، والنسب ملتحديد المتوسطات الحسابية، واإلنحراؼ ال

، T.Testالمئوية، ومعامؿ إرتباط بيرسوف،الفروؽ بيف المتوسطات بإستخداـ إختبار 
ختبار أقؿ فرؽ معنويF.Testوتحميؿ التبايف في إتجاه واحد بإستخداـ إختبار     ،وا 
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L.S.Dوزف النسبي ومعامؿ اإلنحدار وذلؾ مف أجؿ إستخراج النتائج ، وحساب ال
 ومناقشتيا وتفسيرىا.

 النتائج تحميميا وتفسيرىا:
 أواًل: النتائج الوصفية:

 فيما يمي وصؼ شامؿ لعينة البحث موضحة في جدوؿ:وصؼ عينة البحث: -1
 (96)ف= ( توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية5جدوؿ )
النسبة  العدد الفئة البياف 

 المئوية

 الجنس
 %5773 55 ذكر 

 %4277 41 أنثي

 %111 96 المجموع

 السف 
 %2379 23 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 %4378 42 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 %3273 31 فأكثر سنة 71مف 

في دار  اإلقامة دةم
 المسنيف

 %6175 59 سنوات 5أقؿ مف 

 %3875 37 سنوات فأكثر 5مف 

 %111 96 المجموع

 لممسفالمستوي التعميمي 

 %2178 21 منخفض

 %3675 35 متوسط

 %4277 41 عالي

 %111 96 المجموع

 الدخؿ الشيري لممسف
 %25 24 جنيو 2111أقؿ مف 

 %3474 33 جنيو 5111ألقؿ مف  2111مف 

 %4176 39 جنية فأكثر 5111مف 

 %111 96 المجموع
 ( ما يمي:5يتضح مف جدوؿ )

 ( 5773أغمبية المسنيف عينة البحث ذكور بنسبة ) :الجنس ألفراد عينة البحث%
 .%(4277بينما نسبة اإلناث)

  :ألقؿ  65أغمبية المسنيف أفراد عينة البحث أعمارىـ مف )السف ألفراد عينة البحث
سنة( بنسبة  65ف ألقؿ م 61%( بينما األعمار مف )4378سنة( بنسبة )71مف 
(2379.)% 
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  :5المسنيف أفراد عينة البحث )أقؿ مف أغمبية مدة اإلقامة في دار المسنيف 
 %(.3875سنوات فأكثر( بنسبة )5( بينما )مف %6175سنوات( بنسبة )

 عينة البحث  لممسنيفأف أعمي نسب لممستوي التعميمي  :يفالمستوي التعميمي لممسن
 (.%2178ينما المستوي التعميمي المنخفض بنسبة )%( ب4277بنسبة) عالي ـتعميمي

 5111مف ) أعمي نسبة لمدخوؿ تقع في الفئة )مرتفع(: يفالدخؿ الشيري لممسن 
 (.%25) )منخفض( بنسبة %( وأقميا4176بنسبة ) جنيو فأكثر(

الوزف النسبي ألبعاد إستبياف إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية -2
 :المسنيف

إلرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف الوزف النسبي ( 6جدوؿ )
 ( 96)ف=

 أرجونومية التصميـ الداخمي
النسبة  الوزف النسبي لمؤسسات رعاية المسنيف 

 الترتيب المئوية%

 الرابع %5,21 115 األرجونوميكس البدني
 الثاني %8,26 137 األرجونوميكس البيئي

 األوؿ %7,29 152 األرجونوميكس التنظيمي
 الثالث %23 118 األرجونوميكس العاطفي

  %111 512 المجموع

المعايير اإلرجونومية توفرًا في التصميـ الداخمي ( أف أكثر 6يتضح مف جدوؿ ) 
لمؤسسات رعاية المسنيف وفقًا آلراء المسنيف عينة البحث ويأتي في الترتيب األوؿ ىو 

التكنولوجية وتتوفر  حيث الدار مزودة باألجيزة  )%7,29اإلرجونوميكس التنظيمي بنسبة )
مقاعد يمكف التحكـ في إرتفاعيا واألثاث متعدد األغراض، واألماكف مجيزة لممارسة 
األنشطة وتتـ الصيانة بشكؿ دوري، يمييا اإلرجونوميكس البيئي في الترتيب الثاني بنسبة 

الصناعية الجيدة ووجود شفاطات حيث المراوح والتكييفات التي تعطي التيوية  )8,26%)
حديثة لمتخمص مف الروائح  ويرجع إلي أىمية التأثير البيئي بما يتضمنو مف إعتبارات 
البيئة )الحرارة والبرودة والرطوبة والتيوية والضوضاء والتموث البصري( في المؤسسة مع 

ت في الترتيب أىمية وجود فناء بالمؤسسة مناسب، تمييا اإلرجونوميكس العاطفي حيث جاء
المتمثؿ في أوضاع الجسـ وعمميات  %( وأخيرا اإلرجونوميكس البدني23الثالث بنسبة )

وتنظيمو وحيز العمؿ وتوفير الفراغات البلزمة لكافة األنشطة اليومية التعامؿ مع األثاث 
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تأتي في الترتيب  بسيولة وأماف داخؿ المؤسسة تمس الحياة اليومية لممسف بشكؿ كبير
وتفسر الباحثة وجود األرجونوميكس التنظيمي في الترتيب (.%5,21واألخير بنسبة ) الرابع

األوؿ نتيجة التقدـ التكنولوجي اليائؿ في المجاالت التكنولوجية مما دفع معظـ دور رعاية 
المسنيف لتوظيؼ تقنيات الحاسب ووسائؿ اإلتصاؿ والمعرفة في دمج أنظمة المبني مف 

وقد وجيت نولوجية في األمف وأنظمة اإلضاءة والتيوية وغيره.خبلؿ إستخداـ أنظمة تك
( بضرورة التنفيذ مف طرؼ المعيد الدولي الخاص بالحقوؽ 2112لجنة األمـ المتحدة)

لتزاميا بتوفير  اإلقتصادية واإلجتماعية تنبيو الدوؿ األعضاء إلي حالة كبار السف ، وا 
مؤسسات في تقديـ الخدمات لممسنيف المؤسسات المناسبة حيث لوحظ قصور العديد مف ال

 ومف بينيا الخدمات السكنية وأىمية تطويرىا وتوفير أجواء سكنية مبلئمة لمنزالء. 
 :الوزف النسبي ألكثر مشكالت الشيخوخة التي يتعرض ليا المسنيف عينة البحث -3

 (96ف= )ألكثر مشكالت الشيخوخة التي تواجو المسنيف  ( الوزف النسبي  7جدوؿ ) 
 الترتيب النسبة المئوية% الوزف النسبي أكثر مشكالت الشيخوخة
  األوؿ %2177 182 مشكالت اقتصادية
 الثالث %1773 145 مشكالت صحية
 الرابع %1573 128 مشكالت اجتماعية
 الثاني %1975 163 مشكمة وقت الفراغ
 الخامس %1379 116 مشكالت غذائية
 السادس %1273 113 مشكالت سكنية

  %111 837 لمجموعا
المشكبلت اإلقتصادية كانت مف أكثر مشكبلت ( أف 7يتضح مف جدوؿ) 

الشيخوخة التي يواجييا المسنيف عينة البحث حيث جاءت في الترتيب األوؿ بنسبة 
%(، تمييا 5,19%(، تمييا مشكمة وقت الفراغ في الترتيب الثاني بنسبة )7,21)

%(،تمييا المشكبلت 3,17ب الثالث بنسبة )المشكبلت الصحية حيث جاءت في الترتي
%(، تمييا المشكبلت الغذائية 3,15اإلجتماعية حيث جاءت في الترتيب الرابع بنسبة )

%(، وأخيرًا المشكبلت السكنية حيث 9,13حيث جاءت في الترتيب الخامس بنسبة )
ع %(، وتري الباحثة أف إرتفاع األسعار م3,12الترتيب السادس بنسبة )جاءت في 

ثبات قيمة الدخؿ الشيري لممسف قد أثر بشكؿ كبير عمي فئة المسنيف فأصبحوا يشعروا 
بعدـ األماف اإلقتصادي حيث جاءت المشكبلت اإلقتصادية في مقدمة المشكبلت التي 
يواجييا المسنيف عينة البحث، ويجب عمي الدولة مراعاة تمؾ الفئة ورفع قيمة الدخوؿ 
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تفاع األسعار وتوفير األدوية التي يحتاجونيا تحت مظمة أو المعاشات لتتناسب مع إر 
ورشا وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أسماء عبد المطيؼ  نظاـ تأميف صحي مناسب ليـ.

( والتي أظيرت نتائجيا أف المشكبلت اإلقتصادية كانت أكثر المشكبلت 2118)منصور
  التي يتعرض ليا المسنيف.

يات التكيؼ اإليجابي مع مشكالت الشيخوخة إتباعًا الوزف النسبي ألكثر إستراتيج -4
 :لدي المسنيف عينة البحث

ألكثر إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكالت الشيخوخة ( الوزف النسبي 8جدوؿ )
 (96ف=)     إتباعًا لدي المسنيف عينة البحث

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع 
 مشكالت الشيخوخة

الوزف 
 الترتيب النسبة المئوية% النسبي

 الثالث %26 113 إستراتيجية البحث عف الدعـ االجتماعي

 األوؿ %6,39 172 استراتيجية إدارة المعرفة
إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف 

 المشاعر

 الثاني 3,34% 149

  %111 434 المجموع
دارة المعرفة كانت أكثر إستراتيجيات التكيؼ إستراتيجية إ( أف 8يتضح مف جدوؿ ) 

اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة لدي المسنيف عينة البحث حيث جاءت في 
% وتفسر الباحثة تمؾ النتيجة بأف المسنيف في تمؾ المرحمة 6,39الترتيب األوؿ بنسبة 

وظائؼ المعرفية بسبب يكونوا أكثر قدرة عمي ممارسة العمميات المعرفية نتيجة إنحدار ال
التقدـ في العمر ويجب تعميميـ وتدريبيـ عمي ىذه اإلستراتيجية بما يتناسب مع ظروؼ 

(، تمييا إستراتيجية Steunenberg,et.al, 2005المرحمة التي يعيشونيا وىذا ما أوضحو )
% حيث 3,34ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر في الترتيب الثاني بنسبة 

يؿ كبار السف إلي التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة مف خبلؿ التعبير عف يم
مشاعرىـ تجاه المواقؼ دوف حرج مع أبناءىـ وأحفادىـ والمقربيف إلييـ حيث يجدوا مف 
 يستمع إلييـ مف األبناء والمقربيف إتباعًا لما حث عميو الديف مف ضرورة إحتراـ كبار السف.

مسنيف إلستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي لمتكيؼ مع وأخيرًا جاء إتباع ال 
% ويرجع ذلؾ إلي 26مشكبلت الشيخوخة إتباعًا لدي المسنيف في الترتيب الثالث بنسبة 

أف  المسف يسعي لمتكيؼ مف خبلؿ الحرص عمي التواصؿ اإلجتماعي مع اآلخريف 
األسرة المصرية فكبير السف  والمشاركة في المناسبات اإلجتماعية ويرجع ذلؾ لبناء وطبيعة
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ما زاؿ يحتفظ بمكانة كبيرة داخؿ األسرة فيجد إستجابة كبيرة مف األبناء واألقارب في 
مساعدتو عمي توفير الدعـ اإلجتماعي البلـز لو، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت لو 

عي في أف كبار السف يمجئوف لمبحث عف الدعـ اإلجتما Patric (2005)نتائج دراسة 
 لمتخفيؼ مف الضغوط والتوتر وتخفيؼ الشعور بالوحدة واليأس.

 ثانيًا: النتائج في ضوء فروض البحث:
"  عمػػي أنػػوالفػػرض األوؿ والػػذي يػػنص  النتػػائج فػػي ضػػوء الفػػرض األوؿ: 

عينة البحث األساسية في اإلسػتجابات المسنيف  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
الػػػػػداخمي لمؤسسػػػػػات رعايػػػػػة المسػػػػػنيف ب بعادىػػػػػا إرجونوميػػػػػة التصػػػػػميـ إلسػػػػػتبياف 

األرجونػػػػػػػػػػػػػػػػػوميكس البػػػػػػػػػػػػػػػػػدني األرجونوميكس البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػي  األرجونػػػػػػػػػػػػػػػػػوميكس )
الجػػػنس  مػػػدة )متغيػػػرات الدراسػػػة( تبعػػػًا إلخػػػتالؼ التنظيمي األرجونػػػوميكس العػػػاطفي

(". ولمتحقػؽ الدخؿ الشيري لممسف عمر المسف  المستوي التعميمي لممسف    اإلقامة
 ض تـ إجراء:مف صحة ىذا الفر 

عمػي إسػتبياف  درجػات المسػنيف إختبار )ت( لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بػيف متوسػطات  - أ
الجػنس، ) لػبعض المتغيػراتتبعػًا  إرجونومية التصميـ الػداخمي لمؤسسػات رعايػة المسػنيف

 (.مدة اإلقامة

تحميػػػػؿ التبػػػػايف إليجػػػػاد قيمػػػػة )ؼ( لموقػػػػوؼ عمػػػػي داللػػػػة الفػػػػروؽ فػػػػي إسػػػػتبياف  - ب
 متغيػرات الدراسػةتبعًا لػبعض ميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف إرجونومية التص

 (.الدخؿ الشيري لممسف، لممسفالمستوي التعميمي السف، )

 .إليجاد إتجاه الفروؽ في حالة وجودىا لبعض المتغيرات LSDإختبار  -ج
( إلػػي 9(. والجػػداوؿ مػػف رقػـػ )الػػدخؿ الشػػيري لممسػػف لممسػػف،المسػػتوي التعميمػػي السػػف، )
 ( توضح ذلؾ:16ـ )رق
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 الجنس:-1
إرجونومية التصميـ الداخمي عينة البحث في إستبياف  المسنيف( داللة الفروؽ بيف 9جدوؿ)

 (96)ف=  لجنسمتغير الب بعاده  تبعًا  لمؤسسات رعاية المسنيف
إرجونومية التصميـ أبعاد إستبياف 

المتوسط  الجنس الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف
 الحسابي

راؼ اإلنح
درجات  العينة المعياري

 الحرية
قيمة 
 الداللة )ت(

 األرجونوميكس البدني  الُبعد األوؿ: 
 55 7.346 86.913 ذكر

94 24.333 

داؿ عند 
0.01  
 الذكورلصالح 

 41 5.220 60.554 أنثي

 األرجونوميكس البيئيالُبعد الثاني: 
 55 4.280 43.369 ذكر

94 28.424 

داؿ عند 
0.01  
 األنثىلصالح 

 41 6.311 77.520 أنثي

األرجونوميكس الُبعد الثالث: 
 التنظيمي

 55 4.111 52.420 ذكر

94 18.623 

داؿ عند 
0.01  
 الذكورلصالح 

 41 3.088 30.362 أنثي

 األرجونوميكس العاطفيالُبعد الرابع:
 55 4.993 50.384 ذكر

94 23.542 

داؿ عند 
0.01  
 األنثىلصالح 

 41 6.520 77.729 أنثي

 اإلستبياف ككؿ
 55 9.527 233.086 ذكر

94 11.539 

داؿ عند 
0.01  
 اإلناثلصالح 

 أنثي
246.165 10.559 41 

في  01, 0)( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )9) يتضح مف جدوؿ 
مي التصميـ الداخ إرجونوميةعينة البحث عمي إستبياف  المسنيفمتوسطات درجات 
اإلرجونوميكس البدني، اإلرجونوميكس البيئي، ) بأبعاده وككؿ المسنيفلمؤسسات رعاية 

وتتفؽ  ،اإلناثلصالح  لمجنس( وفقًا اإلرجونوميكس التنظيمي، اإلرجونوميكس التنظيمي
فاتف  ،  ودراسة   Leeki (2002)دراسة   ىذه النتيجة مع دراسة كبًل مف

ودراسة ىناء ،  (2111ازي وعطاؼ أبو غالي)جولتاف حجدراسة  و (،2115الدىاف)
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف (  والتي أوضحت تمؾ الدراسات 2111سبلمة)

تصميـ المؤسسة في الدرجة الكمية وأبعاد المقياس تعزي لجنس المسف، في حيف 
سني  ( ودراسة2111كبل مف دراسة الشاذلي عبد الحميد) إختمفت مع دراسة

وجود فروؽ في إدراؾ المسف لجودة تصميـ الدار  عدـ لتي توصمت إلي( ا2115أحمد)
. حيث تفسر الباحثة ذلؾ إلي أف المسنات المقيمات بدور تبعًا لمجنس يعزي لئلناث

الرعاية يشعرف بالوحدة والعزلة ويفقدوف الشعور بالرضا ميما كانت الخدمات المقدمة 
ط حياة منظـ مفعـ بالنشاط قائـ عمي معرفة المرأة أكثر إتباعًا لنم وأف أكثر مف الرجاؿ

وعمـ وخبرات، ويتخذوف ذلؾ وسيمة دفاعية ليـ مف التقدـ في العمر، فالمرأة أكثر قناعة 
وأكثر تقببًل لنفسيا وإلنجازاتيا وأكثر تكيفًا مع التصميمات الجديدة، وبالتالي أكثر قدرة 

 المسنيف ككؿ. عمي إتباع إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية
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 مدة اإلقامة بدار المسنيف:-2
إرجونومية التصميـ الداخمي عينة البحث في إستبياف  المسنيف( داللة الفروؽ بيف 11جدوؿ)

 (96)ف=  مدة اإلقامةمتغير لب بعاده  تبعًا  لمؤسسات رعاية المسنيف
إرجونومية أبعاد إستبياف 

التصميـ الداخمي 
 لمؤسسات رعاية المسنيف

قامة بدار مدة اإل
 المسنيف

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
قيمة 
 الداللة )ت(

الُبعد األوؿ: 
 األرجونوميكس البدني  

 59 4.467 50.271 سنوات 5أقؿ مف 

94 20.445 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات فأكثر 5مف 

 سنوات فأكثر 5مف 
73.352 6.338 37 

ي: الُبعد الثان
 األرجونوميكس البيئي

 59 7.339 60.680 سنوات 5أقؿ مف 

94 18.772 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات فأكثر 5مف 

 سنوات فأكثر 5مف 
82.281 5.005 37 

الُبعد الثالث: 
 األرجونوميكس التنظيمي

 59 4.038 32.619 سنوات 5أقؿ مف 

94 12.339 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات فأكثر 5مف 

 سنوات فأكثر 5مف 
44.883 3.097 37 

األرجونوميكس الُبعد الرابع:
 العاطفي

 59 4.253 40.170 سنوات 5أقؿ مف 

94 26.001 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات فأكثر 5مف 

 سنوات فأكثر 5مف 
69.442 5.342 37 

 اإلستبياف ككؿ
 59 9.670 183.740 سنوات 5أقؿ مف 

94 39.308 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات فأكثر 5مف 

 سنوات فأكثر 5مف 
269.958 10.772 37 

 01, 0)( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )11يتضح مف جدوؿ) 
التصميـ الداخمي  إرجونومية عينة البحث عمي إستبياف المسنيففي متوسطات درجات 

البدني، اإلرجونوميكس البيئي، اإلرجونوميكس )وككؿبأبعاده  المسنيفلمؤسسات رعاية 
لمدة اإلقامة لصالح المدة ( وفقًا اإلرجونوميكس التنظيمي، اإلرجونوميكس التنظيمي

قد يرجع ذلؾ إلي أنو كمما زادت مدة اإلقامة بالمؤسسة و  سنوات فأكثر(، 5األكبر )مف 
يتكيؼ ويتأقمـ ويعتاد المسف عمييا مما ينعكس عمي شعوره بالرضا بعكس المسف 
الجديد الذي يشعر بالغربة في المؤسسة ويقؿ إحساسو بالرضا ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ 

( حيث أكد عمي 2119( ، صابر خميفة )2112مف أيمف نور وخالد صبلح الديف )
صعوبة الفترة األولي عمي المسف عند إلتحاقو بدور الرعاية فيشعر بالقمؽ واإلغتراب 

ضطرابات النوـ وغالبًا ما يشعر ب فقداف اإلستقبلؿ والخصوصية ويفقد شعوره بالرضا وا 
بيف  بلحـالتعف الحياة ويأخذ فترة طويمة مف الوقت لمتكيؼ مع الظروؼ الجديدة. يزيد 

األفراد وبعضيـ البعض يشعرىـ باألماف واإلطمئناف وتتقارب المسافات والعبلقات بينيـ 
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بعضيـ البعض ، تيـ مع ، ويقضوف أغمب حاجامعًا  ويتشارؾ الجميع في كؿ األحواؿ
وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة أسماء عبد  اإلجتماعي.وىذا يدؿ عمي عمؽ تواصميـ 

ئجيا وجود فروؽ في شعور المسف ا( والتي أظيرت نت2118)و رشا منصورالمطيؼ 
وتتفؽ ىذه  بتوافر اإلعتبارات األرجونومية في دور الرعاية لصالح مدة اإلقامة األطوؿ

(، جولتاف حجازي وعطاؼ أبو 2115اسة كبًل مف فاتف الدىاف)النتيجة مع در 
( والتي أوضحت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تصميـ المؤسسة 2111غالي)

ختمفت ىذه النتيجة ، بينما إ في الدرجة الكمية وأبعاد المقياس تعزي لمدة اإلقامة بالدار
ات داللة إحصائية في ( حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ ذ2115مع دراسة سني أحمد)

الباحثة ذلؾ بأنو كمما زادت وتفسر  إدراؾ المسف لجودة تصميـ الدار تبعًا لمدة اإلقامة.
مدة اإلقامة بالمؤسسة يتكيؼ ويتأقمـ ويعتاد المسف عمييا ويرتبط بمكاف إقامتو وقد 
يطمب المسف إجراء بعض التعديبلت في بعض اإلعتبارات األرجونومية الغير مناسبة 

مما يكوف لدييـ القدرة عمي التخطيط وذلؾ لمتقدـ العممي النسبة لو مف مسئولي الدار ب
ستخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي الذي يمغي المسافات  .والتكنولوجي وا 

 :سفال-3
إرجونومية التصميـ الداخمي عينة البحث في  إستبياف المسنيف ( تحميؿ التبايف بيف 11جدوؿ )

 (96)ف=  لمتغير السفب بعاده تبعًا رعاية المسنيف لمؤسسات 
أبعاد إستبياف 

إرجونومية التصميـ 
الداخمي لمؤسسات 
 رعاية المسنيف

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ؼ(

الُبعد األوؿ: 
 األرجونوميكس البدني  

 

 2 2163.765 4327.530 بيف المجموعات
56.381 0.01 

 93 38.378 3569.127 داخؿ المجموعات داؿ
   95  7896.657 المجموع

الُبعد الثاني: 
 األرجونوميكس البيئي

 

 2 2066.031 4132.063 بيف المجموعات
37.442 0.01 

 93 55.180 5131.727 داخؿ المجموعات داؿ
   95  9263.790 المجموع

الُبعد الثالث: 
 األرجونوميكس

 2 1984.334 3968.668 بيف المجموعات
27.488 0.01 

 93 72.188 6713.512 داخؿ المجموعات داؿ
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   95  10682.180 المجموع التنظيمي
الُبعد 

األرجونوميكس الرابع:
 العاطفي

 

 2 1961.185 3922.370 بيف المجموعات
40.848 0.01 

 93 48.012 4465.150 داخؿ المجموعات داؿ

 وعالمجم
8387.520 

 
95 

  

 اإلستبياف ككؿ
 2 2133.234 4266.469 بيف المجموعات

49.344 0.01 
 93 43.232 4020.591 داخؿ المجموعات داؿ

   95  8287.060 المجموع

في  0,01)( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )11) يتضح مف جدوؿ 
 لمؤسسات رعاية المسنيف بأبعاده وككؿإرجونومية التصميـ الداخمي متوسطات درجات 

اإلرجونوميكس البدني، اإلرجونوميكس البيئي، اإلرجونوميكس التنظيمي، )
ولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ  لعمر المسف(  وفقًا اإلرجونوميكس العاطفي

 (.12لممقارنات المتعددة كما يتضح مف الجدوؿ )  L.S.Dتطبيؽ إختبار 
إرجونومية التصميـ الداخمي عينة البحث في إستبياف  المسنيفالفروؽ بيف ( داللة 12جدوؿ)

 (96)ف= لمتغير السفب بعاده وفقًا  لمؤسسات رعاية المسنيف 
 الُبعد األوؿ: األرجونوميكس البدني

 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 42.375ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 59.439ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 80.592ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - **17.064 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 - **21.153 **38.217 فأكثر سنة 71مف 
 الُبعد الثاني: األرجونوميكس البيئي

 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 61.126ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 83.027ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 85.552ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - **21.901 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 - *2.525 **24.426 فأكثر سنة 71مف 
 الُبعد الثالث: األرجونوميكس التنظيمي

 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 35.508ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 49.769ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 50.134ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  ةسن 61مف 
  - **14.261 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
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 - 0.365 **14.626 فأكثر سنة 71مف 
 الُبعد الرابع: األرجونوميكس العاطفي

 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 54.256ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 63.408ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 75.222ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - **9.152 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 - **11.814 **20.966 فأكثر سنة 71مف 
 اإلستبياف ككؿ

 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 193.265ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 255.643ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 291.500ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - **62.378 سنة 71مف  ألقؿ سنة 65مف 

 - **35.857 **98.235 فأكثر سنة 71مف 

 
، 11,1( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )12يتضح مف جدوؿ )

( في متوسطات درجات مستوي إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية 15,1
 –ونومية التصميـ البيئي إرج –المسنيف بأبعادىا األربعة )إرجونومية التصميـ البدني 

إرجونومية التصميـ العاطفي( وككؿ تبعًا لمتغير السف  –إرجونومية التصميـ التنظيمي 
وتفسر الباحثة ذلؾ إلي عمر المسف األكبر  وكانت الفروؽ دالة لصالح السف األكبر،

دراؾ أنو كمما كانت المؤسسة ذات مستوي متميز مرتفع كاف لدييا  يجعمو ذو خبرة وا 
مكانات والموارد التي تمكنيا مف تطوير أدائيا بما ينعكس عمي إشباع إحتياجات اإل

كبار السف وتعتبر إرجونومية التصميـ الداخمي لممؤسسة مف اإلعتبارات اليامة التي 
، وأف مع تقدـ العمر تقؿ اآلماؿ المستقبمية ويرضي  تجعؿ المسف يقبؿ عمي المؤسسة

بأقؿ الخدمات فيو ليس أفضؿ حااًل في المركز الشخص بوضعو وتقؿ حركتو فيرضي 
بؿ وجود مف يخدمو ىو مبتغاه عمي األقؿ داخؿ المؤسسة ألنو في قرارة نفسو يقارف 

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أسماء عبد  . وضعو مع مف ىـ في الشارع فيشعر بالرضا
حيث توصمت إلي وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  (2118)و رشا منصور المطيؼ

، وتتفؽ ىذه متوسطات درجات المسنيف لئلعتبارات اإلرجونومية وفقًا لمسف األكبر
(، سني 2118( ، نعيـ الغمباف)2111النتيجة مع دراسة كؿ مف الشاذلي عبد الحميد)
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ث فيما ( حيث توصمت إلي وجود فروؽ ظاىرة بيف الفئات العمرية الثبل2115أحمد)
وتختمؼ ىذه النتيجة مع  يخص متغير اإلعتبارات األرجونومية لصالح الفئة األكبر.

( حيث توصمت إلي عدـ وجود 2119( وكماؿ ببلف)2115دراسة كؿ مف فاتف الدىاف)
،  فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المسنيف وفقًا لمتغيرات الفئة العمرية

( حيث توصمت إلي أنو كمما تقدـ المسف في 2111وتختمؼ مع دراسة صفاء صياـ)
العمر إزداد حاجتو لمرعاية ويقؿ شعوره بالرضا، في حيف بينت دراسة عزة 

( أف متغير العمر كاف تأثيره عمي التبايف في الرضا عف المؤسسة 2117مبروؾ)
 .ضئيبلً 

 المستوي التعميمي لممسف:-4
إرجونومية التصميـ الداخمي البحث في  إستبياف عينة المسنيف ( تحميؿ التبايف بيف 13جدوؿ )

 (96)ف=  لممستوي التعميمي المسفب بعاده تبعًا لمؤسسات رعاية المسنيف 
إرجونومية أبعاد إستبياف 

التصميـ الداخمي 
 لمؤسسات رعاية المسنيف

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ؼ(

وؿ: الُبعد األ 
 األرجونوميكس البدني  

 

 2 2108.551 4217.101 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 44.470

 93 47.415 4409.612 داخؿ المجموعات
   95  8626.713 المجموع

الُبعد الثاني: 
 األرجونوميكس البيئي

 

 2 2180.766 4361.533 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 60.874

 93 35.824 3331.637 داخؿ المجموعات
   95  7693.170 المجموع

الُبعد الثالث: 
 األرجونوميكس التنظيمي

 2 2040.346 4080.693 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 57.414

 93 35.537 3304.972 داخؿ المجموعات
   95  7385.665 المجموع

 الُبعد الرابع:
 األرجونوميكس العاطفي

 

 2 2055.886 4111.772 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 61.578

 93 33.387 3104.947 داخؿ المجموعات
   95  7216.719 المجموع

 اإلستبياف ككؿ
 2 2032.608 4065.216 بيف المجموعات

 داؿ 0.01 55.469
 93 36.644 3407.891 داخؿ المجموعات

   95  7473.107 المجموع
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 01, 0)مستوي داللة ) ( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند13) يتضح مف جدوؿ 
إرجونومية التصميـ الداخمي عينة البحث عمي إستبياف  المسنيففي متوسطات درجات 

اإلرجونوميكس البدني، اإلرجونوميكس البيئي، ككؿ بأبعاده )لمؤسسات رعاية المسنيف 
 لممستوي التعميمي لممسف(  وفقًا اإلرجونوميكس التنظيمي، اإلرجونوميكس العاطفي

لممقارنات المتعددة كما   L.S.Dمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار ولمتعرؼ ع
عينة البحث في إستبياف  المسنيف( داللة الفروؽ بيف 14جدوؿ) (.14يتضح مف الجدوؿ )

 (96)ف= لتعميـ المسفب بعاده وفقًا  إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف 
 س البدنيالٌبعد األوؿ: األرجونوميك

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 49.057ـ = 

 متوسط
 66.636ـ = 

 عالي 
 83.345ـ = 

   - منخفض
  - **17.579 متوسط
 - **16.709 **34.288 عالي 

 الُبعد الثاني: األرجونوميكس البيئي

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 44.281ـ = 

 متوسط
 57.053ـ = 

 عالي 
 74.984ـ = 

   - منخفض
  - **12.772 متوسط
 - **17.931 **30.703 عالي 

 الُبعد الثالث: األرجونوميكس التنظيمي

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 28.300ـ = 

 متوسط
 46.291ـ = 

 عالي 
 53.456ـ = 

   - منخفض
  - **17.991 متوسط
 - **7.165 **25.156 عالي 

 العاطفي الُبعد الرابع: األرجونوميكس

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 39.478ـ = 

 متوسط
 55.326ـ = 

 عالي 
 70.559ـ = 

   - منخفض
  - **15.848 متوسط
 - **15.233 **31.081 عالي 

 اإلستبياف ككؿ

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 161.116ـ = 

 متوسط
 225.306ـ = 

 عالي 
 282.344ـ = 

   - منخفض
  - **64.190 متوسط
 - **57.038 **121.228 عالي 
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 0,01)( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )14يتضح مف جدوؿ) 
إرجونومية التصميـ الداخمي عينة البحث عمي إستبياف  المسنيففي متوسطات درجات 

 اإلرجونوميكس البدني، اإلرجونوميكس البيئي،ككؿ بأبعاده ) لمؤسسات رعاية المسنيف
لممستوي التعميمي لممسف  ( وفقاً اإلرجونوميكس التنظيمي، اإلرجونوميكس العاطفي

لصالح المستوي التعميمي العالي. وتفسر الباحثة ذلؾ بأنو كمما زادت المعمومات 
والمعارؼ التي يكتسبيا الشخص مف خبلؿ تنقمو إلي مستويات تعميمية مختمفة ُتزيد مف 

األفكار لُمثير معيف وأكثر إدراكًا إلرجونومية التصميـ القدرة عمي إعطاء عدد كبير مف 
الداخمي لممؤسسة  ولدييـ سعة إطبلع ومستوي ثقافي ُيمكنيـ مف الحكـ والتقييـ الجيد 

أي أنو كمما إرتفع المستوي التعميمي  لممؤسسة بؿ ولدييـ متطمبات أعمي مف غيرىـ،
يد لممؤسسة التي يقيـ بيا بما يحقؽ لممسف تزداد خبرتو وقدرتو وكفاءتو في اإلختيار الج

، ويرجع ذلؾ إلي أف بإرتفاع الدخؿ  تزداد قدرة المسف عمي الرضا والتكيؼ اإليجابي
إختيار المؤسسة الجيدة والتي توفر كافة الخدمات وتقع في الموقع المتميز وتحرص 

ي تأميف عمي توفير الحماية واألماف الكافي لممسف مستعينة بالتقنيات التكنولوجية ف
الحاجات الحياتية لممسف مما يحقؽ الرضا لو ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ مف ميجة مسمـ 

( حيث توصمت إلي وجود عبلقة بيف تحقيؽ 2115(، نمير خمؼ)2113وعبير الدويؾ)
، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الرضا السكني والمستوي اإلجتماعي واإلقتصادي لمفرد

أوضحت أف اإلعتبارات اإلرجونومية لممؤسسة تختمؼ ( التي 2114أسماء إبراىيـ)
. وتتفؽ بإختبلؼ المستوي التعميمي حيث يتميز المتعمموف تعميمًا عاليًا بالتخطيط الجيد

( التي توصمت إلي أف المسف الذي 2116ىذه النتيجة مع دراسة والء عبد الرحمف )
لممسكف بما يحقؽ مقومات يمتمؾ المعرفة والمعمومات يزداد وعيو بالمبلئمة الوظيفية 
( أف متغير المستوي 2117الراحة واألماف. في حيف أشارت دراسة عزة مبروؾ )

تختمؼ كما ،  التعميمي لممسف كاف تأثيره عمي التبايف في الرضا عف المؤسسة ضئيبلً 
( حيث توصمت 2119(، كماؿ ببلف)2115ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف فاتف الدىاف)

وؽ بيف متوسطات درجات المسنيف في القدرة عمي تقييـ المؤسسة إلي عدـ وجود فر 
وتختمؼ ىذه النتيجة جزئيًا مع دراسة مني  وفقًا لممستوي التعميمي لمُمسف.

(، 2112(، حناف يوسؼ ، شريف فرحات)2111(، ومايسة الحبشي)2111موسي)
يط ( والتي أوضحت وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مدي التخط2114ونجبلء حسيف)
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اإلستراتيجي لمدخؿ المالي لمرحمة التقاعد ومستوي تعميـ عائؿ األسرة ، وترجع الباحثة 
ذلؾ بأنو بإرتفاع المستوي التعميمي لممسف يزيد مستوي الوعي بالتخطيط السميـ لمدخؿ 

مف معارؼ  المسف أف يستثمر ما لديو ستطيعي عمي أسس عممية سميمة حيث يالمال
التقميدية أو مف الوسائؿ الحديثة في وضع ميزانية جيدة  ومعمومات سواء مف الطرؽ

 لمدخؿ الشيري لتحقيؽ األىداؼ بشكؿ أمثؿ.
 :لممسف الدخؿ الشيري-5

إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات   لمفروؽ في متوسطات درجات( تحميؿ التبايف 15جدوؿ )
 (96)ف=  لمتغير الدخؿ الشيري لممسفب بعاده تبعًا رعاية المسنيف 

إرجونومية التصميـ أبعاد إستبياف 
مجموع  مصدر التبايف الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف

 المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ؼ( الحرية

 األرجونوميكس البدني  الُبعد األوؿ: 
 

 2 2037.248 4074.497 بيف المجموعات
 93 60.851 5659.127 داخؿ المجموعات داؿ 0.01 33.479

   95  9733.624 المجموع

 األرجونوميكس البيئيالُبعد الثاني: 
 

 2 2147.659 4295.318 بيف المجموعات
 93 40.895 3803.252 داخؿ المجموعات داؿ 0.01 52.516

   95  8098.570 المجموع

األرجونوميكس الُبعد الثالث: 
 التنظيمي

 2 1948.859 3897.718 بيف المجموعات
 93 50.192 4667.872 داخؿ المجموعات داؿ 0.01 38.828

   95  8565.590 المجموع

 األرجونوميكس العاطفي الُبعد الرابع:

 

 2 2009.517 4019.034 بيف المجموعات
 93 40.089 3728.272 داخؿ المجموعات داؿ 0.01 50.126

   95  7747.306 المجموع

 اإلستبياف ككؿ
 2 1991.941 3983.883 اتبيف المجموع

 93 42.857 3985.707 داخؿ المجموعات داؿ 0.01 46.479
   95  7969.590 المجموع

 0,01)( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )15) يتضح مف جدوؿ 
المسنيف بإرجونومية عينة البحث عمي إستبياف وعي  المسنيففي متوسطات درجات 

اإلرجونوميكس البدني، ككؿ بأبعاده )لمؤسسات رعاية المسنيف التصميـ الداخمي 
(  وفقًا اإلرجونوميكس البيئي، اإلرجونوميكس التنظيمي، اإلرجونوميكس العاطفي

ولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار  لمتوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة
L.S.D  ( 16لممقارنات المتعددة كما يتضح مف الجدوؿ.) 
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إرجونومية التصميـ الداخمي عينة البحث في إستبياف  المسنيف( داللة الفروؽ بيف 16جدوؿ)
 (96)ف= الشيري لممسف تبعًا لمتغير الدخؿب بعاده لمؤسسات رعاية المسنيف 

 الُبعد األوؿ: اإلرجونوميكس البدني

 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف

 59.048ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 61.335ـ = 

 جنية فأكثر  5111مف 

 82.229ـ = 

   - جنيو 2111أقؿ مف 
  - *2.287 جنيو 5111ألقؿ مف  2111مف 

 - **20.894 **23.181 جنية فأكثر 5111مف 
 الُبعد الثاني: اإلرجونوميكس البيئي

 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف

 40.519ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 58.403ـ = 

 جنية فأكثر  5111مف 

 79.387ـ = 

   - جنيو 2111أقؿ مف 
  - **17.884 جنيو 5111ألقؿ مف  2111مف 

 - **20.984 **38.868 جنية فأكثر 5111مف 
 الُبعد الثالث: اإلرجونوميكس التنظيمي

 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف

 34.609ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 48.084ـ = 

 جنية فأكثر  5111مف 

 50.277ـ = 

   - جنيو 2111أقؿ مف 
  - **13.475 جنيو 5111ألقؿ مف  2111مف 

 - *2.193 **15.668 جنية فأكثر 5111مف 
 الُبعد الرابع: اإلرجونوميكس العاطفي

 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف

 43.511ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 60.557ـ = 

 جنية فأكثر  5111مف 

 72.920ـ = 

   - جنيو 2111أقؿ مف 
  - **17.046 جنيو 5111ألقؿ مف  2111مف 

 - **12.363 **29.409 جنية فأكثر 5111مف 
 اإلستبياف ككؿ

 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف

 177.687ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 228.379ـ = 

 جنية فأكثر  5111مف 

 284.813ـ = 

   - جنيو 2111أقؿ مف 
  - **50.692 جنيو 5111ألقؿ مف  2111مف 

 - **56.434 **107.126 جنية فأكثر 5111مف 

 0,05 ( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )16يتضح مف جدوؿ) 

إرجونومية اف عينة البحث عمي إستبي المسنيففي متوسطات درجات )   0,01،
اإلرجونوميكس البدني، ككؿ بأبعاده ) التصميـ الداخمي لمؤسسات المسنيف

تبعًا لمدخؿ ( اإلرجونوميكس البيئي، اإلرجونوميكس التنظيمي، اإلرجونوميكس التنظيمي
الشيري لممسف لصالح الدخؿ الشيري المرتفع، ويرجع ذلؾ إلي أف إرتفاع الدخؿ 

اإلختيار مف البدائؿ المتعددة لممؤسسات التي ُيمكنو الشيري لممسف ُيعطي لو فرصة 
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اإلختيار مف بينيا ما ُيماثؿ بيئتو األسرية التي كاف يعيش فييا سابقًا وال يقبؿ بأقؿ مف 
حياتو السابقة التي تعود عمييا مف معمار وتصميـ وتأثيث بؿ وأجيزة تكنولوجية 

(، سميـ أبو 2117شتيو)ورعاية . تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف معتصـ أ
( حيث أكد عمي أف المسف ذو الدخؿ المرتفع يبحث عف الدور التي 2118عوض)

تكوف مماثمة لمسكنو السابؽ مف تصميـ وتأثيث وتمنحو نوع مف اإلستقبلؿ في المعيشة 
،  وتتفؽ ىذه النتيجة جزئيًا مع دراسة أريج والثقافة المناسبة لو حوتييئة وسائؿ التروي

أف األشخاص الذيف لدييـ موارد مالية أكثر لدييـ فرصة أكبر لمتخطيط ( 2114راف )عق
( التي أوضحت وجود فروؽ في 2116لممستقبؿ، كما إختمفت مع دراسة نجبلء الجزار)

مستوي الوعي بالخدمات المجتمعية الصحية لصالح األسر ذات المستوي اإلجتماعي 
اإلجتماعي واإلقتصادي المنخفض أكثر واإلقتصادي المرتفع، وأف األسر ذات المستوي 

إستفادة مف الخدمات اإلقتصادية. وترجع الباحثة ذلؾ أف المسنيف الذيف لدييـ دخؿ 
شيري مرتفع يكونوا أكثر اإلستفادة مف الممتمكات الخاصة بيـ عف طريؽ إستثمارىا في 

ت التي أشياء تعود عمييـ بالنفع. وكذلؾ يقوموف باإلستفادة مف الخدمات والتسييبل
يقدميا المجتمع ليـ سواء خدمات صحية عف طريؽ التأميف الصحي وخدمات 
إقتصادية باإلستفادة مف السمع المدعمة مما يساعدىـ عمي توفير جزء مف الدخؿ 
دخاره في أشياء أخري ويكوف ىذا نتيجة لخبرتيـ ووعييـ وتوفير المعمومات  المالي وا 

وفي ضوء ما سبؽ يكوف قد تحقؽ  .المجتمع لدييـ عف ىذه الخدمات المقدمة مف قبؿ
 صحة الفرض األوؿ.

" عمي أنو الفرض الثاني والذي ينص  النتائج في ضوء الفرض الثاني: 
عينة البحث األساسية في اإلستجابات  المسنيفتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 ب بعادىاخة التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكالت الشيخو  إستراتيجيات إلستبياف
إستراتيجية )إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي إستراتيجية إدارة المعرفة   

متغيرات الدراسة تبعًا إلختالؼ ( ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر
الدخؿ الشيري   المستوي التعميمي لممسف عمر المسف  الجنس  مدة اإلقامة)

 الفرض تـ إجراء:ولمتحقؽ مف صحة ىذا  (".لممسف
عمي  المسنيف درجات إختبار )ت( لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات  - أ

لبعض تبعًا إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة إستبياف 
 (.الجنس، مدة اإلقامة) المتغيرات
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 اتيجياتإستر  تحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ( لموقوؼ عمي داللة الفروؽ في إستبياف- ب
تعميـ  السف،) متغيرات الدراسةتبعًا لبعض التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة 

 (.الدخؿ الشيري لممسف، المسف
 .إليجاد إتجاه الفروؽ في حالة وجودىا لبعض المتغيرات  LSDإختبار  -ج
( 24( إلي رقـ )17(. والجداوؿ مف رقـ )الدخؿ الشيري لممسف، تعميـ المسف السف،) 

 ح ذلؾ:توض
 الجنس:-1

التكيؼ اإليجابي مع  إستراتيجيات عينة البحث في أفراد المسنيف بيف ( داللة الفروؽ 17جدوؿ)
 (96)ف=  لمتغير الجنستبعًا مشكالت الشيخوخة ب بعادىا 

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار  أبعاد
المتوسط  الجنس السف مع مشكالت الشيخوخة

 الحسابي
اإلنحراؼ 
درجات  العينة يالمعيار 

 الحرية
قيمة 
 الداللة )ت(

الُبعد األوؿ: إستراتيجية البحث عف الدعـ 
 اإلجتماعي 

 55 4.269 46.111 ذكر
94 16.536 

  0.01داؿ عند 
 41 2.330 28.745 أنثي الذكورلصالح 

 55 3.024 32.357 ذكر الُبعد الثاني: إستراتيجية إدارة المعرفة
94 20.665 

  0.01داؿ عند 
 41 5.089 54.661 أنثي األنثىلصالح 

الُبعد الثالث: إستراتيجية ممارسة سموكيات 
 التقبؿ والتعبير عف المشاعر

 55 2.447 26.524 ذكر
94 15.228 

  0.01داؿ عند 
 41 4.008 43.268 أنثي األنثىلصالح 

 55 7.588 104.992 ذكر اإلستبياف ككؿ
94 19.553 

  0.01داؿ عند 
 41 8.269 126.674 أنثي اإلناثالح لص

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إتباع المسنيف 17يتضح مف جدوؿ )  
عينة البحث إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا 

إستراتيجية  –إستراتيجية إدارة المعرفة  –)إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي 
ستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع ممارسة  سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر( وا 

مشكبلت الشيخوخة ككؿ تبعًا لمتغير الجنس حيث كانت )ت( دالة عند مستوي داللة 
( لصالح الذكور في ُبعد إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي، ولصالح 11,1)

ستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ اإلناث بالنسبة ألبعاد إستراتيجية إدارة المع رفة ، وا 
ستراتيجيات التكيؼ اإليجابي ككؿ. وتفسر الباحثة وجود فروؽ  والتعبير عف المشاعر وا 
لصالح الذكور في إتباع إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي إلي أف الذكور 

النوادي أو بطبيعتيـ يفضموا قضاء معظـ أوقاتيـ خارج المنزؿ مع األصدقاء سواء في 
المقاىي أو المساجد أو في المشاركة في األعماؿ الخيرية والتطوعية أو اإلشتراؾ في 
الرحبلت الجماعية مع األصدقاء، وذلؾ عمي عكس النساء البلتي يفضمف البقاء في 
المنزؿ فالذكور أكثر تفاعبًل مع النشاطات اإلجتماعية، وتفسر الباحثة وجود فروؽ دالة 
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ستراتيجية ممارسة  لمُبعديف ح اإلناث بالنسبةإحصائيًا لصال إستراتيجية إدارة المعرفة ، وا 
ستراتيجيات التكيؼ اإليجابي ككؿ بأف المرأة  سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر وا 
أكثر إتباعًا لنمط حياة منظـ مفعـ بالنشاط قائـ عمي معرفة وعمـ وخبرات، ويتخذوف 

دـ في العمر، فالمرأة أكثر قناعة وأكثر تقببًل لنفسيا ذلؾ وسيمة دفاعية ليـ مف التق
وإلنجازاتيا وأكثر تكيفًا مع تحديات مرحمة الشيخوخة، وبالتالي أكثر قدرة عمي إتباع 
إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة ككؿ وتتفؽ نتائج الدراسة مع 

ت نتائجيما أف المسنيف والتي أظير   Tulva(2000)   ،Synge(1997)نتائج دراسة 
الذكور يكونوا أكثر حاجة لممساعدة عمي التكيؼ مع مشكبلت الشيخوخة أكثر مف 

( والتي 2116اإلناث المسنات، وتختمؼ نتائج تمؾ الدراسة مع نتائج دراسة آماؿ جودة )
أظيرت نتائجيا عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المسنيف في أساليب مواجية 

 لمجنس. المشكبلت تعزي
 مدة اإلقامة في دار المسنيف:-2

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع عينة البحث في إستبياف  المسنيف( داللة الفروؽ بيف 18جدوؿ)
 (96)ف=  بالدار لمتغير مدة اإلقامةتبعًا  مشكالت الشيخوخة لكبار السف ب بعادىا

إستراتيجيات التكيؼ  أبعاد
اإليجابي مع مشكالت 

 الشيخوخة
المتوسط  بالدارة اإلقامة مد

 الحسابي
اإلنحراؼ 
درجات  العينة المعياري

 الداللة قيمة )ت( الحرية

الُبعد األوؿ: إستراتيجية 
 البحث عف الدعـ اإلجتماعي 

 59 3.998 42.550 سنوات 5أقؿ مف 

94 10.106 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات 5أقؿ مف 

سنوات  5مف 
 37 3.024 30.247 فأكثر

لُبعد الثاني: إستراتيجية ا
 إدارة المعرفة 

 59 5.358 50.987 سنوات 5أقؿ مف 

94 9.882 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات 5أقؿ مف 

سنوات  5مف 
 فأكثر

39.203 3.620 37 

الُبعد الثالث: إستراتيجية 
ممارسة سموكيات التقبؿ 
 والتعبير عف المشاعر

 59 4.888 49.357 سنوات 5أقؿ مف 

94 16.222 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات 5أقؿ مف 

سنوات  5مف 
 فأكثر

31.131 3.057 37 

 اإلستبياف ككؿ
 59 8.903 142.894 سنوات 5أقؿ مف 

94 33.566 

 0.01داؿ عند 
 لصالح 

 سنوات 5أقؿ مف 

سنوات  5مف 
 37 7.882 100.581 فأكثر

 01, 0)د مستوي داللة )( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عن18يتضح مف جدوؿ) 
إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي عينة البحث عمي إستبياف  المسنيففي متوسطات درجات 

إستراتيجية البحث عف الدعـ ) بأبعادىاككؿ  لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة
اإلجتماعي، إستراتيجية إدارة المعرفة، إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف 

 سنوات(. 5)األقؿ مف بالدار لمدة اإلقامة لصالح مدة اإلقامة ( وفقاً رالمشاع
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 السف:-3
إلستراتيجيات التكيؼ  لمفروؽ في متوسطات درجات إتباع المسنيف( تحميؿ التبايف 19جدوؿ )

 (96)ف=  لمتغير السفتبعًا  اإليجابي مع مشكالت الشيخوخة ب بعادىا
إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي  أبعاد

 مشكالت الشيخوخةمع 
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ؼ(

الُبعد األوؿ: إستراتيجية البحث عف 
 الدعـ اإلجتماعي 

 

 2 1933.157 3866.314 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 36.430

 93 53.065 4935.064 داخؿ المجموعات
   95  8801.378 المجموع

الُبعد الثاني: إستراتيجية إدارة 
 المعرفة

 2 1954.113 3908.226 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 24.669

 93 79.215 7366.987 داخؿ المجموعات
   95  11275.213 المجموع

الُبعد الثالث: إستراتيجية ممارسة 
سموكيات التقبؿ والتعبير عف 

 المشاعر

 2 2099.840 4199.680 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 42.900

 93 48.948 4552.127 داخؿ المجموعات
   95  8751.807 المجموع

 اإلستبياف ككؿ
 2 2092.732 4185.464 بيف المجموعات

 داؿ 0.01 41.671
 93 50.220 4670.474 داخؿ المجموعات

   95  8855.938 المجموع

في  01, 0)مستوي داللة )( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند 19) يتضح مف جدوؿ 
إتباع المسنيف عينة البحث إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت 

إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي، إستراتيجية إدارة المعرفة، ) الشيخوخة بأبعادىا
ف، لمتغير الس وككؿ تبعاً (  إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر

لممقارنات المتعددة كما   L.S.Dولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار 
 (.21يتضح مف الجدوؿ )

إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع  متوسطات درجات إتباع المسنيف( داللة الفروؽ في 21جدوؿ)
 (96)ف= لمتغير السفوفقًا   مشكالت الشيخوخة ب بعادىا

 إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي الُبعد األوؿ:

 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 47.258ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 45.027ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 34.809ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - *2.231 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 - **10.218 **12.449 فأكثر سنة 71مف 
 إدارة المعرفةإستراتيجية لثاني: الُبعد ا
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 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 48.054ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 47.773ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 36.924ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - 0.281 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 - **10.849 **11.130 فأكثر سنة 71مف 
 إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر  الُبعد الثالث:

 السف
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 50.333ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 39.745ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 27.226ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - **10.588 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 - **12.519 **23.107 فأكثر سنة 71مف 
 اإلستبياف ككؿ

 العمر
 سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 

 145.645ـ =  

 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 
 132.545ـ = 

 فأكثر سنة 71مف 
 98.959ـ = 

   - سنة 65ألقؿ مف  سنة 61مف 
  - **13.100 سنة 71ألقؿ مف  سنة 65مف 

 - **33.586 **46.686 فأكثر سنة 71مف 

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 21)يتضح مف جدوؿ  
( في متوسطات درجات إتباع المسنيف عينة البحث إلستراتيجيات 15,1، 11,1)

الثبلثة ) إستراتيجية البحث عف  بأبعادىاالتكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة 
كيات التقبؿ إستراتيجية ممارسة سمو  – إدارة المعرفةإستراتيجية  -الدعـ اإلجتماعي

والتعبير عف المشاعر( وككؿ تبعًا لمتغير السف وكانت الفروؽ دالة لصالح السف 
األصغر، وتفسر الباحثة ذلؾ بأف مشاكؿ الشيخوخة تزداد كمما تقدـ المسف في العمر 
وبالتالي فإف المسف األصغر سنًا يواجو مشكبلت متعمقة بالشيخوخة أقؿ فيستطيع 

كمما تقدـ في العمر يزداد الضعؼ والوىف وتزداد مشاكؿ معيا بإيجابية و التكيؼ 
الشيخوخة بدرجة كبيرة فتقؿ مقدرتو عمي التكيؼ مع تمؾ المشكبلت. وتتفؽ نتائج تمؾ 

والتي أظيرت نتائجيا أف المسنيف  Fernandez,(2001)الدراسة مع نتائج دراسة 
الدراسة جزئيًا مع  األصغر سنًا أكثر تكيفًا مع مصاعب الحياة. وتختمؼ نتائج تمؾ

( والتي أظيرت نتائجيا عدـ وجود فروؽ بيف 2116نتائج دراسة آماؿ جودة )
وتختمؼ .لمسفمتوسطات درجات المسنيف في أبعاد أساليب مواجية المشكبلت تعزي 
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والتي أشارت إلي  (2112ىذه النتيجة جزئيًا مع دراسة حناف يوسؼ، شريف فرحات)
وي إدارة الدخؿ المالي بمحاوره)التخطيط، التنفيذ، التقييـ( وجود عبلقة إرتباطية بيف مست

وبيف عمر المسف، وىذا يعني أف عمر المسف يؤثر في مستوي إدارتيا لمدخؿ المالي 
حيث أنو بزيادة العمر تزداد الخبرة ودرايتو بكيفية إدارتو بشئوف أمور حياتو ومعرفة 

بما يتفؽ مع دخمو وقدرتو عمي  إحتياجاتو والقدرة عمي ترتيب أولويات إحتياجاتو
التخطيط لميزانية واقعية مرنة يستطيع مف خبلليا أف يوظؼ مياراتو وقدراتو في تنفيذ 
خططو وتقييميا بتدعيـ نقاط القوة والوقوؼ عمي نقاط الضعؼ والتغمب عمييا كي 

حتياجاتو.  يستطيع أف توازف بيف الدخؿ وا 
 المستوي التعميمي لممسف:-4

إلستراتيجيات التكيؼ  لمفروؽ في متوسطات درجات إتباع المسنيف ( تحميؿ التبايف 21دوؿ )ج
 (96)ف=  لمستوي تعميـ المسفتبعًا  اإليجابي مع مشكالت الشيخوخة ب بعادىا

إستراتيجيات التكيؼ  أبعاد
اإليجابي مع مشكالت 

 الشيخوخة
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 حريةال

قيمة 
 الداللة )ؼ(

الُبعد األوؿ: إستراتيجية البحث 
 عف الدعـ اإلجتماعي 

 

 2 2116.491 4232.983 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 45.967

 93 46.044 4282.087 داخؿ المجموعات
   95  8515.070 المجموع

الُبعد الثاني: إستراتيجية إدارة 
 المعرفة

 2 1977.126 3954.253 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 43.655

 93 45.290 4211.995 داخؿ المجموعات
   95  8166.248 المجموع

الُبعد الثالث: إستراتيجية 
ممارسة سموكيات التقبؿ 
 والتعبير عف المشاعر

 2 2051.215 4102.431 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 35.331

 93 58.056 5399.241 داخؿ المجموعات
   95  9501.672 المجموع

 اإلستبياف ككؿ
 2 2043.060 4086.120 بيف المجموعات

 داؿ 0.01 58.116
 93 35.155 3269.408 داخؿ المجموعات

   95  7355.528 المجموع

في  01, 0)( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )21) يتضح مف جدوؿ 
لتكيؼ اإليجابي لكبار السف مع إتباع المسنيف أفراد عينة البحث إلستراتيجيات ا

إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي، إستراتيجية إدارة ) مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا
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لمستوي  تبعاً  وككؿ( المعرفة، إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر
لممقارنات   L.S.Dولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار تعميـ المسف

  (.22المتعددة كما يتضح مف الجدوؿ )
إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي  في متوسطات إتباع المسنيف المسنيف( داللة الفروؽ بيف 22جدوؿ)

 (96)ف= لمستوي تعميـ المسف تبعاً  مع مشكالت الشيخوخة ب بعادىا
 إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعيالُبعد األوؿ: 

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 21.388ـ = 

 متوسط
 33.627ـ = 

 مرتفع
 45.528ـ = 

 –مستوي منخفض )شيادة إبتدائية 
 إعدادية(

-   

مستوي متوسط )شيادة ثانوية وما 
 معاىد متوسطة( -يعادليا

12.239** -  

وبعد  -مستوي مرتفع  )جامعي
 - **11.901 **24.140 الجامعي(

 يجية إدارة المعرفةإستراتالُبعد الثاني: 

 منخفض ي لممسفتعميمال مستويال
 29.201ـ = 

 متوسط
 42.524ـ = 

 مرتفع
 53.335ـ = 

 –مستوي منخفض )شيادة إبتدائية 
 إعدادية(

-   

مستوي متوسط )شيادة ثانوية وما 
 معاىد متوسطة( -يعادليا

13.323** -  

وبعد  -مستوي مرتفع  )جامعي
 - **10.811 **24.134 الجامعي(

 إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعرالُبعد الثالث:  

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 33.082ـ = 

 متوسط
 35.379ـ = 

 مرتفع 
 44.044ـ = 

 –مستوي منخفض )شيادة إبتدائية 
 إعدادية(

-   

مستوي متوسط )شيادة ثانوية وما 
 معاىد متوسطة( -يعادليا

2.297* -  

وبعد  -مستوي مرتفع  )جامعي
 - **8.665 **10.962 الجامعي(

 اإلستبياف ككؿ

 منخفض  ي لممسفتعميمال مستويال
 83.671ـ = 

 متوسط
 111.530ـ = 

 مرتفع
 142.907ـ = 

 –مستوي منخفض )شيادة إبتدائية 
 إعدادية(

-   

مستوي متوسط )شيادة ثانوية وما 
 معاىد متوسطة( -يعادليا

27.859** -  
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وبعد  -مستوي مرتفع  )جامعي
 - **31.377 **59.236 الجامعي(

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 22يتضح مف جدوؿ ) 
( في متوسطات درجات إتباع المسنيف عينة البحث إلستراتيجيات 15,1، 11,1)

ث عف الدعـ التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا )إستراتيجية البح
إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير  –إستراتيجية إدارة المعرفة  –اإلجتماعي 

عف المشاعر( وككؿ تبعًا لمتغير مستوي تعميـ المسف، وكانت الفروؽ دالة لصالح 
المستوي التعميمي المرتفع لممسف. وتفسر الباحثة تمؾ النتيجة بأف إرتفاع المستوي 

ينعكس إيجابيًا عمي إرتفاع المستوي الثقافي لو فتتوفر لديو معمومات  التعميمي لممسف
وخبرات تساعده عمي التكيؼ مع تمؾ المرحمة فيتبع إستراتيجية البحث عف الدعـ 
اإلجتماعي فيتواصؿ مع أصدقائو وأقاربو ويستمع آلراء اآلخريف ويتحاور معيـ ليقنعيـ 

فيحافظ عمي صحتو ويدرؾ كافة موارده  فةإدارة المعر بوجية نظره ويتبع إستراتيجية 
األسرية والمجتمعية ويتبني إستراتيجيات أكثر نجاحًا إلستخداـ موارده اإلستخداـ األمثؿ 
ويستخدـ األسموب العممي لحؿ المشكبلت التي تواجيو بما يضمف إشباع حاجاتو 

ؿ والتعبير ومواجية المشكبلت التي تعترضو ويتبع إستراتيجية ممارسة سموكيات التقب
عف المشاعر والتي تمكنو مف إدارة إنفعاالتو عند الغضب ومواجية المشكبلت وعدـ 
لتماس األعذار لآلخريف..إلخ فمستوي التعميـ المرتفع يضفي مميزات  اليروب منيا وا 
متدادىا حيث يسيـ في نجاح الجوانب الحياتية المختمفة فيثقؿ  إيجابية مع طوؿ الحياة وا 

 المسف ويجعمو واسع األفؽ. معمومات وخبرات
 الدخؿ الشيري لممسف:-5

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع  لمفروؽ في متوسطات درجات إتباع( تحميؿ التبايف 23جدوؿ )
 (96)ف=  لمتغير الدخؿ الشيري لممسفتبعًا  مشكالت الشيخوخة ب بعادىا

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع  أبعاد
 يخوخةمشكالت الش

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ؼ(

الُبعد األوؿ: إستراتيجية البحث عف 
 الدعـ اإلجتماعي 

 

 2 1903.724 3807.448 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 32.405

 93 58.748 5463.530 داخؿ المجموعات
   95  9270.978 المجموع

 اني: إستراتيجية إدارة المعرفةالُبعد الث
 2 2195.412 4390.824 بيف المجموعات

 داؿ 0.01 65.130
 93 33.708 3134.874 داخؿ المجموعات



 

55 

 0202 مايوػ والعشريف  الثامفػ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

   95  7525.698 المجموع

الُبعد الثالث: إستراتيجية ممارسة 
 سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر

 2 2047.640 4095.279 بيف المجموعات
 داؿ 0.01 59.324

 93 34.516 3209.995 داخؿ المجموعات
   95  7305.274 المجموع

 اإلستبياف ككؿ
 2 2012.585 4025.170 بيف المجموعات

 داؿ 0.01 50.799
 93 39.619 3684.547 داخؿ المجموعات

   95  7709.717 المجموع

في  (11,1( دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ( وجود فروؽ23) يتضح مف جدوؿ 
إتباع المسنيف عينة البحث إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت 

إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي، إستراتيجية إدارة ) الشيخوخة  بأبعادىا
تبعًا لمتغير   وككؿ (المعرفة، إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر

  L.S.Dولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار  ،ممسفالدخؿ الشيري ل
 (.24لممقارنات المتعددة كما يتضح مف الجدوؿ )

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكالت  في متوسطات درجات إتباع( داللة الفروؽ 24جدوؿ)
 (96)ف= الدخؿ الشيري لممسف الشيخوخة ب بعادىا تبعًا لمتغير

 إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعيد األوؿ: الُبع
 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف

 34.087ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 36.229ـ = 

 جنية ف كثر  5111مف 

 41.114ـ = 

   - جنيو(  2111منخفض  )أقؿ مف 
ألقؿ مف  2111متوسط )مف 

 جنيو( 5111
2.142* -  

 - **4.885 **7.027 جنية ف كثر( 5111مرتفع )مف 
 إستراتيجية إدارة المعرفةالُبعد الثاني: 

 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف
 26.340ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 37.523ـ = 

 جنية ف كثر  5111مف 

 48.844ـ = 

   - جنيو(  2111منخفض  )أقؿ مف 
ألقؿ مف  2111متوسط )مف 

 (جنيو 5111
11.183** -  

 - **11.321 **22.504 جنية ف كثر( 5111مرتفع )مف 
 إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعرالُبعد الثالث:  

 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف
 32.299ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 41.242ـ = 

 جنية ف كثر  5111مف 

 50.233ـ = 

   - جنيو(  2111)أقؿ مف   منخفض
ألقؿ مف  2111متوسط )مف 

 جنيو( 5111
8.943** -  

 - **8.991 **17.934 جنية ف كثر( 5111مرتفع )مف 
 اإلستبياف ككؿ
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 جنيو  2111أقؿ مف  الدخؿ الشيري لممسف
 92.726ـ = 

 جنيو  5111ألقؿ مف  2111مف 

 114.994ـ = 

 جنية ف كثر  5111مف 

 140.191ـ = 

   - جنيو(  2111منخفض  )أقؿ مف 
ألقؿ مف  2111متوسط )مف 

 جنيو( 5111
22.268** -  

 - **25.197 **47.465 جنية ف كثر( 5111مرتفع )مف 

 
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 24يتضح مف جدوؿ ) 

يات ( في متوسطات درجات إتباع المسنيف عينة البحث إلستراتيج11,1، 15,1)
التكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا )إستراتيجية البحث عف الدعـ 

إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير  –إستراتيجية إدارة المعرفة  –اإلجتماعي 
عف المشاعر( وككؿ تبعًا لمتغير مستوي الدخؿ الشيري لممسف، حيث كانت الفروؽ 

ي المرتفع. وتفسر الباحثة ذلؾ بأف الدخؿ الشيري دالة لصالح مستوي الدخؿ الشير 
المرتفع لممسف ُييسر لو كثيرًا مف أمور حياتو ويجعمو أكثر سعادة وثقة في نفسو فيزداد 
تكيفو مع مشكبلت الشيخوخة بإيجابية فيو يتيح لممسف إشباع إحتياجاتو وتحقيؽ 

كو في نوادي مستوي معيشي مناسب فيبحث عف الدعـ اإلجتماعي مف خبلؿ إشترا
فالدخؿ المرتفع  إدارة المعرفةالمسنيف والرحبلت الجماعية وبالنسبة إلتباعو إلستراتيجية 

ُيمكنو مف إقتناء الوسائؿ التكنولوجية الحديثة فيطمع عمي اإلنترنت ويكتسب المزيد مف 
المعمومات والخبرات حوؿ الشيخوخة وكيفية مواجية مشكبلت تمؾ المرحمة بأسموب 

يـ ويستطيع شراء الكتب والمجبلت التي تزيد مف معموماتو وخبراتو، وبالنسبة عممي سم
إلتباع المسف ذي مستوي الدخؿ المرتفع إلستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير 

المشاعر فإف إرتفاع مستوي الدخؿ يجعؿ المسف يتقبؿ اآلخريف فيو يشعر عف 
نو ليس عبء عمي أحد  فتزداد ثقتو في نفسو ويتقبؿ اآلخريف ويعبر بإستقبللو المادي وا 

عف مشاعره بحرية وال يتعرض لمواقؼ حرجة مع األبناء بسبب إحتياجو المادي 
( 2118)ورشا منصور وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أسماء عبد المطيؼ.ليـ

والتي أظيرت نتائجيا وجود فروؽ في إستراتيجيات تكيؼ المسنيف مع مشكبلت 
ما سبؽ يكوف قد وفي ضوء   لشيخوخة لصالح مستوي الدخؿ الشيري المرتفع لمسف.ا

 .كمياً  تحقؽ صحة الفرض الثاني
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" توجد عمي أنو  الفرض الثالث والذي ينص :النتائج في ضوء الفرض الثالث
إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف 

 –اإلرجونوميكس البيئي  –اإلرجونوميكس البدني ) األربعةب بعاده المسنيف 
ستراتيجيات التكيؼ اإليجابي (  و اإلرجونوميكس العاطفي –اإلرجونوميكس التنظيمي  ا 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ إجراء معامبلت  ".لكبار السف مع مشكالت الشيخوخة
إرجونومية التصميـ الداخمي ياف بإستخداـ معامؿ اإلرتباط "بيرسوف" بيف أبعاد إستب اإلرتباط 

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع وبيف إستبياف لمؤسسات رعاية المسنيف 
 ( يوضح ذلؾ.25والجدوؿ) مشكبلت الشيخوخة،

إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية ( معامالت اإلرتباط لتوضيح العالقة بيف أبعاد  25جدوؿ ) 
 (96)ف=بيف إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي مع مشكالت الشيخوخة و  عينة البحث األساسية  أفراد المسنيف

 
 أبعاد إستراتيجيات التكيؼ                              

 اإليجابي مع مشكالت الشيخوخة                      
 

 إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات المسنيف 

إستراتيجية البحث 
 عف الدعـ
 االجتماعي

استراتيجية إدارة 
 المعرفة

إستراتيجية ممارسة 
سموكيات التقبؿ 
والتعبير عف 
 المشاعر

التكيؼ اإليجابي 
مع مشكالت 
 الشيخوخة ككؿ

 **0.826 *0.608 **0.735 **0.911 األرجونوميكس البدني

 **0.713 **0.882 **0.803 *0.624 األرجونوميكس البيئي

 **0.851 **0.906 *0.640 **0.777 األرجونوميكس التنظيمي

 **0.892 **0.814 **0.702 *0.611 األرجونوميكس العاطفي

 أرجونومية التصميـ الداخمي
 **0.790 **0.758 **0.866 **0.835 لمؤسسات رعاية المسنيف ككؿ 

 0.05*  داؿ عند                                                                                0.01** داؿ عند 

( وجود عبلقة إرتباطية دالة موجبة عند مستوي داللة 25يتضح مف جدوؿ) 
إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات ( بيف كبًل مف 11,1(، )15,1يتراوح ما بيف )

 –اإلرجونوميكس البيئي  -رعاية المسنيف بأبعاده األربعة )اإلرجونوميكس البدني
ستراتيجيات التكيؼ اإليجابي  –يمي اإلرجونوميكس التنظ اإلرجونوميكس العاطفي ) وا 

لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة )إستراتيجية البحث عف الدعـ اإلجتماعي، 
 إستراتيجية إدارة المعرفة، إستراتيجية ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر(

داخمي لمؤسسات رعاية المسنيف أي أنو كمما إرتفع مستوي إرجونومية التصميـ ال ،ككؿو 
بأبعادىا وككؿ يرتفع مستوي إتباع المسنيف عينة البحث إلستراتيجيات التكيؼ اإليجابي 
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، وتفسر الباحثة ذلؾ بأف المسف  بأبعادىا وككؿ  لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة
لف يستطيع التكيؼ بإيجابية مع مشكبلت الشيخوخة دوف أف يمتمؾ بناء قوي مف 

عاية والدعـ مف مسئولي الدار وأف شعوره بإىتماـ مف القائميف عمي الدار بتقديـ الر 
الرعاية البلزمة لو بكافة محاورىا عمي أكمؿ وجو مما يشجعو عمي إتباع )إستراتيجية 
ممارسة سموكيات التقبؿ والتعبير عف المشاعر( فيشعر بالطمأنينة واأللفة والود والحب 

اإلىتماـ بدعـ عبلقاتو وتفاعبلتو معيـ فيتحدث مع  مف زمبلءه مما يشجعو عمي
األشخاص المقربيف إليو عندما تنتابو مشاعر مزعجة ليشاركوه في التخمص منيا بداًل 
مف اليروب بالمجوء لمنوـ كما أف تقديـ أوجو الرعاية تجعؿ المسف يعبر بحرية عف 

ـ عند إنشغاليـ عنو بعض مشاعره لثقتو بأنيـ يقدرونو وييتموا بو، ويمتمس األعذار لي
الوقت، ويشعر بأنو يعيش حياة أفضؿ مف غيره مما يمكنو مف تغيير نمط حياتو بما 

وأيضًا يمكف المسف يتناسب مع ظروؼ الحياة وظروؼ مرحمة الشيخوخة التي يعيشيا.
مف إتباع )إستراتيجية إدارة المعرفة( نتيجة لتقديـ النصح والدعـ العممي المعرفي مف 

ء إليو في كافة مجاالت الحياة، فيتمكف بمساعدتيـ مف حؿ المشكبلت التي تواجو األبنا
بأسموب عممي سميـ ، كما أنيـ يوفروا لو الوسائؿ الثقافية والترفييية لشغؿ وقت فراغو 
كالكتب والمجبلت والتميفزيوف واإلنترنت والتي تمكنو مف إكتساب معمومات عف 

غمب عمي مشكبلتيا مما ُيشجعو عمي اإلقباؿ خصائص مرحمة الشيخوخة وكيفية الت
عمي الحياة فيحدد أىداؼ لحياتو يسعي لتحقيقيا ويطور مياراتو ويتعمـ ىوايات جديدة 
وُيفكر بشكؿ إيجابي في الغد.وىذا يتفؽ جزئيًا مع ما توصمت إليو دراسة 

Chuan(2007)  مف وجود عبلقة إرتباطية إيجابية بيف إدراؾ المسف لممساندة
،  جتماعية المقدمة لو في المراحؿ المتقدمة مف العمر ، والشيخوخة الناجحة.اإل

ويتضح مف الجدوؿ وجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف اإلعتبارات 
اإلرجونومية لمتصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف وبيف إستراتيجيات التكيؼ 

 مف السف ومستوي التعميـ والدخؿ ومدة اإليجابي لمشكبلت الشيخوخة لكبار السف وكبلً 
، مني  Tufan(2009)اإلقامة بالمؤسسة وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 

( حيث أكدت عمي أنو توجد عبلقة إرتباطية طردية بيف 2111موسي،ىنادي قمرة)
مواصفات المؤسسة وبيف الرضا السكني والمستوي التعميمي والدخؿ في حيف تعارضت 



 

59 

 0202 مايوػ والعشريف  الثامفػ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( حيث توصمت إلي عدـ وجود عبلقة إرتباطية 2111يجة مع ىناء سبلمة )ىذه النت
بيف السف والمستوي التعميمي لممسف والدخؿ بالرضا السكني بمؤسسات رعاية المسنيف  
والتكيؼ اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة، كما تبيف مف الجدوؿ وجود عبلقة إرتباطية 

ت عينة البحث في إستراتيجيات التكيؼ بيف درجا ,11موجبة دالة إحصائية عند مستوي
رجونومية التصميـ الداخمي  اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة بأبعادىا واإلجمالي وا 

( أف أكثر مف ثمثي 2111البدني وقد أشارت دراسة جولتاف حجازي، عاطؼ أبو غالي)
% مف المسنيف المقيميف بدور الرعاية يجيدوف صعوبة في الحركة 68أفراد العينة 

التنقؿ في المؤسسة ويرتطموف بقطع األثاث والزوايا الحادة مما ُيعرضيـ لمعديد مف و 
اإلصابات مما ُيقمؿ مف رضاىـ السكني بالمؤسسة. وأوضحت دراسة سمحاء 

( أنو توجد عبلقة بيف األثاث المصمـ بصورة خاطئة والحوادث المتوقعة 2114إبراىيـ)
( عمي ضرورة توافر عنصر 2112)وأكدت دراسة أيمف أنور، خالد صبلح الديف

عمميات التصميـ والتوزيع والتناسؽ بيف الفراغات ونوعية األثاث مما يؤدي  المرونة في
إلي أفضؿ الفراغات التي ُترضي المستخدـ.كما تبيف وجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة 

عادىا إحصائيا في إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لمشكبلت الشيخوخة لكبار السف بأب
واإلجمالي وبيف إرجونومية التصميـ الداخمي التنظيمي ، وتؤكد دراسة كؿ مف عزة 

( عمي ضرورة توفير 2116، مي الديب) Gusi, et.al(2008)( ، 2117مبروؾ)
المستحدثات التكنولوجية وتعظيـ الفائدة مف النظـ التقنية واإلجتماعية بما تتضمنو مف 

ز عادات صحية مثؿ ممارسة التمرينات البدنية عناصر تنظيمية وعمميات بما ُيعز 
بتوفير أجيزة رياضية مناسبة لممسنيف، وتوسيع دائرة التواصؿ بيف المسنيف بما ينعكس 
إيجابيًا عمي الرضا والتكيؼ اإليجابي لدي المسنينف. كما تبيف مف الجدوؿ وجود عبلقة 

ينة البحث في بيف درجات ع 11,1إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوي 
إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لمشكبلت الشيخوخة  بأبعادىا واإلجمالي وبيف إجمالي 
إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

( التي توصمت إلي وجود 2111( ومني موسي،ىنادي قمره)2116جيبلف القباني)
( بيف تصميـ البيئة السكنية والتكيؼ 11.1ئيًا عند مستوي)عبلقة إرتباطية دالة إحصا

( أف التصميـ 2111اإليجابي مع مشكبلت الشيخوخة لدييـ ، كما أكد محمد التميمي)
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الجيد لمؤسسات رعاية المسنيف والمناطؽ الوظيفية بو مف أىـ العوامؿ المؤدية إلي 
مع المشكبلت  يؼ اإليجابيالرضا والتكإشباع الحاجات النفسية واإلجتماعية وتحقيؽ 

 وفي ضوء ما سبؽ يكوف قد تحقؽ صحة الفرض الثالث. . التي يتعرض ليا المسنيف
 

تختمؼ نسبة "عمي أنو  الفرض الرابع والذي ينص النتائج في ضوء الفرض الرابع:
في المتغير التابع )إرجونومية في تفسير نسبة التبايف  متغيرات الدراسةمشاركة 

تبعًا ألوزاف معامالت اإلنحدار ودرجة  (اخمي لمؤسسات رعاية المسنيفالتصميـ الد
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ إستخداـ أسموب تحميؿ اإلنحدار  .اإلرتباط"

لمتعرؼ عمي أكثر  Stepwiseالمتدرج بإستخداـ طريقة الخطوة المتدرجة لؤلماـ 
 ( يوضح ذلؾ.26ؿ والجدوؿ)العوامؿ مساىمة في نسبة التبايف في المتغير المستق

 لمتغيرات الدراسة( معامالت اإلنحدار بإستخداـ طريقة الخطوة المتدرجة إلي األماـ 26جدوؿ )
الخاصة بوعي ( مدة اإلقامة  الدخؿ الشيري لممسف عمر المسف المستوي التعميمي لممسف  )

 (96)ف=المسنيف بإرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف 

ا
لمتغير التابع
وعي المسنيف 
بإرجونومية التصميـ 

الداخمي لمؤسسات المسنيف 
 

 المتغير المستقؿ
معامؿ 
 االرتباط

نسبة 
 المشاركة

 الداللة قيمة) ؼ(
معامؿ 
 االنحدار

 الداللة قيمة ) ت(

 0.01 12.988 0.620 0.01 168.677 0.858 0.926 ي لممسفتعميمال مستويال

 0.01 8.037 0.385 0.01 64.597 0.698 0.835 العمر

 0.01 6.969 0.306 0.01 48.570 0.634 0.796 بالدار  مدة اإلقامة

 0.01 6.111 0.234 0.01 37.347 0.572 0.756 الدخؿ الشيري لممسف

ىو العامؿ األكثر تأثيرًا  المستوي التعميمي لممسف( أف 26يتضح مف جدوؿ ) 
إلرجونومية أفراد عينة البحث األساسية نيف المس إدراؾفي تفسير نسبة التبايف في 

حيث بمغت قيمة ؼ  المقيميف فييا التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف
 ,01وىي قيـ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة  )( 12.988(، قيمة ت )168.677)
 المستوي التعميمي لممسف( مما يعني أف 0.858) ( كما بمغت قيمة نسبة المشاركة0
، وىذا يدؿ عمي أف تعميـ المسف مف أولي المتغيرات %( مف التبايف الكمي85ثؿ )يم

 ُعمرالتي أثرت في إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف، يمييا متغير 
وىذا يعني أف ُعمر  (0 ,01%( عند مستوي داللة )69المشاركة )حيث بمغت نسبة 

التأثير عمي إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات المسنيف كاف متغيرًا ذا فاعمية في 
%( عند مستوي داللة 63يميو مدة اإلقامة بالدار بنسبة مشاركة )، رعاية المسنيف 

%( عند مستوي داللة 57( وأخيرًا متغير الدخؿ الشيري لممسف بنسبة مشاركة )0 ,01)
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ؤثرات التي تُثقؿ ويمكف تفسير ذلؾ بأف تعميـ المسف مف أىـ العوامؿ والم (0 ,01)
دراكو في إرجونومية التصميـ الداخمي  شخصية اإلنساف وتُنمي ثقافتو فُيعزز مف وعيو وا 

وفي ضوء ما سبؽ يكوف قد تحقؽ صحة الفرض . لمؤسسات رعاية المسنيف بأبعادىا
 الرابع.

" عمي أنو  الفرض الخامس والذي ينص :النتائج في ضوء الفرض الخامس
كة بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية في تفسير نسبة تختمؼ نسبة مشار 

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكالت التبايف في المتغير التابع ) 
ولمتحقؽ مف صحة  ".تبعًا ألوزاف معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط( الشيخوخة

ج بإستخداـ طريقة الخطوة الفرض إحصائيًا تـ إستخداـ أسموب تحميؿ اإلنحدار المتدر 
لمتعرؼ عمي أكثر العوامؿ مساىمة في نسبة التبايف في  Stepwiseالمتدرجة لؤلماـ 

 ( يوضح ذلؾ.27المتغير التابع والجدوؿ)
 لمتغيرات الدراسة( معامالت اإلنحدار بإستخداـ طريقة الخطوة المتدرجة إلي األماـ 27جدوؿ )

( مع المتغير التابع تعميمي لممسف  الدخؿ الشيري لممسفمدة اإلقامة المستوي ال  عمر المسف)
 (96(   )ف=إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكالت الشيخوخة )

المتغير التابع
 

إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار 
السف مع مشكالت الشيخوخة
 

 المتغير المستقؿ
معامؿ 
 االرتباط

نسبة 
 المشاركة

 الداللة قيمة) ؼ(
معامؿ 
 االنحدار

 الداللة قيمة ) ت(

 0.01 9.857 0.492 0.01 97.156 0.776 0.881 عمر المسف

 0.01 7.613 0.355 0.01 57.959 0.674 0.821 مدة اإلقامة

 0.01 6.605 0.277 0.01 43.623 0.609 0.780 ي لممسفتعميمال مستويال

 0.01 5.953 0.220 0.01 35.440 0.559 0.747 الدخؿ الشيري لممسف

ىو العامؿ األكثر تأثيرًا في تفسير نسبة  عمر المسف( أف 27يتضح مف جدوؿ ) 
حيث  إستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلت الشيخوخة،التبايف في 

وىي قيـ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة  ( 9.857(، قيمة ت )97.156بمغت قيمة ؼ )
يمثؿ  عمر المسف( مما يعني أف 0.776) مة نسبة المشاركة(  كما بمغت قي1 ,11)
مف أولي المتغيرات التي أثرت  عمر المسف%( مف التبايف الكمي، وىذا يدؿ عمي أف 77)

حيث  بالدار مدة اإلقامة ، يمييا متغير تكيفيـ اإليجابي لكبار السف مع مشكبلتيـفي 
  مدة إقامتيـ( وىذا يعني أف 1 ,11عند مستوي داللة ) %(67بمغت نسبة المشاركة )

المستوي يميو متغير  تكيفيـ اإليجابي مع مشكبلتيـ،كاف متغيرًا ذا فاعمية في التأثير عمي 
الدخؿ وأخيرًا متغير  (11,1عند مستوي داللة )%(  61بنسبة مشاركة )  التعميمي لممسف
فسير ذلؾ ويمكف ت .(11,1عند مستوي داللة )%( 55بنسبة مشاركة ) الشيري لممسف 

بأف السف مف أىـ العوامؿ والمؤثرات التي تُثقؿ شخصية اإلنساف وتُنمي ثقافتو فُيعزز مف 
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وفي ضوء ما . أسموبو في التكيؼ اإليجابي مع المشكبلت لحميا بأسموب عممي سميـ
 سبؽ يكوف قد تحقؽ صحة الفرض الخامس.

 

 توصيات البحث:
 ا يمي:وفقًا لنتائج البحث الحالي توصي الباحثة بم

 توصيات خاصة برئاسة مجمس الوزراء: -أ
إنشاء مجمس قومي لممسنيف يضع خطط وبرامج رعاية متكاممة لممسنيف ويتمقي  -1

شكواىـ ويدرسيا ويساعدىـ عمي حميا ويوثؽ المعمومات والبيانات والدراسات 
 والبحوث المتعمقة بالمسنيف وييتـ بإجراء الدراسات في ىذا المجاؿ.

يانات لفئة المسنيف مع توفير خط ساخف لتمقي شكاوي المسنيف، إنشاء قاعدة ب -2
لدراستيا والعمؿ عمي حميا، األمر الذي يساىـ في التنبؤ بالظروؼ والتعرؼ عمي 
اإلحتياجات الفعمية لممسنيف، والتي في ضوءىا يتـ تحديد الخدمات والبرامج 

 المطموب تقديميا لممسف، لئلرتقاء بمستوي تمؾ الخدمات.

ر برامج الرعاية المتكاممة وكافة الخدمات الصحية واإلجتماعية والترفييية توفي -3
والثقافية والمعيشية الخاصة بفئة المسنيف بأسعار رمزية واإلعبلـ عف تمؾ الخدمات 

 وكيفية إستفادتيـ منيا.

تطبيؽ المعايير القياسية  (إشتراط  الجيات المختصة )وزارة التضامف اإلجتماعي -4
مؤسسة وأف تمبي اإلحتياجات الوظيفية األساسية والناحية الجمالية عند إستبلـ ال

 واإلجتماعية واإلقتصادية عند تصميـ دور المسنيف.

 توصيات خاصة بوسائؿ اإلعالـ والمؤسسات الدينية والتربوية في المجتمع: -ب
بوية إعداد البرامج الدينية والثقافية والندوات التي تيتـ بتأصيؿ القيـ الدينية والتر  -1

السمحة التي تحث عمي البر واإلحساف باآلباء واألجداد وتعزيز دور األسرة 
 والمجتمع لمقياـ بأدوارىـ في رعاية كبار السف.

نشر ثقافة إرجونومية التصميـ الداخمي لممساكف ولممؤسسات بأبعادىا البدنية  -2
سائؿ اإلعبلـ والبيئية والعاطفية والتنظيمية مف خبلؿ برامج التوعية واإلرشاد عبر و 
 عمي أسس عممية وبصورة سيمة حتي تجد مكاف ليا  في كؿ تصميـ.
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إدخاؿ الجامعات مادة عمـ اإلرجونوميكس ضمف البلئحة الدراسية بكميات اإلقتصاد  -3
 المنزلي وكميات التربية النوعية.

نشر ثقافة أرجونومية تصميـ مؤسسات المسنيف بأبعادىا البدنية والبيئية والعاطفية  -4
تنظيمية مف خبلؿ برامج التوعية واإلرشاد عبر وسائؿ اإلعبلـ عمي أسس عممية وال

 وبصورة سيمة.
 توصيات خاصة بالمتخصصيف في مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة: -ج
إعداد كتيبات إرشادية توضح لممسنيف اإلستراتيجيات اإليجابية التي يجب عمييـ  -1

 .لشيخوخةإتباعيا لمتكيؼ بإيجابية مع مشكبلت ا

حتياجاتيـ  -2 حث الباحثيف عمي إجراء المزيد مف البحوث المرتبطة بالمسنيف وا 
 السكنية بما يحقؽ الرضا لكبار السف.

إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث والتي تيدؼ إلي مراعاة اإلعتبارات  -3
اإلرجونومية لتصميـ دور المسنيف، وكيفية توظيفيا داخؿ المساحات المحدودة 

 متر مربع(. 111مف )األقؿ 

تخصيص ركف بمحبلت األدوات واألجيزة المنزلية، والصيدليات لعرض وبيع  -4
معينات  -مستمزمات العناية بالمسف، واألدوات المعينة)كمعينات األكؿ والشرب

معينات المرحاض(، وتفعيؿ دور أخصائي إدارة  -معينات إرتداء المبلبس -الحركة
رشاد المستيمؾ بأىمية وكيفية إستخداـ تمؾ مؤسسات األسرة والطفولة في توجي و وا 

 المنتجات والمستمزمات.

إنشاء مقر دائـ بالكمية وفؽ أحدث المواصفات، لتجويد خدمات رعاية المسنيف  -5
عداد تنفيذ برامج تدريبية  وخدمات جميس المسف في القطاعيف الحكومي والخاص، وا 

اإلستشارات المتخصصة في متخصصة لمكوادر العاممة في مجاؿ المسنيف، وتقديـ 
 مجاؿ رعاية المسنيف.

العمؿ عمي تطوير مناىج اإلقتصاد المنزلي لئلىتماـ بتدريس اإلعتبارات  -6
 اإلرجونومية لتصميـ دور المسنيف في مراحؿ التعميـ المختمفة.

يجب عمي المتخصصيف في مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات إنشاء موقع متخصص  -7
 المسنيف ويعمؿ عمي بث المعمومات والخبرات التي تيـ عمي اإلنترنت ييتـ بشئوف
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جميع أفراد األسرة بما في ذلؾ اإلىتماـ بإرجونومية تصميـ دور المسنيف وتأثيراتو 
 النفسية واإلجتماعية عمي المسف.

إعداد برامج توعية لمقائميف عمي رعاية المسنيف سواء الرعاية المنزلية أو الرعاية  -8
 اليب الرعاية الصحيحة المتكاممة لممسنيف.المؤسسية تشمؿ عمي أس

عقد إتفاقيات شراكة بيف الكمية والقطاع األىمي والحكومي بحيث تقوـ الكمية بتنفيذ  -9
 وتدريب المزيد مف الكوادر عمي أسس عممية.

إعداد برامج تدريبية لممسنيف لتدريبيـ عمي إتباع اإلستراتيجيات اإليجابية  -11
 لمتكيؼ مع مشكبلت الشيخوخة.

 توصيات خاصة باألسرة ودار المسنيف: -د
 .أبعادىااإلىتماـ بتقديـ أوجو الرعاية المتكاممة لممسنيف بمختمؼ  -1

تعزيز دور األسرة ومساعدتيا في تمبية إحتياجات أفرادىا مف المسنيف الذيف تتكفؿ  -2
بيـ، وتشجيع الحكومات والمنظمات عمي إنشاء إدارات إجتماعية لدعـ األسرة 

ما تأوي مسنيف في مسكنيا، وعمي تنفيذ تدابير توجو ليـ، مف خبلؿ بأكمميا عند
توفير برامج الرعاية المتكاممة وكافة الخدمات الصحية، اإلجتماعية، الدينية ، 
الترفييية، الثقافية، المعيشية بأسعار رمزية زىيدة، مع تفعيؿ تمؾ الخدمات ، 

ر حصوؿ المسنيف الذيف واإلعبلـ عنيا، وعف كيفية اإلستفادة منيا، مع تيسي
 يعيشوف بمفردىـ في المسكف عمي تمؾ الخدمات.

إتاحة الفرصة لئلستفادة مف آراء وخبرات المسنيف في القرارات المتعمقة باألسرة  -3
والمجتمع المحمي والمؤسسات المتخصصة إلشعارىـ بأنو ما زاؿ لدييـ القدرة عمي 

 العطاء وأف ليـ قيمة كبيرة في الحياة.

معماريف والفنييف والمقاوليف المعايير اإلرجونومية في التصميـ لدور تطبيؽ ال -4
المسنيف داخميًا وخارجيًا بما يوفر األمف والحماية لممسف ويمكنو مف مزاولة األنشطة 

 .تكيفيـ اإليجابيواألعماؿ اليومية بأماف بما يحقؽ لو 

أثاث  اتحث القائميف عمي تصميـ وصناعة األثاث )مصممي األثاث( بعمؿ وحد -5
 .آمنة تناسب إحتياجات المسف
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ستنادًا لما سبؽ وبناءًا عمي النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية    وا 
وما تضمنتو مف جوانب قصور بمستوي إرجونومية التصميـ الداخمي بمؤسسات رعاية 
المسنيف مف وجية نظر المسنيف، فقد وضعت الباحثة تصور مقترح لتحسيف مستوي 

 (:28ومية التصميـ كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ)إرجون
تصور مقترح لتحسيف مستوي إرجونومية التصميـ الداخمي بمؤسسات رعاية  -

 (1ممحؽ)  كبار السف:
 

( التصور المقترح لتحسيف مستوي إرجونومية التصميـ الداخمي بمؤسسات رعاية 28جدوؿ )
 المسنيف

اليدؼ )اإلرجونومية 
المسئوؿ عف  لطرؽ والوسائؿ المستخدمةا المراد تحسيف تطبيقيا (

 التنفيذ
مكاف التنفيذ 
 والتوقيت

مراعاة مواصفات األمف  - إرجونومية التصميـ البدني
والسبلمة مف حيث الخامات 
واألساليب الفنية لعمميات 

التشطيب واإلنياء ، فيراعي 
أف تكوف مقابض األبواب 

دائرية ، وتثبتيا عمي إرتفاع ال 
طح األرض ـ مف س1يقؿ عف 

، وعند استخداـ مقابض رأسية 
يجب أف يكوف أدني جزء منو 

ـ وأقصي يد  9,0عمي إرتفاع 
ـ ، واستخداـ كواليف  25,0

وأقفاؿ بارزة ومناسبة الستخداـ 
 المسف.

يراعي أف ال يقؿ عرض  -
 مترًا. 2,1الدرج "السمـ" عف 

ينبغي أف تتوافر بدورات   -
المياه مقابض وحمقات مساعدة 

يؿ اإلستخداـ مف قبؿ لتسي
الفرد المسف ، وكذلؾ عمي 
السبللـ بحيث تسيؿ عمي 

المسف اإلمساؾ بيا واإلعتماد 
 عمي نفسو في الصعود.

وزارة اإلسكاف -
والمرافؽ 
ت والمجتمعا

 العمرانية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤسسة وذلؾ بدعـ 
مف محافظة الشرقية 
، والجمعيات األىمية 
، ووزارة التضامف 
اإلجتماعي المصرية 

باإلضافة إلي 
الباحثيف في مجاؿ 

 إدارة المنزؿ

في المؤسسات -
التي ما زالت تحت 
اإلنشاء يكوف قبؿ 
ستقباليا  إستبلميا وا 

لممسنيف في 
المؤسسات الحالية 

ف عمؿ دورة يمك
تدريبية تستغرؽ 
أسبوعيف بعدىا 

 مباشرًة.
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اليدؼ )اإلرجونومية 
المسئوؿ عف  لطرؽ والوسائؿ المستخدمةا المراد تحسيف تطبيقيا (

 التنفيذ
مكاف التنفيذ 
 والتوقيت

مراعاة مبلءمة مساحة  -
الغرفة لعدد المسنيف المقيميف 

بيا ، حيث أقرت وزارة 
اإلسكاف أف المساحة المناسبة 

 2ـ14أفراد( ىي :  5لػػػػ )
لمطعاـ ،  2ـ 15لممعيشة ، 

. 2ـ 65,23  لمنـو
ضرورة اإلىتماـ بالتخطيط  -

األمثؿ لمفراغات الداخمية 
لممؤسسة وتوظيفيا نفعيًا 

وجماليًا بما تشممو ىذه الوحدات 
مف مكونات أساسية تساعد 
المسف عمي مزاولة األنشطة 

 بكفاءة عالية.
مراعاة أف تكوف الممرات  -

والطرقات خالية مف العوائؽ 
ألعمدة واألكتاؼ مثؿ بروزات ا

واألرفؼ البارزة لتفادي 
 إصطداـ المسف بيا.

مراعاة المرونة في التصميـ  -
واإلستفادة مف المساحات 
الرأسية واألفقية بما يمبي 

إحتياجات المسف ويمكنو مف 
الحصوؿ عمي اإلحتياجات 

 بشكؿ مريح.
مراعاة وضع قطع األثاث  -

الضخمة بشكؿ موازي لمجدراف 
عرقمة سير أو قربيا لعدـ 

 المسف.
مراعاة القياسات والنسب  -

لحجـ المسف والحيز الذي 
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اليدؼ )اإلرجونومية 
المسئوؿ عف  لطرؽ والوسائؿ المستخدمةا المراد تحسيف تطبيقيا (

 التنفيذ
مكاف التنفيذ 
 والتوقيت

يشغمو جسمو في الفراغ سواء 
في النـو أو الحركة أو 

جراء التعديبلت  اإلسترخاء وا 
 المناسبة.

ينبغي ترتيب قطع األثاث  -
في الوضع األكثر مبلئمة 

لؤلنشطة التي يمارسيا المسف 
 في الغرفة.

قطع  اإلىتماـ بأف تكوف  -
األثاث مصنعة بصورة جيدة 
ذا كانت  ومف خامات آمنة وا 

تحتوي عمي أجزاء حادة تغطي 
بإستخداـ بعض القطع 

المطاطية. بما يحقؽ الحماية 
 لممسف.

تقديـ ندوات توعية وبرامج   -
إرشادية لتوعية العامميف 
بالمعايير اإلرجونومية 

 لمتصميـ البدني.
التحكـ في المناخ الداخمي  - إرجونومية التصميـ البيئي 

لممؤسسة مف خبلؿ توفير 
درجة الحرارة المناسبة ، نظاـ 
التيوية السميمة ، واإلضاءة 

الطبيعية والصناعية الكافية ، 
والحماية مف الضوضاء 

والرطوبة ، وتوفير اليدوء 
اخؿ الفراغ المعماري بما د

يوفر الراحة الفسيولوجية 
والنفسية لممسف . وىذا ما 

مف البلئحة  126أكدتو المادة 
التنفيذية لقانوف البناء المصري 

وزارة اإلسكاف 
والمرافؽ 

والمجتمعات 
 العمرانية.

المجنة العميا -
 لرعاية المسنيف. 

 
 
 
 
 
 

أثناء مرحمة التصميـ 
 سسة والتنفيذ لممؤ 
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اليدؼ )اإلرجونومية 
المسئوؿ عف  لطرؽ والوسائؿ المستخدمةا المراد تحسيف تطبيقيا (

 التنفيذ
مكاف التنفيذ 
 والتوقيت

حيث تنص عمي "يجب مراعاة 
المؤثرات البيئية المختمفة في 
أعماؿ التصميـ والتنفيذ مثؿ 

الظروؼ الجوية ، أشعة 
الشمس، مستوي الضوضاء، 

لمموثات البيئية ، إتجاه اليواء ا
داخؿ المسكف ، سبلمة 

 التوصيبلت".
مراعاة إتساع فتحات دخوؿ  -

وخروج اليواء وأوضاع 
الجدراف والقواطع وقد 

( مف 93أوضحت المادة )
البلئحة التنفيذية لقانوف 

البناء"أف يكوف لكؿ غرفة أو 
مرفؽ مف مرافؽ البناء فتحو 

أو عدة فتحات لمتيوية 
ءة الطبيعية ويجب أال واإلضا

يقؿ المسطح اإلجمالي لمفتحة 
% مف مسطح 8عف اآلتي: 

أرضية الغرؼ السكنية وبحد 
 أدني مترًا مربعًا.

% مف مسطح أي مرفؽ 10
مف مرافؽ البناء "مطبخ ، دورة 

مياه، بئر سمـ" وبحد أدني 
 نصؼ متر مربع.

اإلىتماـ بمصدات  -
الضوضاء الطبيعية 

زراعة  كاألشجار، فقد ثبت أف
األشجار بشكؿ مكثؼ يقمؿ 
 7:6مف الضوضاء بنسبة مف 

قدـ،  100ديسيبؿ في مسافة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤسسة بالتعاوف 
مع المحميات 

 والجمعيات األىمية.
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة اإلسكاف.-
العامميف -

 بالمؤسسة.
 الجمعيات األىمية.-
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اليدؼ )اإلرجونومية 
المسئوؿ عف  لطرؽ والوسائؿ المستخدمةا المراد تحسيف تطبيقيا (

 التنفيذ
مكاف التنفيذ 
 والتوقيت

وضع بعض أصص الزرع في 
 األماكف المناسبة.

يراعي إستخداـ المصدات  -
الصناعية لمضوضاء ومف 
أمثمتيا الخرسانة، الخشب 
عالي الكثافة ، األلواح 
المعدنية ، الزجاج ، 

والببلستيؾ أو أحدىما، 
داـ خامات إقتصادية إستخ

ومنيا: الصوؼ الزجاجي ، 
الصوؼ الحجري والمسامي 
 مثؿ الصمصاؿ األسفنجي.

إختيار أغطية األرضيات  -
المناسبة التي تمتص 
األصوات وتقمؿ مف 

الضوضاء وتوفر السطح 
 المريح والناعـ.

اإلىتماـ بتوزيع اإلضاءة  -
الصناعية بشكؿ مناسب فمثبًل 

لسمـ يراعي أف تكوف إضاءة ا
أمامية مف أعمي أو مف 
الجانبيف تجنب لحدوث 

 الظبلؿ المركبة عمي درجاتو.
اإلستعانة بالمراوح  -

الكيربائية وأجيزة التكييؼ 
والشفاطات حيث تعمؿ عمي 
تغير كمية اليواء وتجديدىا 

والحرص عمي التيوية اليومية 
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اليدؼ )اإلرجونومية 
المسئوؿ عف  لطرؽ والوسائؿ المستخدمةا المراد تحسيف تطبيقيا (

 التنفيذ
مكاف التنفيذ 
 والتوقيت

بإستمرار لتجديد اليواء 
المحمؿ بالرطوبة والمرتفع في 

 تو بآخر نقي.درجة حرار 
إرجونومية التصميـ 

 التنظيمي
الحرص عمي اإلستفادة مف  -

التقنيات التكنولوجية وتزويد 
الدار باألجيزة الحديثة وأثاث 
متطور يتناسب مع إحتياجات 
المسف بما ينعكس عمي رضاء 

 المسف.
تزويد مؤسسات رعاية  -

المسنيف بأجيزة رياضية 
مناسبة لممسنيف مما يعزز 

يع دائرة عادات صحية ، وتوس
 التواصؿ بيف المسنيف.

اإلستعانة بقطع األثاث  -
البسيطة المزودة بعجؿ 
لتسييؿ تحريكيا حسب 

 الحاجة.
مراعاة أف تجمع وسائؿ  -

التجميؿ المستخدمة بيف 
الغرض النفعي والجمالي في 

 نفس الوقت.
اإلستعانة بقطع األثاث التي  -

يمكف التحكـ في مستوي 
اإلرتفاع أو اإلنخفاض 

 الكراسي".-لمناضد"ا
إستبداؿ اآلسرة الصاج  -

الموجودة ببعض المؤسسات 

المؤسسة بدعـ 
مادي مف محافظة 
الشرقية والجمعيات 

 األىمية 

السنة  بداية مف 
المالية الجديدة 

 (.2020-)يوليو 
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اليدؼ )اإلرجونومية 
المسئوؿ عف  لطرؽ والوسائؿ المستخدمةا المراد تحسيف تطبيقيا (

 التنفيذ
مكاف التنفيذ 
 والتوقيت

بآسرة حديثة ومريحة بؿ يمكف 
التحكـ في إرتفاعيا بما يناسب 

 حالة المسف.
اإلىتماـ بصيانة المرافؽ  -

بشكؿ دوري )مياه، كيرباء، 
 صرؼ،..(. 

 
 قائمة المراجع:

 أواًل: القرآف الكريـ.
 (.24،23سورة اإلسراء: آية )-
 (.8سورة العنكبوت: آية )-

 ثانيًا: المراجع العربية:
 (2011أحمد وحيد مصطفي:) "الجزء األوؿ "فف التصميـ لراحة ورفاىية البشر

ية الفنوف التطبيقية،جامعة مركز معمومات أرجونومية التصميـ، كم
 حمواف، القاىرة.

 (2004أريج أحمد سعيد عقراف) التخطيط إلدارة موارد األسرة المالي في مرحمة" :
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية التقاعد لممرأة السعودية العاممة"  

 لبلقتصاد المنزلي والتربية الفنية، جدة .
 (2004أسماء عبدالمنعـ إبراىيـ :) التخطيط لمتقاعد وعالقتو ببعض سمات"

بداع رابطة األدب الحديث، الجزء الخامس الشخصية"   دراسة ميدانية، فكر وا 
 والعشروف )أغسطس(، مكتبة األنجمو المصرية.

 (2018أسماء ممدوح فتحي عبد المطيؼ ، رشا رشاد محمود منصور") اإلعتبارات
ة الذات لربة األسرة"  األرجونومية لتصميـ المسكف وعالقتيا بإدار 
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العربي العشروف لئلقتصاد المنزلي  -المؤتمر الدولي السادس
 -28مجمد -"اإلقتصاد المنزلي وجودة التعميـ"، مجمة اإلقتصاد المنزلي

 ـ. 2018-العدد الرابع
 ( 1999آماؿ صادؽ وفؤاد أبو حطب :) نمو اإلنساف مف مرحمة الجنيف إلي "

 ، مصر.4موالمصرية، طمكتبة األنج مرحمة المسنيف" 
 ( 2006آماؿ عبد القادر جودة:) مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا"

، مجمة جامعة القدس بالوحدة النفسية لدي عينة مف المسنيف"
 ، فمسطيف.7المفتوحة لؤلبحاث والدراسات، عدد

  ( 2008أمؿ محمود عمي العبيدي:) "مجمة  "اإلستراتيجيات اإلقتصادية الحديثة
، كمية اإلدارة واإلقتصاد، الجامعة 69دارة واإلقتصاد، عدد اإل

 المستنصرية، بغداد، العراؽ.
 (2016أميرة عبد الرحمف برىميف :)"مجمة الجودة الصحية "الجودة الصحية ،

ىندسة النشاط البشري، جامعة الممؾ سعود بف عبد العزيز لمعمـو 
 ،الرياض.2016إبريؿ  3( العدد 11الصحية، مجمد )

 الوسائؿ التكنولوجية في (:2002يمف محمد نور، خالد صبلح الديف محمد)أ"
كمية البناء كمحدد أساسي لإلرتقاء بالمناطؽ العشوائية بمصر"  

 اليندسة، جامعة حمواف.

 ( 2001البدانية دياب:) تطوير مقياس اإلتجاىات نحو كبار السف في المجتمع"
 لكويت.مجمة العمـو اإلجتماعية، جامعة ا األردني" 

  (2000بشير صالح الرشيدي :) "رؤية تطبيقية مبسطة،  "مناىج البحث التربوي
 ، القاىرة.1دار الكتب الحديثة، ط

 ( 2006بغيجة لياس:) إستراتيجيات التعامؿ مع الضغوط النفسية وعالقتيا"
، رسالة ماجستير،قسـ بمستوي القمؽ واإلكتئاب لدي المعاقيف حركياً"

 مـو اإلنسانية اإلجتماعية، جامعة الجزائر.عمـ النفس، كمية الع
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 ( 2003ثريا عبد الرؤوؼ جبريؿ:) "الخدمة اإلجتماعية ومشاكؿ المرأة المسنة" 
أكتوبر،  14-12المؤتمر اإلقميمي العربي الرابع لرعاية المسنيف،

 جامعة حمواف، مصر.
  ( 2010الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء:)سنوي "الكتاب اإلحصائي ال

(5991-0222.)  

 ( 2017الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء :)"الكتاب "تعداد السكاف ،
 اإلحصائي السنوي، مصر.

 (2010جولتاف حجازي، عطاؼ أبو غالي:) )مشكالت المسنيف )الشيخوخة"
دراسة ميدانية عمي عينة مف المسنيف وعالقتيا بالصالبة النفسية" 
غزة"، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث لمعمـو الفمسطينييف في محافظات 

 (.1)24اإلنسانية، مجمد 

 (2006جيبلف صبلح الديف القباني:) الرضا عف البيئة السكنية لدي ربات األسر"
مجمة بحوث  وعالقتو ببعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية" 

 ( أكتوبر.4( ، العدد)16اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجمد)

 دور ربة األسرة في إدارة (: 2012ف حنا عزيز يوسؼ، شيريف عبدالباقى)حنا"
 –المؤتمر العممي السنوي)العربي السابع  الدخؿ المالي وعالقتو بالتوافؽ الزواجي" 

 إبريؿ. 12 -11الدولي الرابع(، 

 ( 2011خالد بف سعود الشريؼ:) مستوي جودة الحياة لدي المسنيف بمدينة"
 العمـو اإلجتماعية، جامعة أـ القري. كمية ،مكة المكرمة"

 ( 2003رشاد أحمد عبد المطيؼ:) مدخؿ الت ىيؿ المرتكز عمي المجتمع"
المؤتمر اإلقميمي العربي الرابع لرعاية  ومواجية إحتياجات المسنيف" 

 أكتوبر، جامعة حمواف، مصر. 14-12المسنيف، 
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 (2004زكي محمد حسف، نصار سيد نصار:)لمجاؿ "اإلرجونوميكس في ا
 ، المكتبة المصرية، اإلسكندرية.الرياضي"

 (2008سميـ أبو عوض:) "الطبعة األولي، دار أسامة  "التوافؽ النفسي لممسنيف
 لمنشر، األردف.

 ( 2014سميماف عبد الواحد:)"دار الجامعة الجديدة، "اإلرشاد النفسي التربوي ،
 القاىرة.

 ( 2004سمحاء سمير إبراىيـ:) لممسكف وعالقتيا بالسموؾ "المالئمة الوظيفية
رسالة دكتوراه ، كمية اإلقتصاد المنزلي، العدواني لشباب الجامعة"  

 جامعة المنوفية.

 ( 2006سميا جميؿ النوايسة:) مشكالت كبار السف في األردف وبناء برنامج"
رسالة دكتوراه،  تدريبي لمساعدتيـ عمي التكيؼ مع تمؾ المشكالت" 

 لعميا، جامعة عماف العربية، األردف.كمية الدراسات التربوية ا

 ( 2015سني أحمد:) "دراسة "تقدير الذات وعالقتو بالتوافؽ النفسي لدي المسف.
ميدانية عمي عينة مف المسنيف بمراكز رعاية الشيخوخة، رسالة 

 ، الجزائر.2ماجستير، كمية العمـو اإلجتماعية، جامعة وىراف

 (2001الشاذلي محمد عبد الحميد":)المكتبة الجامعية، ؽ النفسي لممسنيفالتواف ،"
 اإلسكندرية.

 

 ( 2015شيماء أحمد أحمد النويري:) فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي ربات"
األسر باإلعتبارات األرجونومية في أداء األعماؿ المنزلية وأثرىا عمي 

رسالة دكتوراه، قسـ اإلقتصاد المنزلي، كمية التربية  كفاءتيا اإلدارية" 
 نوعية، جامعة عيف شمس.ال
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  دار أسامة، األردف. مبادئ عمـ النفس"(:"2009خميفة )محمد صابر ، 

 (2010صفاء عيسي صياـ:) السمات الشخصية وعالقتيا بالتوافؽ النفسي"
رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة لممسنيف في محافظة غزة"   

 األزىر، غزة، فمسطيف.

 ( 2010عبد الفتاح عثماف:)مة اإلجتماعية مع الفئات الخاصة" الشيخوخة "الخد
 مكتبة عيف شمس، القاىرة.والمسنيف" 

 ( 2005عبد المطيؼ محمد عفيفي:) مقاييس جسـ اإلنساف المصري )أنثرو"
القاىرة، طبعة خاصة تصدرىا نقابة مصممي  بومترية مصرية(" 
 الفنوف التطبيقية.

 ( 2000عبد ا سرحاف:)مجتمع البحوث  ـ" "رعاية المسنيف في اإلسال
 اإلسبلمية، األزىر لمنشر، القاىرة.

 (2000عبد ا سيد معتز:) "دار غريب  "بحوث في عمـ النفس اإلجتماعي
 لمطباعة والنشر، القاىرة.

 ( 2011عبد النبي أبو المجد :) "خطوط إرشادية "اإلرجونوميكس الحديث :
عرفة الجامعية، لمعوامؿ اإلنسانية في التصميـ واإلستعمالية، دار الم

 القاىرة.

 (2007عزة عبد الكريـ مبروؾ":) أبعاد الرضا عف الحياة ومحدداتو لدي عينة مف
 .421-377(، 2) 17دراسات نفسية، المسنيف المصرييف"  

 ( 2005فاتف الدىاف:) تغير الوسط الطبيعي لممسنيف وعالقتو بالتوافؽ"
 دمشؽ، سوريا.رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة  اإلجتماعي" 
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 (2012فايزة بمخير:) "مفيـو الذات وعالقتو بالتكيؼ اإلجتماعي لدي المسنيف" 
رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلجتماعية، جامعة وىراف ألسانيا، 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 ( 2009كماؿ يوسؼ ببلف:) دراسة مقارنة لسمة القمؽ بيف المسنيف المقيميف"
(، 35مجمة دمشؽ، المجمد ) دور الرعاية أو مع أسرىـ" في 
 (.2العدد)

 (2003لبني أحمد عكروش :)"مجمة األمف والحياة، جامعة  "رعاية المسنيف ،
 ،السعودية.22، مجمد 254نايؼ العربية لمعمـو األمنية، عدد 

 (2002لجنة األمـ المتحدة:) إحتياجات كبار السف  اإلعتراؼ بسوء معاممة كبار"
الجمعية العالمية الثانية لمشيخوخة،  لسف وعالجو في سياؽ عالمي" ا

 ( مف جدوؿ العماؿ، نيويورؾ.4الدورة الثانية)

 (2003لطيفة بنت عبد ا المزروع:) "مستوي الرضا السكني عف المساكف" 
 رسالة دكتوراه، جامعة الممؾ سعود.

 ( 2011ليزا كيفورؽ سموكجياف:)نة حمب " دراسة "واقع دور المسنيف في مدي
، رسالة ماجستير، كمية اإلقتصاد، قسـ اإلسكاف، جامعة ميدانية

 حمب، الجميورية العربية السورية.

 (2011مايسة محمد أحمد الحبشى :) أثر العوامؿ االجتماعية واالقتصادية عمى"
 التخطيط االستراتيجي لمدخؿ المالي لمرحمة التقاعد وعالقتو بالرضا عف الحياة" 

 (، يوليو.22حوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد)مجمة ب

 (2001محمد عبد الوىاب الظفيري:) السياسة اإلجتماعية ورعاية المسنيف في"
 ، الكويت.29مجمة العمـو اإلجتماعية، عدد دولة الكويت" 
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 (2001محمد فرج التميمي":)رسالة دكتوراه، الرضا السكني في مدينة حائؿ ،"
 امعة الممؾ سعود، الرياض.كمية اآلداب، ج

 (2002مدحت محمد محمود أبو النصر:)  نظاـ المساعدة في رعاية المسنيف"
، المؤتمر العممي الثالث عشر الرعاية مف منظور الخدمة اإلجتماعية"

اإلجتماعية لممسنيف في ظؿ المتغيرات المعاصرة، كمية الخدمة 
مية الخدمة اإلجتماعية لممسنيف في ظؿ المتغيرات المعاصرة، ك

 اإلجتماعية، فرع الفيوـ، مصر.

 ( 2016مروة عثماف حسيف مصطفي:)  الصحة النفسية لممسنيف بدور اإليواء"
" ، رسالة ماجستير، عمـ النفس اإلجتماعي، جامعة بوالية الخرطـو
 الرباط الوطني.

 (2002مريـ سميـ:) "دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، "عمـ نفس النمو 
 بيروت، لبناف.

 ( 2012مزياف محمد:)  مفيـو الذات وعالقتو بالتكيؼ اإلجتماعي لدي"
رسالة ماجستير، كمية العموـ اإلجتماعية، جامعة وىراف  المسنيف" 

 ألسانيا، الجميورية الجزائرية.

 ( 2007معتصـ حسف أشتيو:) ظاىرة الفقر الحضري وأثرىا عمي التطور العمراني في"
سالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح ، ر مدينة نابمس"

 الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 (2007معتصـ حسف أشتيو:) ظاىرة الفقر الحضري وأثرىا عمي التطور العمراني"
رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة في مدينة نابمس"  

 النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
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 (2010منى حامد إبراىيـ موسي :) معوقات تممؾ األسرة السعودية لممسكف"
(، سبتمبر، مجمة بحوث التربية 18"، عدد)وعالقة ذلؾ بتخطيط دخميا المالي

 النوعية، جامعة المنصورة.

 (2011مني حامد إبراىيـ موسي، ىنادي محمد عمر قمرة":) قياس وعي عينة
 كني" مف أفراد المجتمع بمفيـو المساكف الذكية وعالقتو بالرضا الس

 (، يوليو.22مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد)

 ( 2011مني شرؼ عبد الجميؿ :)"مكتبة بستاف "ت ثيث وتجميؿ المسكف ،
 المعرفة،اإلسكندرية.

 ( 2003مني مصطفي الزاكي :) التصميـ الداخمي لممطبخ وأثره عمي كفاءة ربة"
كتوراه، كمية االقتصاد رسمة د األسرة في أداء األعماؿ المنزلية" 

 المنزلي، جامعة المنوفية.

 (2003ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ، عبير محمود الدويؾ":) دور ربة األسرة في
"، مجمة إختيار األثاث والمفروشات وعالقتو بالتوافؽ والرضا السكني

، كمية اإلقتصاد المنزلي، 3، عدد13بحوث اإلقتصاد المنزلي، مجمد
 جامعة المنوفية.

  اليوية الثقافية وعالقتيا بالتصميـ (:2016سعيد إبراىيـ مصطفي الديب ) مي"
رسالة ماجستير، كمية اإلقتصاد  الداخمي لمسكف حديثي الزواج" 

 المنزلي، جامعة المنوفية.

 (2006نجبلء سعد عبدا الجزار" :) معوقات االستفادة مف بعض الخدمات
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