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ات التعا�ش وعالق��ا ببعض متغ��ات  �صيةالرم�ا�  لدى املعلم�ن املتقاعدين 

  بمنطقة عس��

               *ع0/ دمحم ع0/ الوليدي، عمر ع0/ دمحم الش�را+ي

  . اململكة العر>ية السعودية،  جامعة امللك خالد،قسم علم النفس

                                  oash33@gmail.com: ال�Aيد @لك?�و+ي*

ــــ�ات  ات التعــــــا�ش وعالق��ــــــا بــــــبعض املتغ�ــ ــــة ا"!اليــــــة للتعــــــرف ع�ــــــ� م�ــــــا اســ ــــدفت الد ر'ــ ر

ات التعـا�ش لـدى  رال56صية لدى املعلم�ن املتقاعدين بمنطقة عـس��، والتعـرف ع�ـ� اخـتالف م�ـا

لــة Aجتماعيـــة، ولتحقيــق أ'ـــداف البحــث تـــم املعلمــ�ن املتقاعـــدين تبعــا ملتغ�ـــ� الفئــة العمر7ـــة وا"!ا

ة �Eائيـة مـن سـتة أCعـاد و ات التعـا�ش وقـد تHـو بـصو راعداد مقياس مل�ا ن فقـرة، وتـم التحقـق ) 57(ر

مـــن ا"5ـــصائص الـــسيHوم�Rية للمقيـــاس مـــن صـــدق وثبـــات، وقـــد تـــم تطبيـــق Nدوات ع�ـــ� عينـــة مـــن 

معلما متقاعـدا ) 124(ط Aلك�RوZي املعلم�ن املتقاعدين WX منطقة عس�� حيث استجاب ع�� الراب

ات التعـا�ش  اسة إ`ـ� أن مـستو م�ـا ت نتائج الد رمhij ع�� تقاعده ستة سنوات فأقل، وقد أشا ر ىر

جــة متوســـطة، كمـــا تبـــ�ن مــن النتـــائج أن املعلمـــ�ن املتقاعـــدين ال  رلــدى املعلمـــ�ن املتقاعـــدين mـــان بد

ات التعـــا�ش تبعـــا للفئـــة العمر7ـــة و ريختلفـــو XـــW مـــستو م�ـــا ى ا"!الـــة Aجتماعيـــة، وpنـــاء ع�ـــ� نتـــائج ن

ات  ة Aسـتفادة مـن خqـ�ات املعلمـ�ن XـW م�ـا ج بـبعض التوصـيات م�sـا ضـر اسة فقد تـم ا"5ـر رالد ر ور و

شــادي ملــساعدة Cعــض املعلمــ�ن الــذين  رالتعـا�ش إلفــادة فئــات أخــر مــن اxyتمــع، واعـداد برنــامج ا ى

ات التعا�ش ل�م ات التعا�ش WX تنمية م�ا رتنقص�م م�ا   .ر

ات التعا�ش، املعلم�ن املتقاعدين: الOلمات املفتاحية   .رم�ا
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Coexistence skills and their relationship to some personal 
variables among retired teachers in the Asir region 
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Abstract: 

The current study aimed to identify the level of coexistence skills and 

their relationship to some personal variables among retired teachers, 

and to identify the difference in coexistence skills of retired teachers 

according to the variables of age group and social status. Paragraph, 

and the psychometric properties of the scale were verified for validity 

and reliability, and the research was applied to a sample of retired 

teachers in the Asir region, where 124 retired teachers responded to the 

electronic link after their retirement six years or less, and the results of 
the study indicated that the level of coexistence skills Among retired 

teachers, it was moderately, as it was found from the results that 
retired teachers do not differ in the level of coexistence skills 

according to the age group and social status. Preparing a counseling 
program to assist some teachers who lack coexistence skills in 

developing coexistence skills for them. 

Keywords: coexistence skills, retired teachers. 
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  :مقدمة البحث

يمـــر ZAـــسان بمراحـــل حياتيـــة مختلفـــة ولHـــل مرحلـــة متطلبا��ـــا وال�Rاما��ـــا وال~ـــ{ تحتـــاج ا`ـــ� 
شـاد A ـس�ولة، وال يتوقـفC ـا' رمساعدة ف��ا لHي يتكيف و7تعا�ش ف��ا و7تجاو  ع�ـ� مرحلـة عمر7ـة ز

  .زواحدة بل يتجاو ذلك ا`� mل حياة ZAسان

رإن التقدم WX السن ل�س مرادفا لسوء ا"!الة ال�!ية، غ�� أنھ ال يمكن إنHار الدو الكب�� 
غم �مHانيات العديـدة ال~ـ{ ي�يح�ـا التقـدم XـW الـسن  ثات ا"xي�ية، و رالذي تقوم بھ العوامل واملو ر

منظومــة واســعة ومتنوعــة مــن املــشكالت البدنيــة والعاطفيــة واملاديــة ال~ــ{ نإال أن املــسن�ن يواج�ــو 
ريتعـــذر التعامـــل مــــع Cعـــض�ا XــــW أك�ـــ� Nحيــــان و�عتqـــ� الكqـــ� XــــW الـــسن طــــو مـــن أطــــوار العمـــر تــــز�� 
�Zـــسان املقبــــل عل��ـــا وتكــــدر �Zـــسان الــــذي 'ـــو ف��ــــا، و�ـــW ن�يجــــة �غ�ـــ� بيولــــو�W حت�ـــ{ XــــW جــــسم 

  ).2008الغليان، (ال يفيده عالج �Zسان ال يوقفھ شفاء و

و7حتــاج اxyتمـــع ا"!ـــديث إ`ـــ� A'تمــام بـــاملواطن�ن مـــن كبـــار الــسن واســـ�ثمار مـــا لـــد��م مـــن 
ات وAستفادة من خqـ�ا��م، و7مكـن اسـتعراض أبـر حاجـات املـسن�ن زقد أن يف�مـوا أنفـس�م، كمـا : ر

C نعد التقاعد، كما يحتاجو إ`� نيحتاج املقبلو ع�� سن التقاعد التعرف إ`� فرص العمل والتطوع
قالتعــرف ع�ــ� طــر اy!افظــة ع�ــ� الــ�!ة ا"xيــدة واتبــاع أســاليب مع�ــشية تالئــم التقــدم XــW الــسن 

  ).2009برmات، (قوطر تجنب Nمراض املزمنة والوقاية م�sا 

ىســـنة فـــأك�� علـــى مـــستو ) 60(و�ــش�� �حــصائيات إ`ــ� أن عــدد N¥ــ5اص الــذين بلغـــوا 
تفــع إ`ــ� ) 376(بلــغ ) 1980(العــالم عــام  رمليــو ¥ــ5ص وا ومــن ) 2002(نمليـــو شـــخص عــام ) 590(ن

ــــــــ�  ــــع أن يــــــــــصل إ`ــ ـــــــام ) 1171(املتوقــــــ ـــــــو ¥ــــــــــ5ص عــــ ــــــسبة ) 2020(نمليـــ ــــ ــــــوع %) 25(أي ب�ـ مــــــــــن مجمــــ
  )2021املتقاعدين وAستفادة من خ�qا��م، ) (10(السHان

يوقد يHو للتقاعد أثرا س�ئا ع�� حياة املتقاعد وذلك ملا ينطو عل ريھ من �غي�� XـW الـدو ن
رأو املHانــة إال أن تــصو الفـــرد لذاتــھ ال يتغ�ـــ� بــنفس الـــسرعة وpالتــا`W فـــإن Aنتقــال مــــن العمــل ومـــا 
يتصل بھ مـن مHانـة وأدوار إ`ـ� التقاعـد قـد ي�ـشأ عنـھ Cعـض املـشكالت النفـسية كمــا يتوقـف نجـاح 

و اســـتمرار ا'تمامـــات ســـابقة ومـــا املــسن�ن XـــW التوافـــق مــع التقاعـــد ع�ـــ� وجـــود ا'تمامــــات جديــــدة أ
 )1996إبرا'يم، (ريصاحب ذلك من شعو املسن�ن بوجود 'دف أو مع¯h ل®!ياة 

7ا أي عند بلوغھ املرحلة ال~ـ{ �ـسمح لـھ القـوان�ن  روالتقاعد 'و ترك املوظف لعملھ اختيا
7ا عند بلوغھ سن الست�ن السنة ا5yصصة لذلك، ففي Cعض الـدو اعتqـ�ت ا لبذلك أو اجبا لـسن ر

ى سنة بدء سن الشيخوخة، ب�نما حدد WX دو أخر سن 60-65  للمرأة وال شك 50 للرجل وسن 55ل
تباطا وثيقا ملتوسط Nعمار m WXل دولة ع�� حدة    )2003حمادة، (رأن تحديد 'ذا السن مرتبط ا

يوقد Zشأ نظام التقاعد WX اململكة العرpية السعودية Cعد التطـو �دار الـذي حـدث ف��ـا،  ر
تزايـــــد عـــــدد املـــــوظف�ن املـــــدني�ن والعـــــسكر�7ن، وظ�ـــــرت ا"!اجـــــة إ`ـــــ� نظـــــام يخـــــدم 'ـــــذه الفئـــــة مـــــن و

لوقــد صــدر أو . العــامل�ن XــW الدولــة Cعــد بلــوغ�م مرحلــة متقدمــة مــن العمــر أو �xــز'م عــن العمــل
 .)1989العبيدي، ) (1944(نظام للتقاعد عام 

ت جـــدال وا ًســــعا XـــW ¶ونـــة Nخ�ـــ�ة، ســــواء ر�عتqـــ� التقاعـــد ال�ـــسµ{ مـــن املوضــــوعات ال~ـــ{ أثـــا

 hـ!ية وح~ـ¸ W¹ن بك�ـ�ة الـضغوط امل�نيـة أو لـدوا وكمطلب شرW¹ يطالب بھ املعلمـ�ن عنـدما �ـشعر
ســة  راجتماعيـة ونفــسية، ولعــل خــصوصية م�نـة التعلــيم �ــW مــا �ـستوجب ذلــك، mــو التعلــيم كمما ن
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س ال رقـــد تختلـــف عمـــا تلقـــاه 'ـــذا Nســـتاذ CـــشHل نظـــر XـــW ا"xامعـــات واملـــدا عليـــا، وعليـــھ يـــأ�ي 'ـــذا ي
ه ال~ـ{ تلقـي بظالل�ـا ع�ـ�  رالبحث من أجل استجالء دواW¹ إقبـال املعلمـ�ن ع�ـ� التقاعـد ال�ـسµ{ وآثـا

  ) 2021العابد وحفيظي،  (نقل ا"�q5ات إ`� Nساتذة ا"xدد

7ــا عــن عمــل ظــل يقــوم بـــھ  ا أو إجبا روالتقاعــد عمليــة اجتماعيــة تتــضمن تخ�ــW الفــرد اختيـــا ر
ً

شده، و pالتا`W اZ¼!ابھ من القو العاملة WX اxyتمع وتحولھ إ`� Aعتماد جزئيا ع�ـ� Nقـل رمعظم 
ً

ى
ــــل  ــــو نظــــــــام التــــــــأم�ن AجتمــــــــاW¹، حيــــــــث يحــــــــل املعــــــــاش محــــ ـــ ـــــــة املاديــــــــة 'ـ ـــــ�ن للكفايـ ــــــام معـــ ــــــ� نظــ ع�ــ

 ).2015الغر7ب، ( Nجر

 ان��ــت) يعـسكر/ مـدZي(mـل موظــف : " �عـرف املتقاعـد عنــد املؤسـسة العامـة للتقاعــد بأنـھو
ـــ�ة ال~ـــــ{ قــــــضا'ا ـــن الفRــ مـــــدة خدمتـــــھ، وخـــــصص لـــــھ بموجـــــب أنظمـــــة التقاعـــــد معاشـــــا تقاعـــــديا عــ

ً ً
 "

 و�عرف التقاعد أيضا بأنھ املرحلة ال~{ ينقطع ف��ا الفرد عن .)2, 2016املؤسسة العامة للتقاعد، (
7ة 7ة أو أسباب اختيا رالعمل ألسباب إجبا ، ( ر �R2011يالش.(  

7ــادة ب�ــسبة  ٪ XــW الــصعوpات املرتبطــة با"!ركــة وZNــشطة اليوميــة، 14زو7ــؤدي التقاعــد إ`ــ� 
7ـادة XـN Wمــراض، و6و ه الـ�!ية XــW حالـة التقاعــد 9ز٪  ر٪ انخفـاض XــW الـ�!ة النفــسية، وتز7ـد آثــا

W¹ي أو . غ�ــ� الطــوZــشاط بــدZ WــX ك روتخــف ¶ثــار الــ�!ية املعاكــسة إذا mــان الفــرد م�Rوجــا أو �ــشا
ً

  (Dhaval & et al, 2008) ديواصل العمل لبعض الوقت Cعد التقاع

ـــع Cعــــض وتخفــــيض إن  مــــشHلة العالقــــات Aجتماعيــــة �ع¯ــــ{ عــــدم تفاعــــل النــــاس Cعــــض�م مـ
ناتـصاال��م ل®!ــد NدZــى و7ختلفــو XــW معاي��'ــا وpالتــا`W يــصبح الــضبط AجتمــاW¹ وتبــادل املــساعدة 

: ن�عاZي م�sا املتقاعدوومن أك�� املشكالت النفسية ال~{ ) . 2015ابو جراد، (أك�� تفكHا وأقل دوما 
را"!ـز وÌNــhi الناتجــان عــن الوحــدة وفقــدان حـب وتفاعــل ¶خــر7ن، كــذلك الــشعو Cعــدم القيمــة  ن

ــــشغل�ا بمركــــــزه الــــــوظيفي ة املHانــــــة Aجتماعيــــــة ال~ــــــ{ mــــــان �ــ ــــسا ـــة وخــ ــــالفراغ  و�،روالدونيـــ حــــــساس بــ
XــــW املــــشكالت روAكتئــــاب والقلــــق، خاصــــة قلــــق املــــوت والــــشعو بوطــــأة املــــرض والxÎــــز، والــــدخو ل 

ــــــــل ــــــد، مثــــ ـــــــــة التقاعـــــ ــــــة بمرحلــ ــــــــ� : ا"5اصـــــ ــــــــــ56ص إ`ــــ ــــــــصل الـ ـــــــــد يـــ ـــــشيخوخة، وقـــ ــــــــان الــــــ ــــھ، ذ'ـــ العتـــــــ
وتمثــل فRــ�ة التقاعــد بدايــة العديــد مــن Nمــراض ا"xــسدية مثــل ). 2014الــشر7ف، ( ا"5ــرف مرحلــة

ة الدمو7ــة، حيــث تمثــل  رضــعف ا"!ــواس، و'ــن العــضالت، 'ــشاشة العظــام أمــراض القلــب والــدو
تفاعـــا لـــدى املـــسن�ن وال~ـــ{ �ـــشمل فئـــة املتقاعـــدين ن�يجـــة ا"xلطـــة القلبيـــة أو ســـÏب املـــوت Nك�ـــ ر� ا

ـــاب  ، ال��ـــ ــــسكر ام ا"5ب�ثــــــة، أمــــــراض الــ تفــــــاع ضــــــغط الــــــدم، ي�ـــــW ذلــــــك Nو يا"xلطـــــة الدماغيــــــة وا ر ر
   (Harlow & Brown, 2017) املفاصل

 WــX ســاسN كـــز ع�ــ� ¶ثــار الــسلبية للتقاعـــد وتجعلــھ�Rمــة ل N رتـــد'و زوقــد جــاءت نظر7ــة
مة لدى املسن  N احداث WX زعالقة الفرد بنفسھ ومجتمعھ، ولكن التقاعد ل�س 'و العامل الوحيد
متناســية ان عالقـــة الفـــرد بنفــسھ وpمـــن حولـــھ تحــدد'ا عوامـــل كث�ـــ�ة وتــؤثر ف��ـــا متغ�ـــ�ات متعـــددة 

) ، �R2011يالش.(  

ات التعا�ش �شتمل ع�� mل م(Endler, 1999)و�ش�� اندلر  ا نفكر بھ أو تقوم ر إ`� أن م�ا
'ـا النفــسية  ربـھ مــن خـالل التعــرض ملواقـف الــضغط النفـ�Ø }iÙــدف حـل املــشHلة، والتقليـل مــن اثا

جانـــب : يو'نــاك مــن �ــش�� إ`ـــ� أن عمليــة مواج�ــة الــضغط النفـــiÙ{ تنطــو ع�ــ� جــانب�ن. وا"xــسدية
دي إ`ــ� حــل ســلµ{ واخــر إيجــاÚي، أمــا ا"xانــب �يجــاÚي فيع¯ــ{ التعامــل �يجــاÚي مــع الــضغط ممــا يــؤ

ا ا"xانـــب الـــسلµ{ فيع¯ـــ{ التعامـــل الـــسلµ{ مـــع الـــضغط  'ـــا، أمـــ مـــوم¯{، (راملـــشHلة والـــتخلص مـــن اثا
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7ة إ`ـ� ان التكيـف للمتقاعـد �عتمـد ع�ـ� إيجـاد أدوار مـشا�Øة ). 2011 روتذ'ب فكرة نظر7ة Aسـتمرا
7ة ع�ـ� ا سـ�ا قبـل التقاعـد حيـث تؤكـد نظر7ـة Aسـتمرا رلألدوار ال~{ mان الفرد يما نن النـاس يميلـو ر

 W`التـــاpج مـــن الوظـــائف و وإ`ـــ� ا"!فـــاظ ع�ـــ� أنمـــاط ا"!يـــاة، وتقـــدير الـــذات والقـــيم ح~ـــh عنـــد ا"5ـــر
  )Salami, 2010(التقاعد ال يلزم أن يؤدي إ`� الشدة النفسية 

م ع�ـ� يـد كـال مـن1961عـام (Disengagement Theory) ظ�رت نظر7ة Aنفصالية وقد 
ً

 :
ة عـن مجموعـة  (Cumming & Hnry) يكمـنج و'äـ� رتقـوم 'ـذه النظر7ـة ع�ـ� افRـ�اض أن الفـرد عبـا

مــن العالقــات Aجتماعيــة، mلمــا تقــدم XــW الــسن اZــ¼!ب مــن ال�ــشاطات Aجتماعيــة وانفــصل ع�sــا 
نانفصاال إلزاميا تHو نتائجھ ذات مردود إيجـاÚي ع�ـ� الفـرد نفـسھ وع�ـ� اxyتمـع

ً ً
) . ، �R2011يالـش (

ـــعو ز فوائــــد عديــــدة سياســــية واجتماعيــــة واقتــــصادية وثقافيــــة ومــــن أبــــر للتعــــا�ش بــــ�ن افــــراد اxyتمـ
انـــھ ســـÏب لتحقيـــق املـــصا"ç املـــش�Rكة "xميـــع افـــراد اxyتمـــع ع�ـــ� اخـــتالف اديـــا�Eم : فوائــده مـــا يـــأ�ي

ق�م، وانھ سÏب لتحقيق Aمن وAستقرار WX اxyتمع، وانھ سÏب لتنمية اxyتمعات وتطو7ر'ا  ووعر
ـــا، وأ�Eــــا ســـــÏب ل�ـــــشر الــــدعوة بـــــ�ن افـــــراد اxyتمــــع سياســــيا واقتـــــصاديا واجتما عرفـــــة و7وســـــف، (عيــ

2020.(  

إن التعا�ش 'و عالقة إZسانية متبادلة مع ¶خر7ن قائمة ع�ـ� Nلفـة واملـساملة وامل�ادنـة 
ـــــوال ا`ــــــ� التHامــــــل �ZــــــساZي  ـــنفس ). 2017دمحم، (والتواصــــــل والتفاعــــــل وصـ ـــــة علــــــم الـــ و�عــــــرف جمعيـ

ات الت) A)APAمر7كية  عا�ش بأ�Eا مجموعة من �جراءات أو السلوكيات WX التعامل مع حاالت رم�ا
ة، و7مكن ان تHو 'ذه �جـراءات إيجابيـة مثـل Aسـ�Rخاء  نAج�اد أو ال��ديد او املواقف غ�� السا ر

 ,Gray(او سلبية من مثل التجنب بحيث يتم خفض املشاعر السلبية والصراع الناجم عن Aج�اد 
يلتعا�ش 'و سلوك فكر وعم�WX W ش~h نواWì ا"!ياة Cغض النظر عن ا"5لفيات ، كما أن ا)2015

الثقافية وAجتماعية، و�ع�Rف فيھ mل جانب بحق ¶خر WX ا"!ياة والوطن والدين من غ�� تمي�� او 
ان اســ�Rاتيجية التعـــا�ش �ع¯ــ{ A'تمـــام والــتف�م وAحRـــ�ام ) 2015(ىوتــر ت��يـــز ). 2008دمحم، (تح�ــ� 
  .ماع لآلخر7نوAست

ه، وتــؤدي إ`ـــ�  ات التعـــا�ش �ــساعد ع�ــ� وحــدة اxyتمـــع وأمنــھ واســتقرا روت�بــع أ'ميــة م�ــا ر
 ,Morderki(ياحــراز املنـــافع واملــصا"ç للفـــرد واxyتمـــع وكــذلك تحقيـــق Aبــداع والتقـــدم ا"!ـــضار 

د الفــرد وNســرة واxyتمــع وا")2017 ات التعــا�ش إ`ــ� �عز7ــز ا"!فــاظ ع�ــ� مــوا ر، و��ــدف م�ــا !ــد مــن ر
نمصادر Aج�اد وذلك من أجل تحقيق التواز WX أداء الفرد، وAس�Rاتيجيات ��دف وÚشHل مباشر 
إ`� التعامل مع مصادر Aج�اد، مثل حل املشكالت والبحث عن مـصادر املعلومـات، وال~ـ{ �عـد مـن 

 & ,Bailey(أك�ـ� Aســ�Rاتيجيات تكيفـا مــع تلــك ا"�xـود وذلــك مــن أجـل تقليــل حــدة تلـك املواقــف 
Smith, 2000(  

ات التعـا�ش باسـم العلـم الـذا�ي  ) Personal Science(روقد أطلق مايHل ما'وZي ع�� م�ـا
ات التعـــا�ش  7ب م�ـــا رأو تـــد ، و7ركـــز 'ـــذا النمـــوذج ع�ـــ� 1977عـــام ) Coping Skills Mahoney(ر

ات  ف ا"!يـاة اليوميــة، وتطـو7ر امل�ـا ات التعـا�ش مـع ظـر رمـساعدة الفـرد XـW اك�ـساب م�ــا ال~ـ{ مــن ور
 وقـــد ).2006الفـــسفوس، (شـــأ�Eا �ـــس�يل عمليـــة التكيـــف مـــع املواقـــف الـــصعبة ال~ـــ{ تـــتم مواج�تـــھ 

جيــة ) Haan(عــرف 'ــان  ات التعــا�ش بأ�Eــا ج�ــد Zــشط للتغلــب ع�ــ� املــشكالت الداخليــة وا"5ا رم�ــا ر
ــــث عـــــــن  ـــــد واملقاومـــــــة Aنفعاليـــــــة والبحـــ اك ا"xيــ ـــة، وAد نــــ ـــــصائص مثـــــــل املر ـــــا، و7تـــــــصف بخــ روحل�ــ و

ــــق التـــــواز لديـــــھ املعل ات التعـــــا�ش XـــــW حمايـــــة الفـــــرد وتحقيـ ـــالنفس، و�ـــــساعد م�ـــــا ـــة بــ نومـــــات والثقــ ر
  ). 1988الصمادي، (
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ات التعا�ش �W سلوك مك�سب مقبو اجتماعيا، يمكن الفرد من التعامل  حيث إن م�ا
ً

ل ر
مــع Nخـــر7ن تفـــاعال إيجابيـــا وتـــوفر لـــھ فـــرص Aتــصال بمـــا يمكنـــھ مـــن التفاعـــل الـــذmي مـــع معطيـــات 

ً ً

W¹، (اxyتمع الذي �ع�ش فيھ و7تعا�ش معھ    ).2013زالقر

ات التعــا�ش إ`ــ� ثالثــة أنــواع تبعــا لل�ــدف م�sــا وتــصنف م�ــا
ً

ل التعامــل املتمركــز حــو :و�ــW ر
�ــــشمل 'ــــذا النـــوع مــــن التعــــامالت مــــع مواقــــف ): Appraisal -Focused Coexistence(التقـــدير 

 التحليل املنطقي، إعادة التحديد املعرWX الضغط ع�� محاوالت تحديد مع¯h املوقف، و�شمل ع��
يو7ــــر mــــومينج و'äــــ� XــــW نظر7ــــة . )2004, ابــــرا'يم واملــــشعان(والتجنــــب املعرXــــW، التحليــــل املنطقــــي  ى

تباطــات عمليــة حتميــة وعامــة  A شــ�باك مــع ا"!يـاة أن التحلــل مــنA تبــاط أو فــض A رالتحلـل مــن ر
 بــ�ن ¥ــ5ص مــا وpــ�ن أعــضاء اxyتمــع ¶خــر7ن، يـتم ف��ــا تحلــل او فــ¼ô معظــم العالقــات ال~ــ{ تقــوم

  ).2000عبد اللطيف، (و��تم 'ذه النظر7ة با"xانب السلµ{ من املتقاعد 

ـــا'م بــــــ�ن  ــــة والتفــــــاوض والتفـــ ـــة التوافــــــق ع�ــــــ� عنــــــصر املعا�ــــــشة الذاتيــ ب�نمــــــا تقــــــوم نظر7ـــ
التفـاوض بـ�ن N¥5اص، حيث ان املعا�شة الذاتية �ع¯{ إعادة النظر WX معاي�� اتخاذ القرار، أما 

N¥5اص فينظر اليھ كعملية يتم ف��ا مناقشة الفرد أل'دافھ وطموحاتھ مع ¶خر7ن ممن يتعامل 
مع�ـــم و7مكـــن ان ي�Rتـــب عل��ـــا �غي�ـــ� الفـــرد أل'دافـــھ وأوõـــç ا�ـــشي�W أن التقاعـــد لـــدى العديـــد مـــن 

ل�ــــسو7ة املتقاعـــدين يتــــضمن إعــــادة تنظـــيم�م ملــــدرج N'ــــداف ال56ـــصية XــــW ضــــوء عمليتـــ�ن 'مــــا ا
الداخليـــة حيـــث إعـــادة النظـــرة واملراجعـــة الداخليـــة ملعـــاي�� اتخـــاذ القـــرار ومناقـــشة الفـــرد أل'دافـــھ 

نـــــة بـــــ�ن أ'ـــــداف الفـــــرد وأ'ـــــداف ¶خـــــر7ن  ـــر7ن وعمليـــــة املقا عثمـــــان وآخـــــر7ن، (روطموحاتـــــھ مـــــع ¶خــ
1996.(  

  :مشOلة البحث

ـــتفادة مـــــن ـــات الديمقراطيـــــة XـــــW وقتنـــــا ا"!اضــــر ع�ـــــ� Aســ ـــز اxyتمعــ  أفراد'ـــــا وطاقـــــا��م تركـ
ة Cـشر7ة ال تقـل أ'ميـة عـن ال�ـ�وة الطبيعيـة، وتـر Cعـض اxyتمعـات والــدو  لا5yتلفـة بـصف��م ثـر ى و
ة وطنية ألي مجتمع من  وأن الطاقة الÏشر7ة �W وسيلة التنمية وأدا��ا Aو`�، و7مثل املتقاعدو ثر ن

ا��م  .راxyتمعات و�W تحتاج إ`� Aستفادة من قد

'A ا، وقد تزايد ا أو كبا اسة جميع فئات اxyتمع سواء أmانوا صغا رتمام باآلونة Nخ��ة بد ر ر
ـــ�امج ��ـــــتم بمـــــساعدة الفئـــــات  ـــة عمر7ــــة معينـــــا، واصـــــبحت الqـ اســـــات تقتــــصر ع�ـــــ� فئــ رولــــم �عـــــد الد
لا5yتلفــــة مــــن النــــاس ع�ــــ� حــــسن التعــــا�ش والتوافـــــق والتكيــــف مــــع حيــــا��م للوصــــو إ`ــــ� الـــــ�!ة 

ل التقاعـــد مرحلـــة تتطلـــب البقـــاء XـــW املäـــ� وانتظـــار ان��ـــاء Nجـــل، وانمـــا النفـــسية املناســـبة، ولـــم �عـــد
ســـ�{ ثابـــت إ`ـــ� عمـــل  راصـــبح التقاعـــد وخاصـــة للفئـــات املتعلمـــة مرحلـــة تتطلـــب Aنتقـــال مـــن عمـــل 
ب جديدة، و7تطلب ذلك مساعدة 'ذه الفئة XـW الـدخو  ، ف��ا تحديات وخ�qات وتجا لوحياة أخر رى

7ادة 'م C WXعض ا"xوانب املرتبطة �Øذه املرحلة، و�غي�� اتجا'ا��م زإ`� املرحلة ا"xديدة و ر اس�بصا
7÷�م ع�ــــ� Cعــــض  رمــــن اتجا'ــــات ســــلبية نحــــو التقاعــــد إ`ــــ� اتجا'ــــات أك�ــــ� ايجابيــــة، كمــــا يتطلــــب تــــد
ات ال~{ �ساعد'م WX النجاح، و7تطلب ذلك أيضا ��يئ��م لHي يتوافقـوا مـع التغ�ـ�ات ا5yتلفـة  رامل�ا

7ـادة ثقـ��م بأنفــس�م ال~ـ{ تلـم �Øـم ن�يجـة ز تـرك العمـل والكqـ� XــW الـسن، كمـا يتطلـب اخ�ـ�ا تحـس�ن و
��م ع�� Aستفادة من الوضع ا"!ا`A WX Wنطالق ملرحلة جديدة مفيدة WX حيا��م   .روقد

ومــن خـــالل طبيعـــة عمــل الباحـــث كمرشـــد طالÚــي، واج�ـــت Cعـــض املعلمــ�ن تقاعـــدوا وpـــدأت 
، Cعــض�م mــان لديــھ لــد��م Cعــض املــشكالت املرتبطــة بطبيعــة ى Aنتقــال مــن مرحلــة إ`ــ� مرحلــة أخــر
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ا ع�ـ� التعـا�ش  رعدم تHامل وشعو بالندم ع�� ما قدمـھ XـW حياتـھ، ب�نمـا Cعـض�م mـان متكفيـا وقـاد ر
لية والتخطــيط والنظـــرة  ومــع املرحلــة ا"xديـــدة، وmــان الــبعض يحتـــاج ا`ــ� مـــساعدة XــW تحمــل املـــسؤ

ة وقتــھ وترت�ــب نمــط حياتــھ . �ØــاAيجابيـة الواقعيــة للمرحلــة ال~ــ{ يمـر  رالــبعض لــم �ــستطع مـ�sم ادا
غبـة  رAسر Cعد التقاعد، حيث التقى الباحث مع مجموعة من املتقاعدين حديثا وابـدى Cعـض�م  ي
شادية خاصة إذا mانت مع مجموعة مـن املتقاعـدين بحيـث  A املساعدة وا"!صو ع�� ا"5دمة WXر ل

Nعض�م البعضيلتقوا معا و�7بادلوا وج�ات النظر وC دوار و7دعموا.  

واحتاج البعض م�sم ا`� اشباع وتلبية Cعض ا"!اجات النفسية ال~{ قلت WX املرحلة Nخ��ة 
ســـة، وا"!اجـــة ا`ـــ�  مالئـــھ XـــW املد 'ـــا ا"!اجـــة ا`ـــ� Aنتمـــاء وا"!ـــب الـــذي mـــان �ع�ـــشھ بـــ�ن  رومـــن أبر ز ز

 WـــX انـــت لديــھ كمعلـــمm }لية والـــسيطرة ال~ـــ والــشعو بـــالقوة واملـــسؤ تـــأى ر راملرحلـــة الـــسابقة، ولـــذلك ا
اســــة الطراونـــــة  اســــة الوصـــــفية ، وأظ�ــــرت نتـــــائج د اســــة الد رالباحــــث العمــــل ع�ـــــ� اجــــراء 'ـــــذه الد ر ر

)2012 ( W`التـاpـان متوسـطا، وm لـدى املتقاعـدين العـسكر�7ن واملـدني�ن }iÙىإ`� مستو التكيف النفـ
اسات تجرÏ7ية ل�م ملساعد��م WX تح ة اجراء د ريؤكد ذلك ع�� ضر   .س�ن التكيف والتعا�شور

نوقــد نبعــت مــشHلة البحــث ا"!ــا`W مــن mــو املتقاعــدين مــن املعلمــ�ن يحتــاجو إ`ــ� املتاCعــة  ن
ن ف��ا WX تلك الف�Rة ف وNحداث ال~{ يمر ووالدعم واملساندة عند تقاعد'م نظرا لتغ�� الظر ومما . و

 مـن الـزمن مـن تقاعـد'م ال شك فيھ أن املتقاعدين WX بداية تقاعد'م قد يختلفوا Cعـد مـij{ فRـ�ة
اسة للتأكد  رحيث ان Cعض�م قد يتكيف و7تعا�ش ولكن البعض لن يواجھ مشHلة و7حتاج ذلك لد
جـــة بـــأن يتعـــا�ش  ا �ـــس�م الز ــ ا XـــW حيـــاة املتقاعـــد فرpمـ ومنـــھ، كمـــا قـــد تلعـــب ا"!الـــة Aجتماعيـــة دو ر

فا مواتية �ساعده ع ا WX حالة وجد املتقاعد ظر وافضل وقد ال يHو ل�ا دو ر �� �عو7ض عدم وجود ن
  .شر7ك WX حياتھ

والحـــظ الباحـــث مــــن خـــالل لقائـــھ ايــــضا مـــع Cعـــض املتقاعــــدين حـــديثا وجـــود �غ�ــــ� XـــW نمــــط 
غب  رالتعا�ش Nسر لد��م حيث لم يتمكن Cعض�م من احتواء ا"xلوس WX امل�ä لف�Rات طو7لة، و ل ي

ش، ومــن 'نــا ظ�ــرت الــبعض مــ�sم XــW العــودة للعمــل او للبحــث عــن عمــل جديــد �ــساعده XــW التعــا�
ات سواء أmانت اسر7ة او اجتماعية أو نفـسية  را"!اجة ا`� مساعدة 'ؤالء املتقاعدين WX تنمية م�ا

  .أو م�نية �ساعد'م WX التعا�ش مع الواقع والظرف ا"xديد الذي انتقلوا إليھ WX املرحلة ا"!الية

  :أسئلة البحث

اسة اWXالية Vجابة عن Uسئلة التالي رتYناو الد   :ةل

ات التعا�ش لدى عينة من املعلم�ن املتقاعدين WX منطقة عس��؟ .1 رما مستو م�ا  ى
ات التعا�ش لدى عينة من املعلم�ن  .2 ق ذات داللة إحصائية WX مستو م�ا ر'ل 'ناك فر ى و

ـــة  ــــة العمر7ـــ ــــا الخـــــتالف للفئــ  65-61، 60-56، 55-50(املتقاعـــــدين XــــــW منطقـــــة عــــــس�� تبعــ
 ؟)سنة

ق ذات داللة إحصا .3 ات التعا�ش لدى عينة من املعلم�ن و'ل 'ناك فر رئية WX مستو م�ا ى
ـــة Aجتماعيــــة  ـــW منطقــــة عـــــس�� تبعــــا الخــــتالف ل®!الــ مRــــ�وج، او مطلـــــق او (املتقاعــــدين Xـ

مل او غ�� م�Rوج  ؟)رمنفصل أو ا
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  :أ[داف البحث

اســة إ`ــ� ات التعــا�ش لــدى عينــة مــن املعلمــ�ن ر'ــدفت 'ــذه الد ر التعــرف مــن مــستو م�ــا ى
ق ذات داللــة إحــصائية لــدى املتقاعــدين XــW م ونطقــة عــس��، كمــا 'ــدفت إ`ــ� التحقــق مــن وجــود فــر

  .املتقاعدين من املعلم�ن تبعا للفئة العمر7ة وا"!الة Aجتماعية

  :أ[مية البحث

  :ت`بع أ[مية البحث من جانب�ن

  U[مية النظرbة: أوال

 Wاسـة و�ــ اســة مـن أ'ميــة املتغ�ـ�ات ال~ـ{ تناول��ــا الد رتنÏثـق أ'ميـة الد ات التعــا�ش، ر رم�ـا
WX مية النظر7ة'N و7مكن اجمال:  

ـــن  -  ـــ� موضــــــوع يمــــــس فئــــــة م�مــــــة XــــــW اxyتمــــــع و'ــــــم املتقاعــــــدو مـــ ن إلقـــــاء الــــــضوء ع�ـــ
 .املعلم�ن، حيث �عد من املوضوعات ا"!ديثة ZسÏيا

ات التعا�ش CشHل أك�� توسعا خاصة لدى فئة املعلم�ن -   .رالتعرف ع�� م�ا

ات التع -  رإلقاء الضوء ع�� أبر م�ا ا�ش وAس�Rاتيجيات املناسبة لتطو7ر'ا لدى فئة ز
 .املعلم�ن املتقاعدين

ا  -  ــ ـــا�ش واخـــــر مـــ لتقـــــديم معلومـــــات نظر7ـــــة متHاملـــــة ت�ـــــ� Nدب حـــــو التقاعـــــد والتعــ ي
اسات الوصفية WX 'ذا اxyال  .رتوصلت لھ الد

  U[مية العملية: ثانيا

  :ت`بع أ[مية البحث العملية مما ي0/

 - }iÙشاد النف A رتفعيل دو ي وال�Rبو مع فئة املعلم�ن املتقاعـدين �Øـدف مـساعد��م ر
 .WX حسن التعا�ش مع املرحلة ا"xديدة من حيا��م

تخفيض املشكالت ال~{ تلم باملعلم�ن املتقاعدين ملا ل�ـا مـن تـأث�� ايجـاÚي XـW حيـا��م  - 
 .و¸!��م النفسية

ـــــــ�ن  -  ـــــصص لفئــــــــة املعلمـ ـــــو وا5yـــ ـــــا�ش املطـــ ات التعـــ ـــا ـــــاس م�ـــــ رامHانيــــــــة تطبيــــــــق مقيـــ ر
 .ىملتقاعدين ع�� فئات أخرا

شادية الحقا �س�ند ا`� اطر علمية منظمة مع فئة املتقاعدين -    .رتوف�� برامج ا

  :مصطWeات البحث

ات التعا�ش    )Coexistence Skills(رم�ا

�W ج�ـود معرفيـة وسـلوكية توضـع مـن أجـل الـسيطرة ع�ـ� أو إقـالل املتطلبـات الداخليـة 
جية لألحداث الضاغطة وما ي�ـتج و�عـرف . (Lazarus & Folkman, 1988) ع�sـا مـن صـراعات روا"5ا

ات التعا�ش مع الضغط النفiÙ{ ع�� إ�Eا الطر7قة ال~ـ{ يتعامـل �Øـا (Snooks, 2009)سنوكس  ر م�ا
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رالفــــرد مــــع مــــصادر الــــضغط النفــــiÙ{ فقــــد يختــــار الفــــرد تجنــــب املواقــــف الــــضاغطة وpالتــــا`W يطــــو 
 إ`� (Endler, & Parker, 1999)و�ش�� اندلر . ئابأسلوب �عامل تجنµ{ و'ذا يؤدي إ`� مشاعر Aكت

ات التعا�ش مع الضغط النفiÙ{ �شتمل ع�� mل ما نفكر بھ أو نقوم بھ من خالل التعرض  رأن م�ا
جـة ال~ـ{ يحـصل عل��ـا املعلـم : و�عـرف إجرائيـا. ملواقف الضغط النف�Ø }iÙـدف حـل املـشHلة ر�ـW الد

ات التعا�ش املعد أل اسةراملتقاعد ع�� مقياس م�ا اس . رغراض 'ذه الد ورو�7ب¯h الباحث �عر7ف الز
  (Lazarus & Folkman, 1988)وفولكمان 

  :التقاعد

عمليـة نفـسية XـW : بأنـھ) Shultz & Wang, 2011(�عرف التقاعد كما يـراه شـولت و'واZـغ 
ج الفـرد مــن القــو العاملـة، والــذي يــصاحب انخفــاض  ىالتـصو وحالــة ا"!يــاة غ�ـ� التجرÏ7يــة وخــر و ر

و7ــأ�ي التقاعــد ع�ــ� مراحــل تبــدأ بمرحلــة مــا قبــل �ام النفــiÙ{ وZAــ¼!اب الــسلوmي مــن العمــل، AلRـ
ال ال�ــم ، ثــمThe Honey Moon Phaseثــم يمـر بمرحلـة الــسعادة  Preretirement :التقاعـد  ومرحلـة ز

The disenchantment: ثـــم مرحلـــة اعـــادة التبـــصر The reorientation:  ســـتقرار مرحلـــةثـــمA The 
stability: ايــة ثــم�sمرحلــة الThe termination phase) Shultz, & Wang, 2011.(   التعر7ــف
ذين تقاعدوا من املعلم�ن خالل السنوات الستة املاضية و�7ب¯h الباحث املتقاعدين 'م ال: Aجراþي

W`التعر7ف التا :)Shultz, & Wang, 2011.(  

  :حدود البحث

  :/يتحدد البحث اWXاo/ بما ي0          

ات التعا�ش: حدود موضوعية   .رتتمثل WX استجابات املعلم�ن املتقاعدين ع�� مقياس م�ا

مانية اسة WX عام : زحدود    2021/2022رتم تطبيق الد

  .تتمثل WX منطقة عس�� WX اململكة العرpية السعودية: حدود مOانية

  . سنة65-50املعلم�ن املتقاعدين ب�ن عمر : حدود rشرbة

ونـا وتأث��اتـھ ع�ـ� مجر7ـات ا"!يـاة صعوpة: اWsددات ̀ـ� جميـع أفـراد اxyتمـع، وظـرف mو ر الوصو إ ل
ب ب�ن Nفراد   .روالتقا

اسات السابقة   :رUبحاث والد

W`اسات السابقة ال~{ تناولت موضوع البحث ا"!ا   :رفيما ي�W أ'م Nبحاث والد

اســة تناولـت توافــق املتقاعــدين مـع ا"!يــاة Nســر7ة) 1996(قامـت شــرف   وAجتماعيــة ربد
اســـة إ`ـــ� التعـــرف ع�ـــ� مـــدى تكيـــف املتقاعـــدين مـــع مرحلـــة "XـــW مدينـــة جـــدة ّ، وقـــد 'ـــدفت 'ـــذه الد ر

التقاعد وا"5صائص Aجتماعية وAقتصادية والديموغرافية للمتقاعدين املتوافق�ن مع التقاعد، 
اســــة  ـــھ عــــن عملــــھ الرســــ�{، وتوصــــلت الد إ`ــــ� أن روكيفيــــة توافــــق املتقاعــــد مــــع أســــرتھ Cعــــد انقطاعـ

ف Aقتـصادية والـدخل والرضـا عـن ا"!الـة الـ�!ية وا"!يـاة Nسـر7ة واملـشاركة XـZN Wـشطة  وللظر
ضا املتقاعدين عن ا"!يـاة  WX جتماعية أثرAجتماعيـة . رA ـشطةZN ِو7مثـل الفـراغ و�حـساس بقلـة

ّ

 .نأ'م املشكالت ال~{ يواج��ا املتقاعدو
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ن تــزس وآخــر س  وود ر وج�ــة نظــر م�نيــة XــW : قــرار التقاعــد  (Reitzes, et al, 1998) ر
'م مــا بـــ�ن . الواليــات املتحــدة Nمر7كيــة روقــد أجــر البحــث ع�ــ� Nفــراد املRــ�وج�ن وأعمــا  64 – 58ى

��ـــــم XـــــW وضـــــع خطـــــط تقاعـــــد'م،  ـــامل�ن الـــــذين �ـــــشارmو إدا اســـــة إ`ـــــ� أن العــ رســـــنة، وخلـــــصت الد نر
و7تقاضـو معاشـا للتقاعـد أسـعد حظـا عنـد تقاعــد'م

ً ً
:  أ'ـم العوامـل املـؤثرة XـW قـرار التقاعــدومـن. ن

ف العمل، و�ملام بحرفة معينة ا بالراحـة XـW وظـائف�م فلـن يHونـوا . وظر وأما العاملو Nك�� شعو
ً
ر ن

نوpال�ـسبة للعـامل�ن املRـ�وج�ن والـذين لـد��م خطـط للتقاعـد سـيHونو أك�ـ� . سعداء بقرار التقاعد
حظا عند التقاعد املبكر، أما قرار التقا

ً
 .نعد فيHو أك�� صعوpة عند Nسر ال~{ لد��ا أطفال أك��

ٌّوأجر mل من السلطان  اسة حو املتقاعدو WX اململكة العرpيـة ) 2003(ابن طالب وى ند ل ر
اسـة إ`ـ� معرفـة : السعودية ة خدما��م وAستفادة مـن خqـ�ا��م، و'ـدفت الد اسة أوضاع�م وإدا رد ر ر

اســة إ`ــ� أن واقــع مــص®!ة معاشــات التقاعــد، ومــا تقدمــھ مــ رن خــدمات للمــستفيدين، وتوصــلت الد ّ

ن أن التقاعـد �جبـار عنـد بلـوغ الـست�ن عامـا يحـد مـن الكفـاءات وا"q5ـ�ات %) 60( ّمن العينة ير ً
ي و

7ب لتأ'يـــل Cعـــض املتقاعـــدين بمـــا ي�ناســـب  رالوطنيـــة، والغالبيـــة مـــ�sم يرغبـــو XـــW إيجـــاد مراكـــز تـــد ن
، وأنـــــھ لـــــ�س لــــدى أك�ـــــ�'م أي ـــات الـــــسو اتـــــب التقاعـــــدقواحتياجـ د أخـــــر عــــدا  ر مـــــوا كمـــــا وجـــــدت . ىر

اســــة أن  ـــدافع Nو للعمــــل Cعــــد التقاعـــــد 'ــــو أن معـــــاش %) 71(رالد ا إ`ــــ� أن الــ ـــة أشــــار لمــــن العينــ و
 .التقاعد ال يكفي متطلبات ا"!ياة ا5yتلفة

اســة أ'ـــم املعوقــات ال~ــ{ تواجـــھ املــسن�ن الـــذين  (Boutany, 2007) وا'ــتم بوتــاZي ربد
اســـة عينـــة مـــن نيخـــضعو ل�qنـــامج التن ) 500(رميـــة النفـــسية وAجتماعيـــة وAنفعاليـــة، وشـــملت الد

وأثب�ت النتائج . ذكر وأن�h �عدوا سن الست�ن وتم جمع البيانات بطر7قة املقابلة ال56صية الفردية
أس القائمـــة، حيـــث تتـــضمن املعوقـــات الطبيـــة ضـــعف  رأن املعوقـــات النفـــسية والطبيـــة �عتqـــ� ع�ـــ� 

 .راض الشاþعة WX مرحلة الشيخوخة البصر CسÏب Cعض Nم

س الف�ـدي  املـشكالت املرتبطــة بمرحلـة التقاعــد مـن وج�ــة نظـر املتقاعــدين، ) 2011(رود
ق WX اتجا'ـات املتقاعدين املدني�ن والعسكر�7ن واتجا'ات املتقاعدين  ووتوصلت إ`� عدم وجود فر

اسة من أ¸! ق ب�ن أفراد عيـنة الد 7ا، و'ناك فر 7ا واختيا رإجبا ر  80أك�� من (اب Nعمار الكب��ة، ور
ق بـــ�ن الـــذين �عملـــو XـــW قطـــاع 20، وأ¸ـــ!اب ا"q5ـــ�ات القليلـــة أقـــل مـــن )ســـنة ن ســـنة، و'نـــاك فـــر و

قـا ذات داللـة إحـصائية XـW اتجا'ـات  �ç بـأن 'نـاك فر خاص، والذين �عملو WX أعمـال حـرة، واتـ
ً

و ن
اسة حو  لأفراد عينـة الد بـاختالف ) تقاعد بمدينة الر7اضاملشكالت النفسية املرتبطة بمرحلة امل(ر

 .متغ�� نمط �قامة

اســة الطراونــة  ىللتعــرف ع�ــ� مـستو التكيــف النفــiÙ{ وتقــدير الــذات ) 2012(رو'ـدفت د
اســـة مــــن  ) 667(رلـــدى املتقاعـــدين العــــسكر�7ن واملـــدني�ن XـــW لــــواء املـــزار ا"xنـــوÚي، تHونــــت عينـــة الد

اســـة مقيـــاس تـــ م اعـــداده لقيـــاس التكيـــف النفـــiÙ{ عنـــد رمتقاعـــدا ومتقاعـــدة، طبـــق ع�ـــ� أفـــراد الد
 }iÙت النتائج إ`� أن مستو التكيف النف ن�qغ، أشا ىاملتقاعدين، وكذلك مقياس تقدير الذات لر ر وز
ت  ـــدير الــــذات مرتفعــــا، وأشــــا رلــــدى املتقاعــــدين العــــسكر�7ن واملــــدني�ن mــــان متوســــطا، ومــــستو تقـ ى

ت النتـائج النتائج ا`� ان املتقاعدين املدني�ن mانوا أك�� تكيفا من  راملتقاعدين العسكر�7ن، كما أشا
ق XــW مــستو التكيــف �عــز للعمــر ولــصا"ç املتقاعــدين مــن الفئــة العمر7ــة  ىا`ــ� وجــود فــر ى ) 65-56(و

  .سنة
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اسـة ال�مـص و ات ا"!ياتيــة ) 2020(ر'ـدفت د رإ`ـ� التعـرف ع�ــ� العالقـة بـ�ن مـستو امل�ـا ى
لاليوميـة ومــستو التفـاؤ لــدى املعلمــ�ن الفلـسطي�ي�ن امل تقاعــدين عــن العمـل، واســتخدم الباحــث ى

Wالوصــفي التحلي�ـــ �	ســ�بانت�ن ع�ـــ� عينــة ممثلـــة مــن املعلمـــ�ن املتقاعــدين بلغـــت . املــنA تــم تطبيـــق
ات ا"!ياتيـــة اليوميــة لــدى املعلمـــ�ن ) 178( اســة أن مــستو امل�ــا رمعلمــا ومعلمــة، وpي�ــت نتـــائج الد ىر

ً

ات ا"!ياتية اليومية ع�� التفاؤ الفلسطي�ي�ن mان كب��ا، ب�نما لم تظ�ر النتائج ت لأث��ا ملستو امل�ا رى
ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ�ن مـــستو  ىلـــدى املعلمـــ�ن املتقاعـــدين عـــن العمـــل، وكـــذلك ال يوجـــد فـــر و
ات ا"!ياتيـة اليوميــة ومـستو التفــاؤ لـدى املعلمـ�ن املتقاعــدين عـن العمــل تبعـا ل®xــ�س، أو  امل�ـا

ً
ل ى ر

  .مدة التقاعد

اســـــة النـــــوح و XـــــW التطـــــوع XــــــW ) 2021(ر'ـــــدفت د ـــ�ات Cعـــــض الـــــدو  لإ`ـــــ� التعـــــرف ع�ــــــ� خqــ
اسـة ع�ـ� عينـة  س، وطبقـت الد ضع تصو لتنظيم تطوع املعلمـ�ن املتقاعـدين XـW املـدا س، و راملدا ر رر و

'ا)10(من املعلم�ن املتقاعدين، عدد'م  أن الدافع : ز، وخلص البحث إ`� مجموعة من النتائج، أبر
ىلدافع Nو للعمل التطوW¹، وأن 'ناك دوافع أخر للتطوع، الدي¯{ واح�ساب Nجر عند هللا 'و ا ل

لحـــب م�نـــة التعلـــيم، والرغبـــة XـــW إشـــغال الـــنفس Cـــ�i{ء مفيـــد، والـــشعو بطـــو وقـــت الفـــراغ، : م�sـــا ر
  .والتواصل مع اxyتمع

اسة القرالة كما  ات التعا�ش ) 2021(ر'دفت د رإ`� استقصاء مقدار ما تفسره أCعاد م�ا
 عينة من كبار الضباط املتقاعدين العسكر�7ن XـW محافظـة الكـرك XـW اململكـة WX ال�ناء الذا�ي لدى

ـــــة جـــــــر اختيـــــــار عينـــــــة مـــــــن مؤســـــــسة املتقاعـــــــدين  اســ ــــة ال�اشـــــــمية، ولتحقيـــــــق أ'ـــــــداف الد دنيــ Nى ر ر
متقاعــدا مــن كبــار الــضباط املتقاعــدين العــسكر�7ن، ) 236(العــسكر�7ن XــW محافظــة الكــرك بواقــع 

ــــا�ش ومقيــــــاس ال�نــــــاء الــــــذا�ي، والتحقــــــق مــــــن ىوجــــــر تطــــــو7ر مقياســــــ�ن 'مــــــا مقيــــــا ات التعــ رس م�ــــــا
اســة ببدايــة العـام  واســتخدمت . ع�ــ� أفـراد العينــة) 2019(رخصائـص�ما الــسيHوم�Rية، وطبقـت الد

ات التعا�ش لدى  اسة الوصفية الت�بؤ7ة، وتوصلت نتائج�ا إ`� أن مستو امتالك م�ا رمن	xية الد ىر
جـة املتوسـطة كبار الضباط املتقاعدين العسكر�7ن mان جـة الHليـة، وتـراوح بـ�ن الد ر متوسـطا بالد ر

ات التعا�ش تفسر ما ZسÏتھ  من ال�ناء الذا�ي، وأنـھ %) 9.5(رواملرتفعة CN WXعاد، وقد تب�ن أن م�ا
اسـة توصـلت  ات التعا�ش وال�ناء الذا�ي تبعا للرتبة العسكر7ة، وpناء ع�� نتائج الد رال تختلف م�ا ر

اسة إ`� عدد من ال توصيات وم�sا A'تمام بفئة كبار الـضباط املتقاعـدين العـسكر�7ن والعمـل رالد
ات التعا�ش وال�ناء الذا�ي لد��م   .رع�� تحس�ن م�ا

اسات السابقة   :رالتعقيب عu0 الد

ات التعـــا�ش  اســات الــسابقة ا'تمام�ــا بم�ــا رلــوحظ مــن خــالل اســتعراض Nبحـــاث والد ر
اســة الطراونـــة  ال~ــ{ تناولـــت ) 2011(والف�ـــدي ) 2021(والنــوح ) 2012(رلــدى فئـــات مختلفــة وم�sـــا د

ـــــا�ش والتكيــــــف ومــــــشكالت  ات التعـ ـــــا اســــــة م�ـ اســــــات ع�ــــــ� د ـــــض الد ــــزت Cعـ ــــا ركــ راملتقاعــــــدين، كمــ ر ر
اســة الــسم��  ياملتقاعــدين وم�sــا د ، ولــم يجــد الباحــث )2021(والقرالــة ) 2020(، وال�مــص )2015(ر

ات ا اسات وNبحاث ال~ـ{ تناولـت مـستو م�ـا رأيا من الد لتعـا�ش لـدى املعلمـ�ن املتقاعـدين، و'ـذا ىر
 WـXاسة و اسات السابقة WX اختيار من	xية الد اسة ا"!الية، ال~{ �ستفيد من الد رما �س�� لھ الد ر ر

  .اعداد املقياس، وعند مناقشة النتائج
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  :منwx البحث

لتــم اســتخدام املــن	� الوصــفي التحلي�ــW للوصــو ا`ــ� النتــائج وتقــديم التوصــيات املق�Rحــة 
 قبل الباحث، وذلك اعتمادا ع�� نتائج املقاي�س املطبقة ع�� العينة WX منطقة عس��من

ً
.  

    :مجتمع البحث

اسة من جميع املعلم�ن املتقاعدين WX السنوات الستة Nخ��ة رتHو مجتمع الد   ن

  :عينة البحث

اســــة مــــن  اســــة مــــن خــــالل العينــــة املتاحــــة حيــــث تHــــو عينــــة الد رتــــم اختيــــار عينــــة الد ـــ) 124(نر ن مـ
ســل ل�ــم  راملعلمـ�ن املتقاعــدين اســتجابوا ع�ـ� فقــرات املقيــاس مـن خــالل الــرابط Aلك�RوZـي الــذي أ

  .خالل مدة ش�ر

  العينة @ستطالعية

ـــــ�ن    ــــم اختيــــــار العينــــــة Aســــــتطالعية للبحــــــث ا"!ــــــا`W بطر7قــــــة مت�ــــــسرة متاحــــــة مــــــن املعلمـ تــ
جـات 'ـذه العينـة معلمـا متقاعـدا اسـ) 30(املتقاعدين حديثا علما بأ�Øا، وقد بلغت  رتخدمت د

  .WX التحقق من صدق وثبات أدوات البحث

  :أداة البحث

ـــادي  شـ ات التعــــا�ش وpنــــاء برنــــامج ا اســــة، تــــم اعــــداد مقيــــاس م�ــــا رلتحقيــــق أ'ــــداف الد ر ر
W�مس�ند ا`� العالج الواق.  

ات التعا�ش: أوال   رمقياس م�ا

ات التعــــا�ش مــــن خــــالل العــــودة إ`ــــ� Nدب النظــــر ـــات رتــــم اعــــداد مقيــــاس م�ــــا اسـ ر والد ي
 Wالـسابقة و�ـ)Hamby., Grych., & Banyard, 2015 ؛Hasan, 2017 ؛Rilveria, 2018 اسـة ر ود

اســـة القرالـــة ) 2019(رالـــضمو  ة أوليـــة مـــن )2021(رود ات التعـــا�ش بـــصو ر وقـــد تHـــو مقيـــاس م�ـــا ر ن
ة ال�sائية من ) 51( رفقرة، ب�نما تHو املقياس بالصو   :فقرة وستة أCعاد �W ما ي�W) 57(ن

ة مخاطبة قلب وعقل ¶خر و7قصد بھ باالعتقادات ال~{ يحمل�ا الفرد حـو ذاتـھ : لالبعد Uو لم�ا ر
 وAخر7ن ال~{ ترpط�ا بتعا�شھ مع مشكالتھ ا5yتلفة ا"!ياتية

7ة : البعد الثا+ي ة ع�ـ� التحـدث وإقنـاع الـذات وAسـتمرا ة التحدث وAقناع و7قـصد بـھ بالقـد رم�ا ر ر
 �م عند وجود مشHلة ماوAستفادة من خ�qا�

ة ع�ـــ� ال�Rك�ــــ� عنـــد اســــتخدام : البعـــد الثالـــث ة ال�Rك�ـــ� ع�ـــ� املــــشHلة وحل�ـــا و7قـــصد بــــھ القـــد رم�ــــا ر
 اس�Rاتيجيات متنوعة للتعامل مع املشHلة

ة املعلــــم XــــW الــــسيطرة ع�ــــ� : البعــــد الراrــــع رالف�ــــم والــــسيطرة ع�ــــ� Aنفعــــاالت الذاتيــــة و�7نــــاو م�ــــا ل
ة املـس�Rشد XــW الــسيطرة انفعاالتـھ عنــد حـدوث املــش تـھ ع�ــ� ف�ــم مـشHلتھ، و7قــصد بـھ قــد رHلة وقد ر

 ع�� انفعاالتھ الذاتية
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�ـامسXــا : البعـد ا�Eلة ع�ـ� أHــا التفك�ـ� بحلـو مختلفــة والنظـر ا`ـ� املــش�Ø نــة النفـسية و7قـصد لاملر و
  رفرصة للتطو والنمو

 التعا�ش مع التغ��ات ا"xديدة Cعد التقاعد: البعد السادس

ات التعــا�ش لــدى املعلــم و��ــدف مقيــا   ات التعــا�ش إ`ــ� التعــرف ع�ــ� مــستو م�ــا رس م�ــا ىر
  .املتقاعد WX ضوء التغ��ات ال~{ طرأت عليھ ن�يجة تقاعده عن العمل

�ـــــصائص Xاســـــة تـــــم التحقــــق مـــــن ا اســـــة و>�ئــــة الد روللتحقــــق مـــــن مناســـــبة املقيــــاس لعينـــــة الد ر
 :قالسيكوم?�ية للمقياس من صدق وثبات من خالل الطر �تية

  صدق املقياس: أوال

قتم التحقق من دالالت صدق املقياس بالطر �تية ُّ َّ:  
يالصدق الظا[ر-1 ِ

ّ:  
ــــــ�  ــــــة ع�ـــ تھ Nوليـــ ـــــرض املقيـــــــــاس بـــــــــصو رتــــــــم عــــ �س وذو ) 14(َّ ـــــضاء 'يئـــــــــة التـــــــــد يمـــــــــن أعــــ ر

شـــاد النفـــiÙ{ وعلــم الـــنفس، وطلـــب  � WــX امعـــات الــسعودية، مـــن املتخصـــص�نx"ا WـــX ختــصاصAَ ِ
ُ

ر
ِبوضوح الصياغة، وانتماء الفقرات للمقياس، ومناسب��ا للب�ئة السعودية، وإبداء م�sم إبداء الرأي  ِ

َّأي م®!وظــات تتعلــق با"!ــذف أو �ضــافة، وتــم اعتمــاد ا"!كــم ع�ــ� صــالحية الفقــرات أو التعــديل  ُّ َّ
ِ

اء اy!كمــــ�ن فقــــد تــــم . محكمــــا) 14 مــــن 10(يا"xــــو'ر أو ا"!ــــذف أو Aضــــافة بمعــــدل  ـــ� آ روpنــــاء ع�ـ
ة ا"!اليــة مHونــا مــن عــديالت وحــذف لــبعض الفقــراتإجــراء � فقــرة ) 57(ر، واصــبح املقيــاس بالــصو

 .وستة أCعاد

  صدق البناء الداخ0/-2
تباط ب�ن أداء أفراد العينة Aستطالعية البالغ عدد'م    A ّتم حساب معامالت ر معلما ) 30(َّ

ـــــم اختيــــــار املعلمــــــ�ن للعينــــــة Aســــــتطالعية مــــــن داخــــــل اxyتمــــــع ــــدا تـ اســــــة متقاعــ ر وخــــــارج عينــــــة الد
) 0.86-0.38(الرئ�سية، وقد تب�ن أن قيم معامالت صدق البناء ب�ن الفقرة والبعد قد تراوحت ب�ن 

ىوmانت دالة عنـد مـستو الداللـة �حـصائية 
ّ

)a=0.05 .( تبـاط بـ�ن الفقـرة A ركمـا تراوحـت معـامالت
جــــة الHليـــــة بـــــ�ن  تبـــــا)0.71-0.39(روالد A انـــــت جميـــــع معــــامالتmـــد مـــــستو الداللـــــة ر، و ىط دالـــــة عنــ

ّ

تباط CNعاد معا وقد تب�ن).a=0.05(�حصائية   أن قيم معامالت صدق ر كما تم حساب معامالت ا
جـة الHليــة قـد تراوحــت بـ�ن  وmانــت جميع�ـا دالــة ) 0.82-0.38(رالبنـاء الـداخ�W بــ�ن CNعـاد معــا والد

ّ

  ).a=0.05(ىعند مستو الداللة �حصائية 
   الثباتدالالت: ثانيا 

قتم التحقق من دالالت ثبات املقياس بالطر �تية ُّ َّ:  
  ثبات من خالل إعادة التطبيق-1

ّتــم التحقـــق مــن ثبـــات املقيـــاس مــن خـــالل تطبيقــھ ع�ـــ� عينـــة اســتطالعية مHونـــة مـــن    ّ ُّ َّ)30 (
ا اسـة، ومـن خـارج عينـة الد رمعلما من معل�{ منطقة عس�� املتقاعدين من داخل مجتمع الد ِر ِ
ّ ّّ سـة، َُ

ه اســــبوع�ن، وا"xــــدو  م¯ــــ{ مقــــدا ـــات بطر7قــــة �عــــادة بفاصــــل  لوتــــم حــــساب معامــــل الثبـ ر ز يبــــ�ن ) 1(َّ
  .النتائج

نباخ -2   وثبات املقياس وفقا ملعادلة ألفا كر
نباخ، وا"xدو     لتم التحقق من ثبات املقياس وفقا ملعادلة ألفا كر و

ً ُّ يوçõ نتائج معامل ) 1(َّ
  .الثبات
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  ): 1(لجدو 
ات التعا�شمعامالت ال نباخ ملقياس م�ا رثبات بطرbقت�ن @عادة وألفا كر   و

معامل الثبات   rUعاد  الرقم
  بطرbقة @عادة

معامل الثبات بطرbقة 
@�ساق الداخ0/ الفا 

نباخ   وكر

 0.70  **0.80  مخاطبة قلب وعقل Aخر  1

 0.76  **0.84  التحدث وAقناع  2

 0.88  **0.89  ال�Rك�� ع�� املشHلة  3

  0.74  **0.85  الف�م والسيطرة  4

نة النفسية  5  0.80  **0.80  واملر

  0.73  **0.87  التعا�ش مع Aخر  6

جة الHلية     0.89  **0.90  رالد

  ) α =0.01(دال عند ** 
لي�ب�ن من ا"xدو    ِأن معامل جميع معـامالت الثبـات سـواء بطر7قـة �عـادة أو �Aـساق ) 1(َّ

ّ

ُالداخ�m Wانت مناسبة مما يظ�ر  ثبات املقياسّ
َ

.  
ات التعا�ش   :رتطبيق ت�Wيح وتفس�� مقياس م�ا

تHو املقياس من 
َ

ن جـة الHليـة ) 57(َّ -57(رفقرة بالصيغة ال�sائية وستة أCعاد، وتRـ�اوح الد
ات )285 ر، و�ـــستجيب للمقيـــاس املعلمـــ�ن املتقاعــــدين باختيـــار خيـــار واحـــد Xــــm Wـــل فقـــرة مـــن ا"5يــــا ٍ ٍ

 Wا، اطالقــــادائمـــا، غالبـــا، أحيانـــ(ا"5مـــس و�ـــ نو7تHـــو املقيـــاس مـــن Cعـــض الفقـــرات ســــلبية ). را، نـــاد
جات ال~ـ{ يحـصل عل��ـا املعلـم لتـصبح بـدال مـن ىوأخر اعت�qت إيجابية،  ، 3، 4، 5(رو7تم عكس الـد

يوçõ الفقرات ومع CNعاد ) 2(ل، وا"xدو WX الفقرات السلبية) 5، 4، 3، 2، 1(حيث تصبح ) 1، 2
  :واتجاه الفقرات

  ):2(لجدو 
قام الفقرات واتجاه الفقرة  ات التعا�ش مع أ رأrعاد مقياس م�ا  ر

  السلبية  �يجابية  الفقرات  البعد

  7  8، 6، 5، 4، 3، 2، 1  8-1  لNو

    18-9  18-9  الثاZي

  29، 28، 26، 23  31، 30، 27، 25، 24، 22، 21، 20، 19  31-19  الثالث

  38، 36  37، 35، 34، 33، 32  38-32  الراCع

    48 -39  48-39  ا"5امس

    57-49  57-49  السادس
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  .َّولتفس�� �جابات ال~{ يحصل عل��ا املعلم تم استخدام معادلة املدى

َّحيث إن املدى ُ
  .عدد املستو7ات/ أصغر قيمة –أك�q قيمة = 

  3 / 1-5= املدى

'ـــا وعـــدد'ا  رثـــم تقـــسيم الفـــر ع�ــــ� عـــدد املـــستو7ات ال~ــــ{ تـــم اختيا َّ  َّحيـــث يــــتم=1.33: كمــــا ي�ـــW) 3(ق
  .  إ`� ا"!د NدZى لHل فئة1.33إضافة 

جــــة مــــن  - ات ) 2.33-1(رفالد رللفقــــرة الواحــــدة تــــدل ع�ــــ� مــــستو مــــنخفض مــــن م�ــــا ى ُّ َ

 .التعا�ش لدى املتقاعد
جــة مــن  - ات ) 3.67-2.34(روالد رللفقــرة الواحــدة تــدل ع�ــ� مــستو متوســط مــن م�ــا ِ

ّ ُ ى ُّ َ

  .التعا�ش لدى املتقاعد
جة من  - ات التعـا�ش للفقرة الوا) 5-3.68(روالد رحدة تدل ع�� مستو عـال مـن م�ـا ٍ ًى ُّ َ

  .املتقاعد لدى
  :إجراءات التطبيق للبحث

اسة اWXالية من خالل Vجراءات �تية   :رتمت الد

اسات السابقة املتعلقة بالتعا�ش واملتقاعدين .1 رتم Aطالع ع�� Nدب النظر والد  .ي

اســة Cعــد تطـو .2 ات التعـا�ش mــأداة للد رتـم اعــداد مقيــاس م�ــا 7ره وتــم عــرض املقيــاس ع�ــ� ر
 .عدد من اy!كم�ن

ة ال�sائية .3  رتم التأكد من الصدق والثبات للمقياس واخراجھ بالصو

اسة من خالل تطبيق املقياس ع�� املتقاعدين .4  .رتم تحديد عينة الد

ج بالتوصيات .5 اسة وتفس�� النتائج ومناقش��ا وا"5ر وتم تحليل نتائج الد  .ر

اسة ومناقش��ا   :رنتائج الد

اسة من خالل ما ي0/تم    :رVجابة عن أسئلة الد

ات التعا�ش لدى عينة من املعلم�ن املتقاعدين : لإجابة السؤال Uو ومناقشتھ رما مستو م�ا ى
 �/ منطقة عس��؟

7ـــــة    ـــتخراج املتوســـــطات ا"!ــــسابية وAنحرافـــــات املعيا ــة عـــــن الـــــسؤال Nو تــــم اســ رلإلجابــ ل
ات ا جة الHلية ملقياس م�ا رلألCعاد والد ) 3(للتعا�ش لدى عينة مـن املعلمـ�ن املتقاعـدين، وا"xـدو ر

  : يوçõ النتائج
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  ): 3(لجدو 

ات التعـا�ش لــدى عينـة مــن املعلمــ�ن  bــة ملقيـاس م�ــا راملتوسـطات اWXــسابية و@نحرافـات املعيا ر
  املتقاعدين

املتوسط  الفقرة الرقم
  ا"!ساÚي

Aنحراف 
 ياملعيار

  ال�Rت�ب  التقدير

 1 مرتفع 0.26 4.93 اء يز7ل ال�مومىأر أن الدع 27

أؤمن بأن ما عشتھ من مشكالت 'و مش�ئة  8
 هللا

 2 مرتفع 0.49 4.81

 3 مرتفع 0.70 4.47 احافظ ع�� حياة م�äلية مستقرة 3

ا�ي الذاتية للقيام بالعمل CشHل   18 رأثق WX قد
 جيد

 4 مرتفع 0.66  4.39

�ــhi بقـــضاء هللا XـــW فقــد شـــر7ك ا"!يـــاة أو   55 رأ
ب أو Nصدقاءأح   رد Nقا

 5 مرتفع  0.86  4.33

2  }iÙـــــ مــــــة لالعتنــــــاء بنفـ زاتخــــــذ ا"5طــــــوات الال
ـــد  وpأســـــر�ي CـــــشHل أفـــــضل XـــــW املـــــستقبل عنــ

 التعامل مع املشHلة
 6 مرتفع 0.74 4.28

 7 مرتفع 0.73 4.27 أعتقد أن¯{ أستطيع التغلب ع�� مشكال�ي 4

̄ــــh جديــــد   57 ـــاد مع أتقبــــل ذا�ــــي مــــن خــــالل إيجـ
  ل®!ياة

 8 مرتفع  0.92  4.10

أفكر WX املشHلة عند التعامـل مع�ـا بطر7قـة  1
 مناسبة

 9 مرتفع 0.94 4.05

 10 مرتفع 0.74 3.94 أذ'ب إ`� Nماكن ال~{ يمكن¯{ الراحة ف��ا 25

ـــــة  44 7ــــــــ ـــــ� ر ـــــــساعدZي ع�ــــــــ ـــ ـــــــiÙ{ �ـــ ــــــــــأقل�{ النفــــــ ؤتـــ
 مشكال�ي بطر7قة جديدة

 11 مرتفع 1.05 3.90

وافــق مــع مـــا اتقبــل �حالــة ع�ــ� املعـــاش والت  50
 �ستجد Cعد'ا

 12 مرتفع 0.94 3.89

  13 مرتفع 1.02 3.85 أتحمل الضغط الذي أعاZي منھ 6

49   WــــX ــــسمx"أتقبـــل التغ�ــــ�ات ال~ـــ{ تطــــرأ ع�ـــ� ا
 'ذه املرحلة

 14 مرتفع 0.80 3.85

 15 مرتفع 0.85 3.83 أنظر إ`� �يجابيات عند مواج�ة موقف 5
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املتوسط  الفقرة الرقم
  ا"!ساÚي

Aنحراف 
 ياملعيار

  ال�Rت�ب  التقدير

غلـب ع�ـ� أعتقد أن العمل بجد �س�م WX الت 24
 ضغوطي

 16 مرتفع 0.92 3.83

لأفكـر XـW جميـع ا"!لــو املمكنـة للتغلـب ع�ــ�  48
 مشHل~{

 17 مرتفع 0.79 3.82

أغرقـت نفــiÙ{ بأZــشطة غ�ــ� مفيــدة لتجا'ــل  38
 مشHل~{

  18 مرتفع 1.06 3.81

 19 مرتفع 0.96 3.81 أجد طرقا جديدة "!ل مشكال�ي 46

 XــW عنـد التعامــل مـع مــشHلة مــا، فـإن¯{ أفكــر 41
 عدة بدائل ملعا"xة املشHلة

 20 مرتفع 0.81 3.79

ـــــة   52 ـــــا�ي ليــــــــتالئم مـــــــــع طبيعــــ أعــــــــدل نظـــــــــام حيــــ
  املرحلة

 21 مرتفع 0.82  3.76

نأتقبل سلوك أو أفHار من ي�تمو إ`� أجيال   56
  ىأخر من الشباب

 22 مرتفع  0.99  3.73

رأتنـــاو املـــشكالت ال~ـــ{ أعا�ـــش�ا مـــن منظـــو  47 ل
 مختلف

 23 مرتفع 0.83 3.71

30  WــX ــشطة حياتيــة يمكــن أن �ــساعدZس أ رأمــا
 راحة ذ'¯{

 24 مرتفع 0.86 3.70

رامتلك إحساس باألمو من حيث منفع��ا او  45
 غ�� ا'مي��ا

 25 مرتفع 0.78 3.69

ــــــــرة   54 ــــــرك�م لألســ ـــــاþي وتـــ ـــتقالل ابنـــــ ـــــل اســــــ اتقبــــ
  لتHو7ن أسرة جديدة

 26 مرتفع 0.92  3.69

اناذكر نفiÙ{ بان ما أقوم بھ يHو مق 17  27 متوسط 0.77  3.59 رد

رأ�عـــب مــــن القيـــام بــــأمو صـــعبة عنــــد وجــــود  36
 مشHلة بحيا�ي

 28 متوسط 1.08 3.59

7ــــة  39 ؤعنــــد التعامــــل مــــع مــــشHلة مــــا، أحــــاو ر ل
 ا"xوانب �يجابية WX املوقف

 29 متوسط 1.06 3.59

لعنــد التعامــل مــع مــشHلة مــا أحــاو التفك�ــ�  40
 ف��ا من وج�ة نظر مختلفة

 30 متوسط 0.77 3.59

ـــاق   53 فــ ـــيم عالقـــــات جديـــــدة مـــــع عـــــدد مـــــن  رأقــ
  السن 

 31 متوسط 0.78  3.56
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املتوسط  الفقرة الرقم
  ا"!ساÚي

Aنحراف 
 ياملعيار

  ال�Rت�ب  التقدير

ا�ي   51 ــــــــد ـــــــع قــ ـــتالئم مـــ ــــل جديــــــــــد يـــــــ ـــــــــوم Cعمــــــ رأقـ
 وامHانيا�ي ا"!الية

 32 متوسط 0.97 3.55

 33 متوسط 1.11 3.51 أقبل مساعدة ¶خر7ن عند حاج~{ ل�ا 12

ـــأن املـــــشHلة ل�ـــــست كب�ـــــ�ة  20 ـــiÙ{ بــ أخاطــــب نفــ
 كما تبدو

 34 متوسط 0.89 3.50

ـــــساعد XـــــــW حـــــــل  22 ـــــن أن ال®xـــــــوء إ`ـــــــ� هللا �ــ أؤمــ
 مشكال�ي

 35 متوسط 0.37 3.50

ــــiÙ{ ل�ـــــــا عالقــــــــة بحيــــــــا�ي  21 ـــــا لنفــــ ــــــع خططـــ أضـ
 امل�نية الحقا

 36 متوسط 1.09 3.49

ـــع مـــــشHلة مــــا، فـــــإن¯{ أفكـــــر  42 عنــــد التعامـــــل مـ
فيمــــا قــــد تقــــوده التغ�ــــ�ات الكب�ــــ�ة XــــW نمــــط 

 ا"!ياة ال~{ أع�ش�ا
 37 متوسط 0.86 3.45

ة مـــن أصــدقاþي عنـــد وجـــود  11 راطلــب Aس�ـــشا
 مشHلة ما

 38 متوسط 0.94 3.39

ــــشHل~{ بطر7قــــــــة ف��ـــــــا مــــــــرح  19 ــ ــــــة مـ 7ــ ؤأحـــــــاو ر ل
 ودعابة

 39 متوسط 0.94 3.38

ك أفـــراد اســر�ي XـــW أمــو حيـــا�ي CـــشHل  10 رأشــا ر
 مستمر

 40 متوسط 1.04 3.37

7ن وZNـــــــشطة وAســـــــ�Rخاء  33 ـــا راســــــتخدم التمــــ
 شكالتزألتجاو امل

 41 متوسط 1.06 3.36

 42 متوسط 1.13 3.23 أناقش مشكال�ي مع الزمالء م~h أشاء 9

أقij{ وقتا طو7ال عند التعامل مع املـشHلة  32
 ألف�م ما يحدث

 43 متوسط 0.94 3.22

'ق نفiÙ{ من أجل إعادة توجيھ أفHار 7 يأ  44 متوسط 1.09 3.21 ر

ــــصوص   13 ـــاك شــــــ�ئا إيجابيــــــا بخــ اعتقـــــد أن 'نـــ
Hل~{ عندما أحدث ¶خر7ن بھمش 

 45 متوسط 1.13 3.18

ـــــد  16 ـــــــصديق أو ألحـــ ـــــشكال�ي لـ ـــن مـــ ــ أتحــــــــدث عـــ
 أفراد Nسرة

 46 متوسط 0.85 3.02

 47 متوسط 1.02 3.01 لأتناز كث��ا عند مواج�ة مشكال�ي 34
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املتوسط  الفقرة الرقم
  ا"!ساÚي

Aنحراف 
 ياملعيار

  ال�Rت�ب  التقدير

ـــــــ�  43 ــــة ألســــــــــلط الــــــــــضوء ع�ـــ ــــــتخدم الدعابــــــ اســـ
 قمشكال�ي بطر مختلفة

 48 متوسط 0.76 2.98

{ العاطفي لآلخر7ن mي أتخلـص أع�q عن أل� 14
 منھ

  49 متوسط 1.03 2.94

رأعمـــــل ع�ـــــ� تحـــــس�ن Nمـــــو للمـــــستقبل مـــــن  35
 خالل �غي�� عادا�ي

  50 متوسط 0.76 2.94

ر بمـــشHلة  37 يأخــصص وقتــا للراحــة عنــد مــر و
 ما

  51 متوسط 0.75 2.61

أبحـــث عــــن �ـــi{ء أفــــرغ عليـــھ غــــضC }µــــسÏب  31
 ضغوطي

  52 متوسط 1.31 2.56

  53 متوسط 1.08 2.44 ن مشكال�ي بك��ة النومأ'رب م 29

أفقد السيطرة ع�ـ� ذا�ـي وأبHـي عنـد حـدوث  26
 .مشHلة

  54 منخفض 1.19 2.33

ــ� لآلخـــــر7ن عـــــن مـــــشاعر الـــــسلبية دو  15 ناعqـــ ي
 .وجود حاجة لذلك

  55 منخفض 1.00 2.32

لأتنــاو Nدو7ــة ال~ــ{ مــن شــأ�Eا أن �ـــساعدZي  28
ندو رع�ــــ� الـــــشعو والتفك�ـــــ� CـــــشHل أفـــــضل 

 وصفة طبية
  56 منخفض 1.25 1.93

  57 منخفض 1.19 1.73 لأتناو ما يضر ب�!~{ ألhiÙZ مشكال�ي 23

ات التعـا�ش mـان يRـ�اوح بـالفقرات بـ�ن املـستو ) 3(لي�ب�ن من خالل جـدو              ىأن مـستو م�ـا رى
) 1.73-4.93(املرتفـــع واملتوســـط واملـــنخفض وpلـــغ لـــدى املعلمـــ�ن املتقاعـــدين بمتوســـط حـــساÚي بـــ�ن 

ات التعا�ش)1.31-0.26(يوpانحراف معيار ي�Rاوح ب�ن  ر، وقد جاءت أع�� الفقرات WX مستو م�ا : ى
ىأر أن الدعاء يز7ل ال�موم، وأؤمن بأن ما عشتھ من مشكالت 'ـو مـش�ئة هللا، واحـافظ ع�ـ� حيـاة 

ــا جــــاءت الفقــــرات ام�äليــــة مــــستقرة، و ات التعــــا�ش، ب�نمــ ر�ــــW فقــــرات إيجابيــــة XــــW م�ــــا لتاليــــة أقــــل و
ناعqـــ� لآلخــر7ن عـــن مــشاعر الـــسلبية دو : الفقــرات لــدى املعلمـــ�ن املتقاعــدين و�ـــW فقــرات ســلبية ي

رأتنــــاو Nدو7ــــة ال~ــــ{ مــــن شــــأ�Eا أن �ــــساعدZي ع�ــــ� الــــشعو والتفك�ــــ� CــــشHل وجــــود حاجــــة لــــذلك، و ل
لأفضل دو وصفة طبية، وأتناو ما يضر ب�!~{ ألhiÙZ مشكال�ي  ن

7ـــة ولإلجابـــة عـــن CNعـــاد الـــس   رتة تـــم اســـتخراج املتوســـطات ا"!ـــسابية وAنحرافـــات املعيا
ات التعا�ش لدى عينة مـن املعلمـ�ن املتقاعـدين، وا"xـدو  جة الHلية ملقياس م�ا للألCعاد والد ر ) 4(ر

  : يوçõ النتائج
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  ):4(لجدو 

ات التعــا�ش لــدى عينــة مــن املعلمــ�ن  bــة ألrعــاد م�ــا ر املتوســطات اWXــسابية و@نحرافــات املعيا ر
  املتقاعدين

 الفقرة الرقم
املتوسط 
  ا"!ساÚي

Aنحراف 
 ياملعيار

  ال�Rت�ب  التقدير

 1 مرتفع 0.57 4.09  مخاطبة قلب وعقل Aخر 1

 2 مرتفع 0.63 3.83  التعا�ش مع Aخر 6

نة النفسية 5  3 متوسط 0.59 3.66  واملر

 4 متوسط 0.69 3.29  التحدث وAقناع 2

 5 متوسط 0.56 3.28  ال�Rك�� ع�� املشHلة 3

 6 متوسط 0.60 3.19  الف�م والسيطرة 4

جة الHلية    متوسط 0.51 3.54  رالد

جـة متوسـطة وpلـغ لـدى ) 4(لي�ب�ن من خالل جـدو  ات التعـا�ش mـان بد رأن مـستو م�ـا ر ى
، وقــــد تراوحــــت CNعـــــاد )0.51(يوpــــانحراف معيــــار ) 3.54(املعلمــــ�ن املتقاعــــدين بمتوســــط حــــساÚي 

مخاطبــــة قلــــب وعقــــل ¶خــــر، ثــــم :  املتوســــط واملرتفــــع وجــــاءت أع�ــــ� CNعــــاد �ــــWىأيــــضا بــــ�ن املــــستو
نة النفسية، وجاءت أدZى CNعاد الف�ـم والـسيطرة ثـم ال�Rك�ـ� ع�ـ�  والتعا�ش مع ¶خر، ومن ثم املر

  .املشHلة، ثم التحدث وAقناع

7ة ال~{ تر ىحيث تتفق ن�يجة السؤال ا"!ا`W مع ما جاءت بھ نظر7ة Aستمرا  أن التكيف ر
سـ�ا قبـل التقاعـد، وpالتـا`W ال  رللمتقاعد �عتمد ع�� إيجاد أدوار مـشا�Øة لـألدوار ال~ـ{ mـان الفـرد يما

  ىبد من اشراك املعلم املتقاعد ببعض امل�ام ح~h يحافظ ع�� مستو مناسب من التعا�ش

ا �Øـا فقـد نوتفسر الن�يجة ا"!الية نظرا لHو املعلم�ن املتقاعـدين نظـرا مل�نـ��م ال~ـ{ عملـو
جـــــة  ــــاء بد ــــة وعالقـــــا��م مـــــع ¶خـــــر7ن، حيـــــث جـ راZعكـــــس ذلـــــك ع�ـــــ� حيـــــا��م ال56ـــــصية وAجتماعيـ

  .متوسطة

اسة الطراونة  ت إ`ـ� مـستو متوسـط مـن التكيـف ) 2011(روتتفق مع ن�يجة د ىال~ـ{ أشـا ر
اسـة القرالـة  ̀ـ� مـستو متوسـط مـن ) 2021(رلـدى املتقاعـدين، كمـا تتفـق مـع نتـائج د ت إ ىال~ـ{ أشـا ر

اســـة م�ــ ات التعـــا�ش لــدى املتقاعـــدين العــسكر�7ن، وتختلـــف ن�يجــة الـــسؤال ا"!ــا`W مـــع ن�يجــة د را ر
ت أن ) 2003(الــسلطان وابــن طالـــب  ن ان التقاعـــد يحــد مـــن %) 60(رال~ــ{ أشــا ومـــن املتقاعــدين يــر

اسة  ا��م، كما تختلف مع ن�يجة د رقد ت أن 'ناك العديد مـن (Boutany, 2007) بوتاZير ر ال~{ أشا
ت النفــــسية ال~ــــ{ تــــصاحب التقاعــــد وم�sــــا العزلـــة وعــــدم الرغبــــة XــــW التواصــــل مــــع ¶خــــر7ن، املعوقـــا

اسة ال�مص  ات التكيـف لـدى ) 2020(روتختلف مع نتائج د ت إ`� مستو مرتفـع مـن م�ـا رال~{ أشا ىر
  .املتقاعد
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نو�عز الن�يجة ا"!الية نظرا لHو املتقاعدين من املعلم�ن لد��م خلفيـة ثقافيـة وعلميـة  ى
ف ال~ـــــ{ تمـــــر �Øــــم و�عا�ـــــشو�Eا Cعـــــد التقاعـــــد، مناســــب ـــع الظــــر وة �ـــــساعد'م ع�ـــــ� حــــسن التعـــــا�ش مــ

و�ساعد'م ن�يجة خqـ�ا��م واخـتالط�م بـاآلخر7ن مـن ان يحـافظوا XـW جوانـب مختلفـة ع�ـ� التعـا�ش 
وخاصـــة عنــــد ايمـــا�Eم با"xوانــــب الدي�يـــة املرتبطــــة بحيـــا��م Aجتماعيــــة كمـــا ظ�ــــر مـــن خــــالل أع�ــــ� 

  .ا"xانبالفقرات WX 'ذا 

ات : إجابــــة الــــسؤال الثــــا+ي ومناقــــشتھ ق ذات داللــــة إحــــصائية �ــــ/ مــــستو م�ــــا ر[ــــل [نــــاك فــــر ى و
-50(التعا�ش لدى عينة من املعلم�ن املتقاعدين �/ منطقة عس�� تبعا الختالف للفئـة العمرbـة 

  سنة؟61-65، 56-60، 55

 W`ــــسؤال ا"!ــــــا ــــ�ن متوســــــطات Nداء ع�ــــــ� اللإلجابــــــة عــــــن الــ ق بــ ـــــر داللــــــة وتــــــم فحــــــص الفـ
ــــسابية  ـــــة تــــــم حــــــساب املتوســــــطات ا"!ــ ـــــة العمر7ـ ــــضبط تبعــــــا ملتغ�ــــــ� الفئـ ـــــز الــ �حــــــصائية ع�ــــــ� مركـ

ً

ات التعا�ش لدى املعلم�ن املتقاعدين تبعا ملتغ�� الفئة العمر7ة،  7ة ملقياس م�ا روAنحرافات املعيا ر
ق ب�ن املتوسطات ا"!سابية ذات داللة إحصائية عند مس ىتو داللة وولتحديد فيما إذا mانت الفر

)α=0.05 ( حـاديN تـم تطبيـق تحليـل التبـاين)ANOVA( وجـاءت نتـائج تحليـل التبـاين ع�ـ� النحــو ،
  ): 5(لالذي يوõ!ھ ا"xدو 

  ): 5(لاX¤دو 

ات التعـا�ش لـدى  ق ب�ن املتوسـطات اWXـسابية ملقيـاس م�ـا رنتائج تحليل التباين Uحادي للفر و
  عمرbةىاملعلم�ن املتقاعدين �عز ملتغ�� الفئة ال

ق  املقياس   ومصدر الفر
مجموع 
  املر§عات

جة اWXرbة رد
متوسط 
  املر§عات

  Fقيمة 
ىمستو 
 الداللة

 0.07 2 0.14 ب�ن اxyموعات

 0.32 121 39.21 داخل اxyموعات
مخاطبة قلب 

  وعقل �خر
W123 39.35 الك�  

0.21 0.81 

  0.30 2 0.61 ب�ن اxyموعات

التحدث  0.48 121 57.79 داخل اxyموعات
  وVقناع

W123 58.39 الك�  

0.63 0.53 

 0.38 2  0.77 ب�ن اxyموعات

 0.31 121  37.44 داخل اxyموعات
 u0ال?�ك�¬ ع

  املشOلة
W123  38.21 الك�  

1.24  0.29  

الف�م  0.05 2  0.11  ب�ن اxyموعات
 0.37 121  44.75  داخل اxyموعات  والسيطرة

0.15  0.87  
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ق  املقياس   ومصدر الفر
مجموع 
  املر§عات

جة اWXرbة رد
متوسط 
  املر§عات

  Fقيمة 
ىمستو 
 الداللة

  123  44.85  لك�Wا

 0.17 2  0.09  ب�ن اxyموعات

 0.40 121  42.87  داخل اxyموعات
نة  واملر
  النفسية

W123  42.97  الك�  

0.13  0.88  

 0.11 2  0.35  ب�ن اxyموعات

 0.26 121  48.13  داخل اxyموعات
التعا�ش مع 

  �خر
W123  48.48  الك�  

0.44  0.65  

yموعاتب�ن اx  0.22  2  

جة الOلية  121  31.43  داخل اxyموعات رالد

W123  31.65  الك�  

0.43  0.65  

ق ذات داللـة ) 5(لأظ�رت نتائج تحليل التباين Nحادي املب�نة WX ا"xدو  وعدم وجود فـر
ات التعــا�ش �عــز للفئــة العمر7ــة حيــث بلغــت قــيم  ىإحــصائية بــ�ن املتوســطات ا"!ــسابية XــW م�ــا  Fر

جة الHلية بلغت قيمة ) 0.44، 0.13، 0.15، 1.24، 0.63، 0.21(لألCعاد  ) F) 0.43رع�� التوا`W، وللد
  ).α=0.05(ىو'ذه القيم ل�ست ذات داللة احصائية عند مستو داللة احصائية 

ىو7بـدو أن املعلــم املتقاعــد Cغــض النظــر عــن العمــر ف�ــو يحــرص ع�ــ� اy!افظــة ع�ــ� مــستو 
ات التعـــا�ش، و�عـــود ذلـــك ب مـــن م�ـــا رمتقـــا  نظـــرا لHونـــھ يمـــر بمرحلـــة عمر7ـــة ل�ـــا خـــصائص نمائيـــة ر

pــة وتقRــ�ب مــن ســن كqــ� الــسن أو XــW بدايتــھ، وXــW 'ــذه املرحلــة فــإن اشــراك الــ56ص بــبعض  رمتقا
ZNــشطة والطلــب منــھ القيــام بــاألدوار ا5yتلفــة �ــساعده ع�ــ� Aبتعــاد عــن Aنفــصال عــن ¶خــر7ن 

أت ان انفـصال و�ساعده ع�� التعا�ش مع أفراد اxyتمع و'ذا  رما تؤكده النظر7ة Aنفـصالية ال~ـ{ 
  .ال56ص املتقاعد �سÏب لھ العديد من املشكالت WX التكيف والتعا�ش

اسـة  نروتتفـق ن�يجـة الـسؤال ا"!ـا`W مـع ن�يجـة د وتـزس وآخـر ال~ـ{  (Reitzes, et al, 1998) ر
ت أن املتقاعـــدين بـــ�ن  ، وتتفـــق مـــع تقاعـــدنيميلـــو لقـــضاء أوقـــات اســـعد حظـــا عنـــد ال) 64-58(رأشــا

اســة ال�مــص  ت أن التكيــف للمتقاعــدين ال يختلــف تبعــا ملــدة التقاعــد، ) 2020(رنتــائج د رال~ــ{ اشــا
اسة الف�دي  ت إ`� اختالف التعا�ش تبعا للعمر) 2011(رب�نما تختلف مع ن�يجة د   .رال~{ أشا

ن بمرحلــــة نمائ ـــة نظــــرا لHــــو املعلمــــ�ن مــــن املتقاعــــدين يمــــر وو�عــــز الن�يجــــة ا"!اليـ ن ـــا ى ـــة ل�ــ يـ
pة، وpنفس الوقت لد��م أساليب �ستخدمو�Eا للمحافظـة ع�ـ� حيـا��م Aجتماعيـة  رخصائص متقا

  .�ساعد'م WX التعا�ش Cغض النظر عن مدة التقاعد ل�م
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ات : إجابـــة الـــسؤال الثالـــث ومناقـــشتھ ق ذات داللـــة إحـــصائية �ـــ/ مـــستو م�ــــا ر[ـــل [نـــاك فـــر ى و
 �ـ/ منطقـة عـس�� تبعـا الخـتالف لWeالـة @جتماعيـة التعا�ش لدى عينة من املعلمـ�ن املتقاعـدين

مل(م?¬وج، غ�� م?¬وج (  ؟))راو منفصل او مطلق او ا

ات التعــا�ش تبعــا  ق بــ�ن متوســطات Nداء ع�ــ� الداللـة �حــصائية XــW م�ــا رلفحـص الفــر و
، وتـــم )مRـــ�وج�ن وغ�ـــ� مRـــ�وج�ن(ملتغ�ـــ� ا"!الـــة Aجتماعيـــة فقـــد تـــم تقـــسيم املتقاعـــدين إ`ـــ� فئتـــ�ن 

  : يوçõ ذلك) 6(لاستخدام اختبار ت للعينات املستقلة، وا"xدو 

  ):6(لاX¤دو 

ات التعا�ش تبعا ملتغ�� اWXالة @جتماعية) ت( نتائج اختبار  ًملتوسطات م�ا
ِ   ر

 املقياس
ا"!الة 

 Aجتماعية
  العدد

املتوسط 
 ا"!ساÚي

Aنحراف 
  ياملعيار

جة  رد
 ا"!ر7ة

قيمة املتغ�� 
  )ت(

ىمستو 
 الداللة

اطبة قلب مخ 0.53  4.08 77 م�Rوج
 0.63 4.12  47 غ�� م�Rوج  وعقل ¶خر

122 0.33- 0.76 

التحدث  0.64 3.24 77 م�Rوج
 0.77  3.38  47 غ�� م�Rوج  و�قناع

122 1.03- 0.30 

ال�Rك�� ع��   0.53  3.23 77 م�Rوج
  0.60  3.37  47 غ�� م�Rوج املشHلة

122 1.31- 0.19 

  0.58  3.15 77 م�Rوج
 طرةالف�م والسي

  0.64  3.23  47 غ�� م�Rوج
122 0.77- 0.45 

  0.59  3.62 77 م�Rوج
نة النفسية  واملر

  0.60  3.71  47 غ�� م�Rوج
122 0.77- 0.45 

التعا�ش مع   0.61  3.80 77 م�Rوج
  0.67  3.87  47 غ�� م�Rوج ¶خر

122 0.59- 0.55 

  0.48  3.50 77 م�Rوج
جة الHلية  رالد

  0.55  3.59  47 غ�� م�Rوج
122 1.00-  0.32 

ات التعا�ش ب�ن املعلم�ن املتقاعدين تبعا ) 6(ليظ�ر من ا"xدو  ق WX م�ا رعدم وجود فر و
ع�ــــ� ) 0.59، 0.77، 0.77، 1.31، 1.03، 0.31(ل®!الــــة Aجتماعيــــة، حيــــث بلغــــت قيمــــة ت لألCعــــاد 

جة الHلية بلغت قيمة ت  ى و�W قيم ل�ست ذات دالة إحصائية عند مستو )1.00(رالتوا`W، وWX الد

)α=0.01.(  

نو7ظ�ــر مـــن ن�يجـــة الــسؤال ا"!ـــا`W أن املتقاعـــدين مـــن املعلمــ�ن يحرصـــو ع�ـــ� اy!افظـــة 
ال  ب مـــن التعــا�ش Cغــض النظـــر عــن ا"!الــة Aجتماعيـــة ا"!اليــة فبعــض�م مـــا  زع�ــ� مــستو متقــا ر ى
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جتــھ، ب�نمـــا اxyموعــة Nخــر إمـــا أ�Eــا لــم  ى�عــ�ش مــع ز تRــ�وج أو منفـــصلة أو مــات شــر7ك حيـــا��م، و
pما �عوض 'ـذه الفئـة الثانيـة وجـود مقـر�pن XـW حيـاة املعلـم املتقاعـد، والقيـام بـبعض ال�ـشاطات  رو
نا5yتلفــة، فــالكث�� مــن املعلمــ�ن Cعــد التقاعــد يتج�ـــو لHــي �ــس�موا XــW مــساعدة اy!يطــ�ن �Øــم مـــن 

ب وا"��xان، وpنفس الوقت يبذلو قصار ج�د ىNقا ن 'م لHي يقوموا بج�ود إصالحية WX اxyتمع، ر
ـــاxyتمع  نو�ــــساعدو XـــــW منطقــــة عـــــس�� ع�ــــ� حـــــل املــــشكالت وAشـــــ�Rاك باملناســــبات Aجتماعيـــــة، فــ
'م و�عطـي ل�ـم Aعتبـار وA'تمـام وAحRـ�ام، وpـنفس الوقـت ف�ـم يتج�ـو لHـي �عكـسوا الفكـر  نيقد ر

و'م و7ناقـشو�Eم بالعديـد مــن �يجـاÚي الـذي يحملـوه ع�ـ� الـشباب الـصغار فيجلـسوا م رع�ـم و7حـاو
 W¹القضايا بما يؤثر إيجابيا ع�� الشباب، كمـا يتجـھ العديـد مـن املعلمـ�ن املتقاعـدين للعمـل التطـو
ـــات  يا"�5ــــ� AجتمـــــاW¹، فــــالكث�� مـــــ�sم يقــــij{ وقتـــــھ XـــــW ا"xمعيــــات ا"��5يـــــة لتقــــديم املـــــساعدة لفئــ

ات التعـــا�ش نظـــرا النخـــراط�م XـــW مختلفـــة مـــن اxyتمـــع، لـــذلك ال تـــؤثر ا"!الـــة Aجتماع ريـــة XـــW م�ـــا
  .اxyتمع

اســة شــرف  ت أن املــشاركة XــW ) 1996(روتتفـق ن�يجــة 'ــذا الــسؤال مــع ن�يجــة د رال~ــ{ أشــا
  ZNشطة Aجتماعية يؤثر إيجابيا WX حياة املتقاعد،

نو�عـــز الن�يجـــة ا"!اليـــة نظـــرا لHـــو املتقاعـــدين يقـــضو وقـــ��م Cعـــد التقاعـــد XـــW خدمـــة  ن ى
ومـساعدة اy!يطـ�ن واملقـر�pن مـ�sم، و'ـذا مـا يجعـل حيـا��م ال توقـف ع�ـ� وجـود شـر7ك XــW اxyتمـع 

ات  رحيــا��م ولكــن يركــز ذلــك ع�ــ� الــدو املوmــو ل�ــم XــW اxyتمــع، والــذي يــنعكس ع�ــ� مــستو م�ــا ى ل ر
  .التعا�ش ل�م

 :التوصيات واملق?�حات

اسة تو²±° الباحثة بما ي0/  :ر�/ ضوء النتائج ال´° توصلت إل�³ا الد

ـــ� املتقاعــــدين  -  ــة مــــن أجــــل تطبيقــــھ ع�ـ اســــة ا"!اليــ رAســــتفادة مــــن املقيــــاس املعــــد XــــW الد
ات التعا�ش لد��م رللتحقق من مستو م�ا  ى

ات التعـــا�ش لـــدى فئـــة مـــن املعلمـــ�ن املتقاعـــدين  -  فـــع وتحـــس�ن مـــستو م�ـــا رالعمـــل ع�ـــ�  ىر
شادي مس�ند إ`� أحد ا ات من خالل اعداد برنامج ا راملنخفض�ن C WXعض امل�ا لنظر7ـات ر

شادية Aر. 

ــــة وpـــــــرامج  -  ات تثقيفيـــ شـــــــادية ودو ــــ�امج ا ـــــ�ن املتقاعـــــــدين بqـــ ـــــراك املعلمــ ـــــ� اشــ رالعمـــــــل ع�ــ ر
 .مجتمعية خدماتية Cغض النظر عن الفئة العمر7ة وا"!الة Aجتماعية

ات Cعــض�م XـW التعــا�ش ملــساعدة فئــات  -  رAسـتفادة مــن خqــ�ات املعلمـ�ن املتقاعــدين وقــد
 عىأخر �عاZي من فئات اxyتم

ات التعــــا�ش لـــدى املعلمــــ�ن املتقاعــــدين  -  اســــة �ع¯ـــ{ بم�ــــا رإجـــراء بحــــوث مكملـــة ل�ــــذا الد ر
pطھ ببعض املتغ��ات Nخر ىو  ر
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