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بهددا ه و ددعوسه

مددا ددر

ن ددو المسددهسا لهناااء

اإل دا

هددد ا الد اس ددة ال اليددة فلددع معر ددة الع اددة بددسا ةعددرط المسددهسا لع ددا
الد اس ددة ء بدر م يددا

بالوحدد الهسسددية دي بددو بعدي المتوسدراق ولت سددر هددا

الوحد الهسسية للمزروع بعد ن ة الت ر ما صداهما وثباةهما

حسني النابلسي وحنين علي العواملة وم يا

 ددهة ولعجابددة علددع ةسددا الق03  فلددع03 علددع عسهددة مددا المسددهسا مددا الددراوس واإلنددام ةراوحددا عمدداسه مددا
ددت دم معام د اسةبددا" يبسر ددوني ل سدداو الع اددة وا"تبدداس يقي

الد اس ددة ة د حسدداو المتو ددااق ال سددابية امددا

واددد ئهددرق نتددانج الد اس ددة نددد ةوجددد ع اددة اق داللددة فح ددانية بددسا ةعددرط المسددهسا
اق داللدة فح دانية دي اد مدا التعدرط

ل سدداو داللددة السددرو

و عوسه بالوحد الهسسية اما بسهدا الهتدانج عددم وجدود درو

لع ا

.والشعوس بالوحد الهسسية حسب الجهس والسا وال الة االات ادية

لع ا

Résumé :
Le but de cette étude est d’évaluer la relation entre le sentiment de solitude
psychique chez les gens âgés et le fait qu’ils soient maltraités par leurs enfants à la
lumière de certaines variables. Pour aboutir aux buts de cette étude, un test d’abus
envers les gens âgés a été appliqué de Hanna Hosni Nabolsi et Hanine Awamla et
un test de solitude psychique de Almazroue, après avoir vérifier la validité et la
fiabilité de ces deux tests sur un échantillon de gens âgés des deux sexes et d’âges qui
varient de 60 à 90 ans et pour répondre aux questionnement de l’étude le calcul des
moyennes a été fait et un coefficient de "Pearson" a été utilisé pour calculer la relation
et un test "T" pour calculer les différences de signification, les résultats de l'étude ont
montré qu'il existe une relation statistiquement significative entre l'exposition aux
maltraitances sur des personnes âgées et de leur sentiment de solitude psychique, et
les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différences statistiquement significatives
entre l'exposition aux maltraitances et le sentiment de solitude suivant le sexe, âge et
la situation économique.
Abstract :
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The purpose of this study is to assess the relationship between the feeling of
psychic loneliness among older people and the fact that they are abused by their
children in light of certain variables. To achieve the goals of this study, a test of elder
abuse was applied by Hanna Hosni Nabolsi and Hanine Awamla and a
psychological loneliness test of Almazroue, after checking the validity and reliability
of these two tests on a sample of elderly people of both sexes and ages that range
from 60 to 90 years and to answer the questioning of the study the calculation of
averages was done and a coefficient of "Pearson" was used to calculate the
relationship and a "T" test to calculate significance differences, the results of the study
showed that there is a statistically significant relationship between exposure to elder
abuse and their feeling of psychic loneliness, and the results showed that there were
no statistically significant differences between exposure to abuse and feelings of
loneliness by gender, age and economic status.

:) إشكالية الدراسة وتساؤالتها1
)i (

فن حيددا اإلنسددان ددي مسدداسها الابيعددي ةبددد بوددعه الاسولددة وةهتهددي بوددعه الشددي و"ة

الشددي و"ة هددي ئدداهر بي يددة ةعبددر عددا التوس دراق التددي ة دددم ددي الت ددويا الجسددمي الع لددي
هي ليسا عملية بسولوجية ةتمسز بظهوس ةوسراق سدسولوجية د

االنسعالي واالجتماعي للسرد

)ii (

فنمددا هددي ئدداهر نسسددية واجتماعيددة ةتما د بس دددان الع ادداق والعدوددد مددا االهتمامدداق والهشددا اق
.

وواجد مشك ق الشي و"ة بشك مع ول

)iii (

و

واإلنسان المت يف ي ال يا

بد ق مشك ق المسهسا بالظهوس نتيجة للتوسراق التي حدثا علع بهدا اس در اسمدر الدر

دى فلددع ةوسددر ددي ددبكة الع ادداق اس درية ممددا ثددر علددع ابدداس السددا الددروا يجدددون صددعو ة ددي
الت يف مع المتوسراق ال دواة وغالبا ما ي اومونها وعدم اس"ر بها والتسلي بعدم اعلستهدا وجددواها
لرا صبح وجود اباس السا عبئا لدى بعي اس ر مما دى فلدع ةعدرط المسدهسا س دكال م تلسدة
 دد ودرى الدبعي ن كبداس. )iv(وا ااندا اجتماعيدة صد ية نسسدية بدنيدة م ماديدة
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زاندون عا ال اجة نظ ار سنهد يعتمددون اليدا علدع غسدره دي دفونه

السا ه نا

ث س – ي نظره – دون اس"ر بعسا االعتباس مابسه الملي بال ساح والعم

()v

هد عدب

.

زاد االهتمام وال دوث عدا اإل دا ن دو ابداس السدا دي الامانسهيداق و لدز بسدبب زيداد عددد

المسدهسا وةعددرط بعودده لعهمدال ممددا دى فلددع مددوةه دي بعددي اسحيددان( .)viهدرا مددا كدددك اد

مدا ) (Ortmann, Fechner, Bajanowski & Brinkman, 2001ف وجددوا ن كادر مدا % 0
ممدا ةعربدوا لع دا

ادد ةو دوا بسدبب اإلهمدال و داس اد مدا)(Brogeden & Nijhar, 2000

ن فورا اباس السا ورةب دانمدا بتوجيدد اس ى البددني والعدا سي والهسسدي لهد وير"در صدو اس مدا

اال د ددتو ل المد ددالي و اإلهمد ددال الم

د ددود و غسد ددر الم

د ددود اله د ددابع مد ددا اسبهد ددا و العانل د ددة و

المجتمع(.)vii
اددد وتعددرط المسددا فلددع

ددكال متعدددد مددا اإل ددا نتيجددة لس دانددد ال اسددر مددا ال دددساق التددي

كانددا ددي المابددي ةمه ددد المكانددة والسددلاة وال ددو ليجددد نسسددد ب د ية المعاملددة السددسئة مددا ابد د
بعددي دراد اس ددر فمددا ب

ددد و بدددون ا ددد نتيجددة عدددم ةسهمه د لابيعددة المرحلددة التددي يمددر بهددا

كبسر السا .د جرى قريفن ( )Griffin, 1994د اس دة هدد ا فلدع ال شده عدا
العهده بدد المسدهسا وادرلز

دال الع ادة بدسا المسدا المعهده والشد ال الدر يمداس العهده

واان ما ه نتانج الد اس ة ن ههاك ع اة اسةبا" بسا الظدرو
لهدا المسدي

دباو مماس دة

االجتماعيدة السدسئة التدي وتعدرط

و ددسا مماس دة العهدده بدد المسددا و ئهدرق الد اس دة فن معظد الددروا ماس دوا العهدده

ب ددد المس ددهسا ا ددانوا م ددا ار ددانه وا ددد ة ددون اإل ددا ب هم ددال المس ددا وهجد درك وةرا ددد ددي مك ددان
معدزول عدا اس در مدع عددم ال ددوث معددد وعددم ة

ديال وادا لتس دد حوالدد ومعر دة لباةددد(.)viii

ممدا يشدعرك بالوحدد الهسسدية والتدي ةعتبدر مدا المشداك التدي يعداني مههدا اإلنسدان المعاصدر وةهدتج
ما فدساك السرد لله ال ي ع ااةد االجتماعيدة ةتودما الرغبدة دي االبتعداد عدا اآل"دريا نتيجدة
صعو اق ال يدا وةعددد المشداك العانليدة واس درية( .)ixامدا

داس ساتوس

وليفاين & (Stokes

) Levinن الشعوس بالوحد الهسسية ورةب بك وايدف الع اداق مدع اآل"دريا و"اصدة الع ادة مدع
العانلددة

لمددا ن ددال عدددد اسصددداا واانددا الع اددة به د هامشددية اددان لددز دلددس علددع الشددعوس

بالوحد الهسسية

()x

سي الشدي و"ة ةزيدد االعتماديدة والعدوانيدة وعددم الا دة بالدراق والشدعوس بالوحدد

والعزل ددة حس ددث و ددرى مبااارو ) (8118ن مش دداعر الوح ددد الهسس ددية ةزي ددد الم ددا ا ددان ة دددور ال ددراق
مه سودددا لددددوه

( )xi

وحسدددب عبااااد ال ميااااد ) (0991ندددد المدددا زاد االة د دزان االنسعدددالي والسد دديار

االجتماعيدددة ا د د الشد ددعوس بالوحد ددد باإلبد ددا ة فلد ددع ن اإلند ددام كاد ددر د ددعو اس بالوحد ددد الهسسد ددية مد ددا

الراوس

( )xii
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و ع ددد الع ددرط الس ددابر وة دددي ص ددوس وابد د ة ع ددا موب ددوم الد اس ددة يمك ددا ة دو ددد مش ددكلة
الد اس ة ي التسا الق التالية:
 ه د ةوجددد ع اددة اق داللددة فح ددانية بددسا دسجدداق م يددار

بهانه ودسجاق م يا

 -ما هي نما" اإل ا

ةعددرط المسددهسا لع ددا

الشعوس بالوحد الهسسية ؟

مددا

اسكار ا تعماال بد المسهسا ما ر اس ر ؟

-هد ةوجدد ددرو

اق داللدة فح دانية عهددد مسدتوى ( )3.30≤ αبددسا متو دااق دسجدداق

-هد ةوجدد ددرو

اق داللدة فح دانية عهددد مسدتوى ( )3.30≤ αبددسا متو دااق دسجدداق

ا تجاباق راد العسهة ي مستوى ةعرط المسا لع ا
ا تجاباق راد العسهة ي مستوى ةعرط المسا لع ا

ةبعا لعام العمر؟

ةبعا لعام الجهس ؟

اق داللدة فح دانية عهددد مسدتوى ( )3.30≤ αبددسا متو دااق دسجدداق

-هد ةوجدد ددرو

ا تجاباق راد عسهة الد اس ة ي مستوى ةعرط المسا لع ا

ةبعا لل الة االات ادية ؟

-هد ةوجدد ددرو

اق داللدة فح دانية عهددد مسدتوى ( )3.30≤ αبددسا متو دااق دسجدداق

-هد ةوجدد ددرو

اق داللدة فح دانية عهددد مسدتوى ( )3.30≤ αبددسا متو دااق دسجدداق

-هد ةوجدد ددرو

اق داللدة فح دانية عهددد مسدتوى ( )3.30≤ αبددسا متو دااق دسجدداق

ا تجاباق راد عسهة الد اس ة ي مستوى عوس المسا بالوحد الهسسية حسب العمر؟

ا تجاباق راد عسهة الد اس ة ي مستوى عوس المسا بالوحد الهسسية حسب الجهس ؟

ا ددتجاباق د دراد عسه ددة الد اس ددة ددي مس ددتوى ددعوس المس ددا بالوح ددد الهسس ددية حس ددب ال ال ددة
االات ادية؟

 )8فرضيات الدراسة:
 ةوجد ع اة اق داللة فح انية بسا دسجداق م يدابهانه ودسجاق م يا

ةعدرط المسدهسا لع دا

مدا در

الشعوس بالوحد الهسسية.

 -وتعرط المسا لع ا

الهسسية كار ما ةعربد لألنما" اس"رى ما اإل ا .

 -ةوج ددد ددرو

اق دالل ددة فح ددانية عه ددد مس ددتوى (α

 -ةوج ددد ددرو

اق دالل ددة فح ددانية عه ددد مس ددتوى (α

 -ةوج ددد ددرو

اق دالل ددة فح ددانية عه ددد مس ددتوى (α

ا تجاباق راد العسهة ي مستوى ةعرط المسا لع ا
ا تجاباق راد العسهة ي مستوى ةعرط المسا لع ا

≤ )3.30ب ددسا متو ددااق دسج دداق
ةبعا لعام العمر.

≤ )3.30ب ددسا متو ددااق دسج دداق

ةبعا لعام الجهس.
≤ )3.30ب ددسا متو ددااق دسج دداق

ا تجاباق راد عسهة الد اس ة ي مستوى ةعرط المسا لع ا
مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة برج بوعريريج

ةبعا لل الة االات ادية.

العدد  - 30ديسمبر 8302

991

د.بن عابد جميلة

اساءة معاملة المسنين وعالقتها بالوحدة النفسية لديهم

 -ةوج ددد ددرو

اق دالل ددة فح ددانية عه ددد مس ددتوى (α

 -ةوجد ددد د ددرو

اق داللد ددة فح د ددانية عهد ددد مسد ددتوى ( )3.30≤αبد ددسا متو د ددااق دسج د دداق

 -ةوجد ددد د ددرو

اق دالل د ددة فح د ددانية عه د ددد مسد ددتوى ( )3.30≤αب د ددسا متو د ددااق دسج د دداق

≤ )3.30ب ددسا متو ددااق دسج دداق

ا تجاباق راد عسهة الد اس ة ي مستوى عوس المسا بالوحد الهسسية حسب العمر.

ا تجاباق راد عسهة الد اس ة ي مستوى عوس المسا بالوحد الهسسية حسب الجهس.

ا ددتجاباق د دراد عسهدددة الد اس دددة د ددي مسد ددتوى ددعوس المسدددا بالوحدددد الهسسد ددية حسدددب ال الد ددة
االات ادية.

 )0أهداف الدراسة:
ةهدد

الد اس ددة ال اليدة فلددع الب ددث عدا الع اددة بدسا اإل ددا ن ددو المسدهسا و ددعوسه بالوحددد

الهسس ددية وا ددرا الب ددث ع ددا الس ددرو
االات ددادية امددا ةهددد

ددي التع ددرط لع ددا

حس ددب عامد د الس ددا والج ددهس وال ال ددة

فلددع الب ددث عددا السددرو بالشددعوس بالوحددد الهسسددية حسددب السددا والجددهس

وال الة االات ادية والب ث عا كار نما" اإل ا

التي وتعرط لها المسهسا.

 )1أهمية الدراسة:
ةبددرز هميددة هددرك الد اس ددة ددي نهددا ةل ددي الوددو علددع واحددد مددا المجدداالق ال سويددة ددي عل د
ن و المسهسا وارا الشعوس بالوحد الهسسية لدوه .

الهسس والمرةباة بد اس ة اإل ا

وةهبار همية هرك الد اس ة ي جانبسا :اسول نظر والااني ةابي دي تتماد األهمياة النررياة
ن و المسهسا وارا مستوياق الشعوس الوحد الهسسية لدوه .

ي ال شه عا نما" اإل ا

مددا مددا حسددث األهميااة التيبيةيااة د ن الد اس ددة ةسددتح البدداو مددام ب ددوم مسددت بلية ممددا اددد
ون ي الجامعة.

يجعلها و سلة يستسسد مهها المت

 )5التعاريف اإلجرائية :
 .0.1اإلساءة ن و المسانين :هدي مدا ي يسدد م يدا

اإل دا ن دو المسدهسا مدا وجهدة نظدره

والمعتمد ي هرك الد اس ة.
 .8.1الوحاادة النفسااية :وة ددا
علع الم يا

المست دم ل يا

ددي الد اس ددة ال اليددة بالدسجددة التددي ي

د علسهددا المسددتجسب

الوحد الهسسية.

 )6اإلطار النرري:
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 .0.6الشيخوخة:
يعددر ابدداس السددا عالميدلا و دلا لمهظمددة اسمد المت ددد ولمهظمددة ال د ة العالميددة علددع نهد

ما بلووا الستسا ما العمر ما و (.)xiii
مدا فلااورن

) (0681 Flourensدي اتابددد الشاايخوخة الرشارية وتوهيعهااا السااكاني علا

ساي الراارة األرضااية

دد اسد الشددي و"ة فلدع مددرحلتسا متمداوزةسا ةبددد اسولدع مددا دا  03ددهة

والاانية ما ا  20هة(.)xiv
 .8.6اإلساءة ن و المسنين:
هددو ع د وحسددد و مت ددرس و عدددم ال يددام بسع د مها ددب ددي

ع اددة ةهاددو علددع ةواددع

الا ة مما وفد فلع حدوم برس و ى بش ال مسا(.)xv
 .0.6أنماط اإلساءة ن و المسنين:
 .0.0.6اإلساءة النفسية:
اإل ددا الهسسددية هددي فل ددا اس ى والوددرس الهسسددي و العددا سي بالمسددهسا مددا اب د

دراد اس ددر ام ددا اددد ةتما د اإل ددا الهسسددية ددي فهانددة المسددا واال ددته از بر عالددد حس ددث
يشعر المسا بال و

وعدم اسمان ي الم ي

( .)xvi

 .8.0.6اإلساءة االجتماعية:
اإل د ددا االجتماعيد ددة وي

د ددد بهد ددا فهمد ددال المسد ددا بد ددالهجر وعد دددم االهتمد ددام ب ياةد ددد

االجتماعيدة وةرادد دي مكدان معددزول عدا اس در وعددم ال دددوث معدد وعددم ة

ديال واددا

لتس ددد حوالددد ومعر ددة لباةددد ويتوددح لددز مددا " د ل ةددرك المسددهسا ددي المستش د ياق وعدددم
زياسةه و هجره ي مكان معزول عا ب ية راد اس ر (.)xvii
 .0.0.6اإلساءة الص ية:
واد ةشم ةعمد فل ا اإلصابة البدنية باإلورا الجسدد بالودرو و حجدب المركد
والملددبس والرعاي ددة الابي ددة ال زم ددة للعد د ج البدددني واالحتياج دداق ال د د ية الهسس ددية للشد د ال

المسا ما اب ما ي وم بالرعاية و المسفول عهد

(xviii
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 .1.0.6اإلساءة المالية:
وةتما

ي راة مد"راةه و عدم ةدرك المسدا وت در برموالدد ال اصدة و ة اعددك

وعدم اإلنسا عليد والت او المالي(.)xix
 .1.0.6اإلساءة الجنسية:
وتوما

دك مدا

دكال االة دال الجهسدي الدر ودهج عدا التهدودداق وا دت دام

ال ددو و ع دددم ال دددس ل ب دداس الس ددا إلعا ددا الموا ددة بم ددا ددي ل ددز االعت دددا واالغت دداو

والت رش الجهسي(.)xx

 .1.6الوحدة النفسية:
هي حالدة نسسدية ةهشدر لددى السدرد نتيجدة حددوم "لد
ليمة بما الشبكة االجتماعية التي ي يش ويتساع

(ال ووجددد لديددد عدددد اددا

سها

دي ادسةدد علدع التواصد ب دوس
وا ادان لدز دي صدوس اميدة

مددا اسصددداا ) و ددي صددوس اي يددة (ا ت دداد الم بددة واسلسددة مددا

اآل"ريا الم ياسا بد)(.)xxi
 .1.6أشكال الوحدة النفسية:
ورى ويز ( )0990 weezن ههاك نوعسا متمسزيا ما الوحد الهسسية هما :
 .0.1.6الوحدة العاطفية:
وةهتج عا ن ال و ا دوس دي سوابد اسلسدة و المدود وال دلة ال ميمدة والوثي دة مدع
اس د اا اآل" دريا والددروا له د هميددة "اصددة وابسددر ددي حيددا السددرد ادداس راد الددروا مددروا
بع ادة عا يدة وال دو

مدد

ويلدة و"رجدوا مههددا بالسشد

الشعوس بال زن والعزلة وال لر والسراغ وعدم االسةياح(.)xxii

و و دا احدد الدزوجسا ت دودك فلددع

 .8.1.6الوحدة االجتماعية:
وةهتج عا ن دال و اال ت داس دي دبكة الع اداق االجتماعيدة للسدرد وة دودك فلدع ددان

الا ددة ب ددالهسس الهامش ددية والي ددر

والملد د

و الو ددجر وة تل دده الوح ددد الهسس ددية ع ددا الوح ددد
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االجتماعيددة ئاهري دلا و يو دلا ة تلدده ددي

د.بن عابد جميلة

ددلوو معالجددة ا د مهه ددا ددالسرد الددر يعدداني م ددا

الوحد ددد العا يد ددة ي تد دداج فلد ددع ة د ددويا ع اد دداق حميمد ددة دا ئد ددة ةمه د ددد الشد ددعوس باالة د ددال
واالنددماج مدع اآل"دريا بسهمدا السدرد الدر يعداني مدا الوحدد الهسسدية االجتماعيدة ي تداج فلددع
الد"ول ي ع ااق جماعية ةمه د اإلحسا

بالت ام االجتماعي(.)xxiii

 )9منهج الدراسة :
بيعددة هددرك الد اس ددة ة توددي بددروس فةبددام الماانهج الوصاافي الددر يعتبددر هددو المددههج الددر
وتها دب مدع هدرك الد اس دة لعجابدة عدا ةسدا الةها والت در مدا صد ة روبدها علدع اعتبداس ن
للب وم الوصد ية هميدة متمسدز دي ميدادوا الد اس دة الهسسدية واالجتماعيدة هدي ةوصد فلدع ح دانر
دقي دة عدا ئدرو

الب دث وةسده

دي ا دتهبا" الع اداق المهمدة ال انمدة بدسا الظدواهر الم تلسدة

وةسسر معهع البياناق.

 )2مجتمع وعينة الدراسة
وتماد مجتمددع الد اس ددة ددي مجمددوم المسددهسا بواليددة اسغ دوا" والبددال

ددهه مددا  03ددهة مددا

و ما ا الجهسسا.
مدا عسهددة الد اس ددة ت ونددا مددا  03مددا المسددهسا بواليددة اسغدوا" والبددال

ددهه مددا  03ددهة

ما و ما ا الجهسسا والروا وا وا علع اإلجابة علدع اسدا نظد ار ل سا دية الموبدوم و لدز
با ددتعمال العسهددة ال

دددية ل ددعو ة فمكانيددة ح ددر مجتمددع الد اس ددة وةتددوزم " ددانال العسهددة ددي

الجدول التالي :

جدول ( )0يمثل خصائص العينة
المتغير

العدد

النسرة

الجن
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اوس

03

% 48.57

فنام

00

% 51.43

الوضعية االقتصادية
مت اعد

33

% 57.14

ال يعم

03

% 42.86

السن
ا ما  00هة

00

% 02.00

كار ما  00هة

00

%80.30

ما " ل الجدول ع ك ن حظ ن عسهة الد اس ة ة ونا ما الجهسسا والمت اعدوا والروا

بدون عم

بعمر ما  03فلع 23هة.

 )9حدود الدراسة الزمانية والمكانية :
ةما الد اس ة ي ري  8303ي مدوهة اسغوا".

 )01أدوات الدراسة :
اعتمددق الد اس دة اال دتبانة المدعمدة بالم ابلدة الم ههدة دا لجمدع المعلومداق وادد دوسق بمدا
الد اس ة ( ئة المسهسا غلبه مسسا) وةمالا دواق الد اس ة ي م يا سا :

وتها ب وهدا

أوال  :أنماط اإلساءة التي يتعرض لها الررار لهناء حسني النابلسي وحنين علاي العواملاة:

ويت ون ما  00عباس موزعة علدع ث ثدة بعداد ة ديس اإل دا الهسسدية اإل دا ال د ية واإل دا
االجتماعية(.)xxiv
 صدق األداة:مدا جد حسداو صدد اسدا

حساو ا ما:

بدر الم يدا

علدع عسهدة ا دتا عية مكوندة مدا  83درد وةد

 صدق االتساق الداخلي  :ة حساو معام االسةبدا" بدسا دسجدة اد بعدد والدسجدة ال ليدةللم يا

وةراوحا معام ق االسةبا" بسا ( )1.91 -1.98وهي دالدة عهدد مسدتوى داللدة

( )1.10و التالي م يا

اإل ا

ن و المسهسا وتمتع بال د .
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ددلها علددع وجددود ددرو بددسا الدددسجاق الدددنيا للم يددا
صاد .

والدسجاق العليا لد عهد الداللة اإلح انية  3.333بالتالي الم يا

 ثرات األداة:ة حساو الاباق بمعام ألفاا سرونراا سبعداد اال"تبداس اكد والتدي بلودا 1.20
وهرا يشسر فلع ن اال"تباس وتمتع ب ي ثباق مرةسعة.
مدا بالتجزنددة اله د ية امهدا ب سدداو ثبدداق الم يدا
اس ددمها الم ي ددا

بعددد ةابي ددد علدع عسهددة ا ددتا عية ب سددث

فل ددع اس ددمسا زوج ددي و ددرد ثد د امه ددا ب س دداو معامد د االسةب ددا" ب ددسا اله ددسسا

بوا دداة معادلددة يبسر ددوني ( )Pearsonف بل د معام د الابدداق باري ددة التجزنددة اله د ية

( ) 3.20 = r1/2ابد الت د يح مدا بعدد ة د يح معامد الابداق با دت دام معادلدة يجوةمداني
( )Guttmanة

لها علع معام اسةبا" ( .)r=0.92

ثانيا  :مةياس الوحدة النفسية للمزروع  8111وت ون (  ) 03عباس موزعدة علدع "مسدة

بعدداد  :الش ددعوس بالهب ددر االجتمدداعي الت دددم اس ددر

االجتماعي العجز ي فاامة الع ااق(.)xxv

اإلدساك السددلبي لل ددراق مه دداساق التواصد د

 صدق األداة :ب د ددا عل د ددع عسه د ددة عشد د دوانية م د ددا  83د ددرد م د ددا جد د د الترك د ددد م د ددا ال

د ددانال

السيكومترية للم يا .
 صادق االتساااق الااداخلي  :ةد حسداو معامد االسةبدا" بددسا دسجدة اد بعدد والدسجددة ال ليددةوةراوحددا معددام ق االسةبددا" بددسا ( )1.96 -1.66كانددا معددام ق االسةبددا"

للم يددا

دال ددة عه ددد مس ددتوى دالل ددة ( )1.10و ( )1.11و الت ددالي م ي ددا

الوح ددد الهسس ددية وتمت ددع

بال د .
 صدق المنارنة الير ية:وة

ويددت لددز ب سدداو السددرو بددسا الدددسجاق العليددا والدددنيا للم يددا

دلها علددع وجددود ددرو بددسا الدددسجاق الددنيا للم يددا

اإلح انية  3.333بالتالي الم يا

وةد حسدداو لددز

والدددسجاق العليددا لددد عهددد الداللددة

صاد .

- -ثرات األداة:
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ة حساو الاباق بمعام ألفا سرونرا سبعداد اال"تبداس اكد والتدي بلودا  1.29وهدرايشسر فلع ن اال"تباس وتمتع ب ي ثباق مرةسعة.
 ما بالتجزئاة النصافية امهدا ب سداو ثبداق الم يداب سددث اسددمها الم يددا

بعدد ةابي دد علدع عسهدة ا دتا عية

فلددع اسددمسا زوجددي و ددرد ثد امهددا ب سدداو معام د االسةبددا" بددسا

اله ددسسا بوا دداة معادلددة يبيرسااو ي ( ،)Pearsonف بلد معام د الابدداق باري ددة التجزنددة
اله د ية

( )1.91 = r1/2ابد الت د يح مدا بعدد ة د يح معامد الابداق با دت دام

معادلة يجوةماني ( )Guttmanة

 )00المعالجة اإلحصائية:

لها علع معام اسةبا" ( .)r=0.96

بعد ددد ةسري د د البياند دداق ة د د ة لسلهد ددا بهظد ددام ال زمد ددة اإلح د ددانية للعلد ددوم االجتماعيد ددة
( ،)SPSSواددد ة د ا ددت دام اإلصددداس  00والددر اددام بمعالجددة البياندداق وحسدداو المتو ددااق
ال سدابية واالن ار دداق الم ياسيددة والهسدب المئويددة لت دددوراق دراد العسهدة ولت دوددد الع اددة بددسا
اإل ددا ن ددو ال بدداس والوحددد الهسسددية ةد حسدداو معاماال ارتراااط سبيرسااو س ( )pearsonومددا
لت دود السرو ة حسداو اخترار ستس ،امدا

دتعم معامال التصا ي سجوتما س ()Guttman

ل سدداو دسجددة االسةبددا" بددسا ن ددسي الم يا ددسا للتركددد مددا ثباةهمددا باري ددة التجزنددة اله د ية

ومعام سألفاكرونرا س ( (Alpha.cronbachللت ر ثباق اال"تباس.

 )08عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
ددي بددو اإل ددكالية والتسددا الق التددي انال ددا مههددا الد اس ددة والسربددياق التددي ة د

ااتراحهددا ا لددول مفاتددة لهددرك التسددا الق اعتمددد للت ددر مههددا علددع اس ددالسب اإلح ددانية التددي
كانا نتانجها اما ست عربد بالترةسب حسب ا

ربية.

 .0.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية األول وتفسيرها :
ةتوددح نتددانج السربددية الرنيس دية والتددي مسادهددا ي توجااد عالقااة طرديااة لات داللااة
إحصااائية بااين تعاارض المساانين اإلساااءة ماان طاارف أبنااائهم وشااعورهم بالوحاادة النفسااية ي
و لددز عددا ريددر ا ددت دام م يددا

اإل ددا ن ددو ال بدداس م يددا

الهتانج فح انيا بمعامد ارترااط بيرساو

الوحددد الهسسددية ومعالجددة هددرك

ل دد ةد التوصد فلدع الهتدانج الموبد ة دي الجددول

التالي :
جدول رقم ) ) 8يوض العالقة بين تعرض المسنين لإلساءة وشعورهم بالوحدة النفسية
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المتوسط

العينة

ال سابي

اإلساءة ن و
الررار

د.بن عابد جميلة
قيمة سrس

درجة ال رية

الم سوبة

مستوى
الداللة

اإلحصائية

81.69
91

62

الوحدة النفسية

1.99

1.111

80.01

ما " ل الهتدانج الموبد ة دي الجددول ساد ( )8وتودح لهدا ن معامد االسةبدا" الم سدوو

يساو ( )r= 1.99وعهد دسجة حرية ( )62ومسدتوى داللدة فح دانية ( )1.111وهدي اد مدا
( )1.10بالتالي ن ب السربية والع اة دالدة فح دانيا عهدد مسدتوى داللدة ( )1.10وعليدد ةوجدد
ع اة دالة فح انيا بسا ةعرط المسهسا لع ا

ما ر اسبها و عوسه بالوحد الهسسية.

فن د اس ة الع اة بسا اإل ا ن و ال باس والوحد الهسسية لهد مدا "د ل هدرك السربدية يشدسر

فلددع ن اسةسددام مسددتوى اإل ددا

ي دداحبد اسةسددام الوحددد الهسس ددية والعكددس ص د يح ويمكددا ةسس ددسر

الع ادة االسةبا يدة بدسا المتوسدريا دي بدو ةركسدد ساكوت وخخارو () 1996 Scott, et al

الر ورى ن مشاعر الوحد الهسسية ةرةب بمشاعر الس د وعدم الددع مدا در اس در واالبتعداد
لمدا زاد ةواصد السدرد مدع دراد

عدا اس د اا ال ميمدسا للسدرد دي دبكتد االجتماعيدة الداعمدة

اس ر واسصداا الا مشاعر الوحد الهسسية لديد(.)xxvi

 .8.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية الثانية وتفسيرها :
ةتوح نتانج السربدية الاانيدة والتدي مسادهدا ي توجاد فاروق لات داللاة إحصاائية فاي تعارض
المساان لإلسااااءة ترعااا لعامااال الساان س و لددز عددا ريددر ا ددت دام م يددا

اإل ددا ن ددو ال بدداس

ومعالجددة هددرك الهتددانج فح ددانيا با"تبدداس السددرو يT- Testس لعسهتددسا مسددت لتسا حسددث ة د ةوزيددع
مجموعة الد اس ة فلع ئتسا بعد حساو ول السئة ( كبر ما  00هة و اد مدا  00دهة) وةد
التوص فلع الهتانج
الموب ة ي الجدول التالي:
جدول رقم ) )0يوض الفروق في اإلساءة ن و المسن حسب السن

أقل من 91

العينة

المتوسط ال سابي

t

11

80.00

1.80
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سنة
أكبر من 91
سنة

01

81.00

مددا "د ل الجدددول ع د ك ن حددظ ن قيمددة ي  tالم سددو ة ةسدداو ( )0.21ومسددتوى الداللددة

يساو ( )0.8وهي كبر ما( )3.30بالتالي هي غسر دالة فح انيا وعليد ال ةوجدد درو لات
داللة إحصائية في تعرض المسن لإلساءة من طرف األبنااء ترعاا لعامال السان ،بالتاالي نتاائج

هذه الدراسة اختلفت مع نتائج دراسة ميادوري وخخارو

) ) 2003 Midori, et alالتدي "ل دا

فلع ن المسهسا اسكبر ما  00هة ه ما وتعرط لع ا

كار ما اسصور ها(.)xxvii

 . 0.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية الثالثة وتفسيرها :
ةتوح نتدانج السربدية الاالادة والتدي مسادهدا ي توجاد فاروق لات داللاة إحصاائية فاي تعارض
المساان لإلساااءة ترعااا لعاماال الجاان

و لددز عددا ريددر ا ددت دام م يددا

اإل ددا ن ددو ال بدداس

ومعالجة هرك الهتانج فح دانيا با"تبداس السدرو يT- Testس لعسهتدسا مسدت لتسا وةد التوصد فلدع
الهتانج الموب ة ي الجدول التالي :

جدول رقم ) )1يوض الفروق في اإلساءة ن و المسنين حسب الجن

العينة

المتوسط

ال سابي

لسر

01

81.96

أنث

06

80.01

t
1.08

مستوى
الداللة
1.9

مددا "د ل الجدددول ع د ك ن حددظ ن قيمددة ي  tالم سددو ة ةسدداو ( )0.12ومسددتوى الداللددة
يساو ( )0.9وهي كبر ما ( )3.30بالتالي هي غسر دالدة فح دانيا وعليدد ال ةوجدد درو لات
داللة إحصائية في تعارض المسان لإلسااءة مان طارف األبنااء ترعاا لعامال الجان  ،ونتاائج هاذه
الدراسة اختلفت مع نتائج دراسة ميادوري وخخارو  (2003 Midori, et alالتاي خلصات إلا أ

س دة ليونااردو وأبرسايدا )Leonardo, Aparecida
النساء أكثر تعرضاا لإلسااءة مان الرجاال ،ود ا

 (8116ن اإل ا

ة ع علع الرجال كار ما الهسا (.)xxviii
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 . 1.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية الرابعة وتفسيرها :
ةتوح نتانج السربية الرابعة والتدي مسادهدا ي توجاد فاروق لات داللاة إحصاائية فاي تعارض
المسدا لإلساءة ترعا لل الة االقتصادية س و لدز عدا ريدر ا دت دام م يدا

اإل دا ن دو ال بداس

ومعالجددة هددرك الهتددانج فح ددانيا با"تبدداس السددرو يT- Testس لعسهتددسا مسددت لتسا حسددث ة د ةوزيددع
مجموعدة الد اس ددة فلددع ئتدسا (مت اعددد ال يعمد ) وةد التوصد فلددع الهتدانج الموبد ة ددي الجدددول

التالي :

جدول رقم ) )1يوض الفروق في اإلساءة حسب ال الة االقتصادية

العينة

المتوسط

t

ال سابي

متناعد

11

80.00

ال يعمل

01

81.62

1.80

مستوى
الداللة
1.2

مدا "د ل الجدددول عد ك ن حددظ ن قيمدة يtي الم سدو ة ةسدداو ( )0.21ومسدتوى الداللددة
يساو ( )0.8وهي كبر ما ( )3.30بالتالي هي غسر دالدة فح دانيا وعليدد ال ةوجدد درو لات
داللة إحصائية فاي تعارض المسان لإلسااءة مان طارف األبنااء ترعاا لل الاة االقتصاادية ،بالتاالي
نتائج هذه الدراسة اختلفت مع نتائج دراسة الجهااه المرسازي لإلحصااء الفلسيساني ( ) 8119

التددي بسهددا ن المسددهسا غسددر العدداملسا كاددر عربددة لع ددا

مددا الددروا وت ابددون مه ددة الت اعددد

وادرا نتدانج د اس دة أقريسااتا أدرينو يا (  ) 2009 Ajdukovic, Ogresta Rusacالتدي ئهددرق ن
كب دداس الس ددا م ددا الرج ددال والهس ددا اسكا ددر

د د ار ا ددانوا بد د ايا لس ددو المعامل ددة العانلي ددة وال د د ة

الهسسية(.)xxix

 . 1.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية الخامسة وتفسيرها :
ةتوح نتانج السربية ال امسدة والتدي مسادهدا ي ةوجدد درو

اق داللدة فح دانية دي شاعور

المساان بالوحاادة النفسااية حسااب السااني و لددز عددا ريددر ا ددت دام م يددا

اإل ددا ن ددو ال بدداس

ومعالجددة هددرك الهتددانج فح ددانيا با"تبدداس السددرو يT- Testس لعسهتددسا مسددت لتسا حسددث ة د ةوزيددع
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مجموعة الد اس ة فلع ئتسا بعد حساو ول السئة ( كبر ما  00هة و صور ما  00دهة ) وةد
التوص فلع الهتانج الموب ة ي الجدول التالي :
جدول رقم ) )6يوض الفروق في الوحدة النفسية حسب السن
المتوسط

العينة
أقل من

91سنة

t

ال سابي

11

80.69

01

09.90

مستوى
الداللة

1.11

أكبر من 91
سنة

1.6

م ددا "د د ل الج دددول عد د ك ن ح ددظ ن قيم ددة يtي الم س ددو ة ةس دداو ( )0.44ومس ددتوى الدالل ددة
يساو ( )0.6وهي كبر ما ( )3.30بالتالي هي غسر دالدة فح دانيا وعليدد ال ةوجدد درو لات
داللة إحصائية في الشعور ب الوحدة النفسية حسب السن ،بالتاالي نتاائج هاذه الدراساة اختلفات
ماااع نتاااائج دراساااة بيرلماااا (  )0991 Perlimmanبعناااوا أثااار تنلراااات ال يااااة علااا اإلحسااااس
بالوحادة النفساية لاادى المسان ،حسدث اددام الباحدث بد اس دة مدا ي دداسو  803مسدا م تلسدي اسعمدداس
ووزعه علع  0ئاق عمرية وة

بالوحد الهسسية(.)xxx

علع نتيجدة ن المسدا المدا ة ددم دي العمدر المدا اد

دعوسك

 . 6.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية السادسة وتفسيرها
ةتوح نتانج السربية الساد ة والتي مسادها ي توجد فروق لات داللاة إحصاائية فاي شاعور
المساان بالوحاادة النفسااية حسااب الجاان

ي و لددز عددا ريددر ا ددت دام م يددا

الوحددد الهسسددية

ومعالجدة هدرك الهتدانج فح دانيا با"تبداس السدرو يT- Testس لعسهتدسا مسدت لتسا وةد التوصد فلدع
الهتانج الموب ة ي الجدول التالي :
جدول رقم ) )9يوض الفروق في الوحدة النفسية حسب الجن

العينة

المتوسط

ال سابي

لسر

01

88.19

أنث

06

81.16

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة برج بوعريريج

t
1.12

مستوى
الداللة
1.6
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مددا " د ل الجدددول ع د ك ن حددظ ن قيمددة ي  tالم سددو ة ةسدداو ( )0.48ومسددتوى الداللددة
يساو ( )0.6وهي كبر ما ( )3.30بالتالي هي غسر دالدة فح دانيا وعليدد ال ةوجدد درو لات
داللة إحصائية في الشعور ب الوحدة النفسية حسب الجن  ،بالتالي نتائج هاذه الدراساة اختلفات
مااع نتااائج دراسااة عبااد ال ميااد ( )0991واددد ةوصددلا نتددانج ةلددز الد اس ددة فلددع ن اإلنددام كاددر
عو لاس بالوحد الهسسية ما الراوس(.)xxxi
 . 9.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية السابعة وتفسيرها
ةتوددح نتددانج السربددية السددابعة والتددي مسادهددا ي توجااد فااروق لات داللااة إحصااائية فااي شااعور
المسن بالوحادة النفساية حساب ال الاة االقتصاادية س و لدز عدا ريدر ا دت دام م يدا

اإل دا

ن دو ال بداس ومعالجدة هدرك الهتدانج فح دانيا با"تبداس السدرو يT- Testس لعسهتدسا مسدت لتسا حسدث
ة ةوزيع مجموعة الد اس ة فلع ئتسا (مت اعد ال يعم ) وةد التوصد فلدع الهتدانج الموبد ة دي
الجدول التالي :

جدول رقم ) )2يوض الفروق في الوحدة النفسية حسب ال الة االقتصادية

المتوسط

العينة

ال سابي

متناعد

11

80.11

ال يعمل

01

80.10

مددا " د ل الجدددول ع د ك ن حددظ ن قيمددة يtي

t
1.01

مستوى
الداللة
1.2

الم سددو ة ةسدداو ( )0.14ومسددتوى الداللددة

يسدداو ( )0.8وهددي كبددر مددا ( )3.30بالتددالي هددي غسددر دالددة فح ددانيا وعليددد ال ةوجددد ددرو

لات داللااة إحصااائية فااي الشااعور ب الوحاادة النفسااية حسااب ال الااة االقتصااادية ،بالتااالي نتااائج
( )Morisوالتدي ااندا نتانجهدا ن عوامد الدد"

هذه الدراسة اختلفت مع نتائج دراسة موري
ةلعب دو اس هاما ي الشعوس بالوحد الهسسية.

( )xxxii

 . 2.08عرض النتائج المتعلنة بالفرضية الثامنة :
ةتوددح نتددانج السربددية الاامهددة والتددي مسادهددا ي يتعاارض المساان لإلساااءة النفسااية أكثاار ماان

تعرضه لألنماط األخرى من اإلساءة س و لز ب ساو المتو ااق ال سابية والهسب المئوية
الهتانج واانا اما ووبح الجدول التالي:
مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة برج بوعريريج
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جدول رقم ) ) 9يوض المتوسيات ال سابية والنسب المئوية ألنماط اإلساءة ن و
المسنين

اإلساءة

المتوسط

االن راف

النسرة المئوية

03.8

0.83

%32.0

المعياري

االجتماعية
4.44

اإلساءة

% 21.17

3.33

الص ية
6.34

اإلساءة

% 03.80

4.74

النفسية
وللتوبيح كار الشك التالي يظهر الهسب المئوية سنما" اإل ا
المسا ما ر

بهاه .

التي وتعرط لها

50
40
30
20
10
0
إساءة نفسية

إساءة صحية

إساءة إجتماعية

شكل رقم ) )0يوض تررار أنماط اإلساءة

مددا "د د ل الشددك عد د ك ن حددظ ن اإل ددا االجتماعي ددة هددي كا ددر اسنمددا" المماس ددة ب ددد
المسهسا مدا در

بهدانه ةلسهدا اإل دا الهسسدية واإل دا ال د ية ( رغلدب اإلجابداق ااندا بعددم

مشاساة راد اس ر للمسدا دي ال د ارساق ال اصدة بدد وعددم ا تشداسةه دي مدوس حيداةه ) ونتدانج

هددرك الد اس ددة ا"تلسددا مددع نتددانج الد اس دداق التددي ةددرى ن اإل ددا الهسسددية ةددرةي ددي المرةبددة اسولددع
مددا حسددث نمددا" اإل ددا
61

%

كدراسااة النوافلااة ( ) 8100التددي "ل ددا فلددع ن اإل ددا الهسسددية ةما د

مددا نمددا" اإل ددا بددد المسددا و ( ) Ogresta،Ajdukovic Rusac.2009نسددبة

 % 88.21ف ا

متو اة ما البااي ف ا

" يسة(.)xxxiii
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وا ددد ج ددا كا ددر نمد د م ددا اإل ددا االجتماعي ددة ددي الس ددر ( 0تسااااعدني األسااارة علااا ممارساااة
األنشية التروي ية) وليدد دي المرةبدة الاانيدة الس در (0تهاتم أسارتي بغشاغال وقات فراغاي) بعددها
ددي المرةبددة الاالاددة الس ددر (00يخااالأ أبنااائي خرائااي وي ترمونهااا) مددا المرةبددة الرابعددة انددا للس ددر
 (00تمسااكي باارعع العااادات والتناليااد النديمااة ينفاار أبنااائي منااي)ث د المرةبددة ال امسددة الس ددر 2
( ينوم أبنائي باستشارتي في أمور حياتهم).

 )00مناقشة عامة وتفسير لنتائج فروض الدراسة :
م ددا "د د ل م ددا ةد د عرب ددد م ددا نت ددانج ددروط الد اس ددة د دست مهااش ددتها و ةسس ددسرها ددي ب ددو

الد اس دداق السدداب ة المتاحددة و عددي الهظريدداق التددي ب اددا ددي ف ددا

معاملددة المسددهسا ل ددد جددا ق

نتانج السربدية اسولدع مفيدد للسدرط المادروح برندد ةوجدد ع ادة رديدة موجبدة بدسا ف دا
المسددهسا والشددعوس بالوحددد الهسس ددية

ن المددا اسةسعددا اإل ددا

معاملدة

اسةس ددع الشددعوس بالوحددد الهسس ددية

وهرا مدا كدةدد نظريدة االنسد او و دز االسةبدا" التدي ة دول ن اس دراد حسهمدا ي دلون فلدع مرحلدة
الشي و"ة نه وبد ون ةدسيجيا باالنس او مدا السديا االجتمداعي وةتهدااال اسنشداة التدي ادانوا

ي ومدون بهدا و لددز لده ال عمليدداق التساعد بددسا المسدا واآل"دريا مددا دراد المجتمددع دا"د الهسددر
االجتم دداعي ال ددر وهتم ددي فلي ددد وا ا لد د وه ددت المجتم ددع ب يج دداد دواس فيجابي ددة للمس ددهسا ددي الهس ددر
االجتمدداعي للمجتمددع د ن لددز وددفد فلددع ة دريس انسد او المسددا وة لدديال ةساعلددد االيجددابي مددع
البسئة الم ياة

.

ما نتانج السروط المتب ية لها جا ق مهافية لهتانج الد اس داق السداب ة "اصدة الد اس داق اسجهبيدة
ويمكا ةسسسر هرا اال"ت

ي بو عد ن ا" هي :

 عسهددة الد اس دداق السدداب ة العر ي ددة مددر"و م ددا دوس سعايددة المس ددهسا وهددرا م ددا يجع د ه ددرك
العسهددة ةشددعر باإل ددا الهسسددية كاددر مددا
مرغوو فيد ما ر

بها ك

الم ددر سا مهددد "اصددة اسبهددا

ف ددا

"ددرى سن ددعوس المسددا برنددد غسددر

س ود اجتماعيا ةعتبر

د ف دا وتعدرط لهدا مدا در

مددا عسهددة الد اس ددة ال اليددة الهددا مددر"و مددا الو د العددانلي

و التالي نها ال ةشعر بالهبر والر ي .

 مددا عدددم وجددود ددرو بددسا الجهسددسا و ددسا و الددد" المدداد والددروا لدديس له د د" د
ماد وارا متوسر السا وجا ق نتانجهدا غسدر مفيدد لهتدانج دروط الد اس دة ال اليدة التدي ةد
صياغتها ما نتانج الد اس اق الساب ة المتاحة وهي الها جهبية ويمكدا ةسسدسر هدرك الهتدانج
ن المجتمعددداق العر يدددة واإل د د مية سغ د د التوسس د در الدددر

دددر علسهدددا و لد ددز نتيجدددة العولمد ددة

و دديار الجانددب المدداد فال نهددا ما ازلددا ةتمسددز بددبعي ال ددي التددي ةجع د
مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة برج بوعريريج
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كبسره ( ا ار و ناع) وحسا معاملته لرويه غسر مشرو ة بالدد" المداد آلبدانه امدا
ن معاملة اسبهدا لببدا ةب دع ثابتدة نوعدا مدا سغد ة ددمه دي السدا ونجدد ن ف دا

معاملدة

المسددهسا موجددود ول ههددا بهسددب متساوةددة م اسنددة بالمجتمعدداق اسجهبيددة وهددرا مددا دلددا عليددد
نتددانج الد اس ددة ال اليددة حسددث ن اإل ددا االات ددادية اانددا ددي المرةبددة اس"سددر ثد اإل ددا

الهسسددية اإل ددا االجتماعيددة هددرا دلس د علددع ن نسددبة ابسددر مددا اسبهددا ال ةسددي بدسجددة
الهسسية ةعتبر

كبسر آلبانه سن اإل ا

د ف دا للمسدا بعدد اإل دا الجسددية والجهسدية

ومه ددد نس ددتهتج ه ددرك ال ددي ما ازل ددا موج ددود وان اان ددا ب دددسجاق متساوة ددة ددي ال ددو ا العر ددي
المسل و ن البسئة والمعت د ول بان دو اس ابس ار ي نوعية معاملة المسا ب سة "اصة.

قائمة الهوامش
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وتعرط لها اباس السا دا"
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ية والهسسية التي

ره  .المجلة العر ية للد اس اق اسمهية والتدسيب .المجلد )02( .80

ا
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 . vلاسي عبد العزيز الشر سهي( .د.
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راس الشي و"ة .بسروق  :داس الههوة .ا .00

حسهي الهابلسي؛ وحهسا علي العواملة .مرجع ابر ا .838

" .viiالد م مد هريش؛ وجمس

بد المسهسا وسدود عاله الهسسية

م مد الشاعر .)8308(.العهه المماس

واالجتماعية ي مدورياق الشفون االجتماعية ي م ا ظاق الوسة الور ية .مجلة جامعة ال د
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عسهة ما الباق جامعة م ال رى بمكة المكرمة .س الة ي عل الهسس .جامعة م ال رى مكة المكرمة ا .00
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الريابية للبهاق .بوداد ا .00
حسهي الهابلسي؛ وحهسا علي العواملة .مرجع ابر ا .808

 . xiiiهها

 .xivعبد ال مسد م مد ا لي .) 8330( .التوا ر الهسسي للمسهسا .اإل كهدسية المكتبة  :الجام ية .ا .03
 .xvاسم المت د

ة رير اسمسا العام .) 8338(.و معاملة ال باس وع جد ي يا عالمي .لجهة التهمية

االجتماعية الت وسرية للجم ية العالمية الاانية للشي و"ة ا .0
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( .xviالمس د

( .Louis, Plamondon.(2013). Vieillir En Sécurité . revue gérontologie et société.
122). Paris. p115.
xvii

 .xviiiالمستول امجد م مد .) 8303 ( .اإل ا
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. Louis Plamondon. Ibid. p5.

xx

 .xxiمهاس

عسد بهي م اسع؛ و حمد عبد هللا الشريسسا .)8300( .الشعوس بالوحد الهسسية واسما الهسسي
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امية سريا ؛ وماحي فبراهي  )8303( .الشعوس بالوحد الهسسية وع اتها بت دور الراق لدى
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المسهسا .ب ث م دم لل
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