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الملخص

األسریة، مرحلة التقاعد، والمتقاعدین.برنامج، التوافق األسري، المشكالتالكلمات المفتاحیة:

أن)،2020(لعامللتقاعدالعامةالمؤسسةتقریرأظھرحیثالھامة،المراحلمنالتقاعد

االھتمامباتلذلك)،2019(العامعن%)3.91(بمقدارتزایدتالمتقاعدینأعدادنسبة

أمًراأوضاعھمتحسینفيالمساھمةالبرامجوإعدادوأسرھم،المتقاعدینومشكالتباحتیاجات

التوافقمشكالتعنالكشفإلىالحاليالبحثویھدفللتنمیة،وسعیھالمجتمعظروفتفرضھ

وأسر المتقاعدین.األسري لمرحلة التقاعد من وجھة نظر كًال من المتقاعدین

المصاحبةاألسريالتوافقمشكالتظاھرةلوصفالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثواتبع

األسريالتوافقفيضعفأظھرتوالتيالسابقة،والدراساتاألدبیاتخاللمنالتقاعدلمرحلة

بمرحلةالمتقاعدینوأسرالمتقاعدینتوعیةفيقصورووجودأسرھم،وأفرادالمتقاعدینبین

متقاعدینوأسر)409(المتقاعدینمنالبحثعینةوتكونتلھا،المصاحبةوالمشكالتالتقاعد

وجدة.المكرمةمكةبمدینتي)430(

ألسروالثانیةللمتقاعدینأحدھماُوجھتإلكترونیتیناستبانتینالبحث:أدواتوشملت

كالنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتعلىللتعرفمتقاعدین

العینتین.

بعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتقائمةالبحث:إلیھاتوصلالتيالنتائجأھممنوكان

النتائجكشفتكمابینھم.الوصفیةوالفروقالمتقاعدینوأسرالمتقاعدیننظروجھةمنالتقاعد
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التقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمعن

ضوءوفي)،0.05(ألفاداللةمستوىعندالمتقاعدینوأسرالمتقاعدینمنكًالنظروجھةمن

النتائج تم تصمیم البرنامج المقترح.

المتقاعدین،ألسرالموجھةالبرامجمنالمزیدتصمیمبأھمیةالحاليالبحثیوصيكما

فیماللمتقاعدینالتوعویةالبرامجإلىباإلضافةأبناء)،–(أزواجبفئاتھماختصاًصاواألكثر

یختص بالتخطیط المسبق للمیزانیة والمعاش التقاعدي.

Abstract

Keywords: program, family adjustment, family problems, retirement

stage, retirees.

Retirement is one of the important stages, as the report of the

Public Pension Agency for the year (2020) showed that the percentage of

the number of retirees increased by (3.91%) over the year (2019), so

paying attention to the needs and problems of retirees and their families,

and preparing programs that contribute to improving their conditions is an

issue imposed by the conditions of society. And his pursuit of

development, and the current research aims to reveal the problems of

family adjustment for the retirement stage from the point of view of both

retirees and families of retirees.

The research followed the descriptive analytical approach, to describe the

phenomenon of family adjustment problems associated with the

retirement stage through previous literature and studies, which showed a

weakness in family adjustment between retirees and their family

members, and a lack of awareness of retirees and families of retirees in

the retirement stage and the problems associated with it. The research
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sample consisted of retirees (409) and retired families (430) in the cities

of Makkah and Jeddah.

The search tools included: two electronic questionnaires, one of which

was directed to retirees and the second to retired families, to identify the

problems of family adjustment for the post-retirement stage from the

point of view of both samples.

Among the most important findings of the research: a list of family

compatibility problems for the post-retirement stage from the point of

view of retirees and families of retirees and the descriptive differences

between them. The results also revealed that there were no statistically

significant differences between family adjustment problems for the

post-retirement stage from the point of view of both retirees and retired

families at the alpha significance level (0.05), and in light of the results,

the proposed program was designed.

The current research also recommends the importance of designing

more programs directed at the families of retired people, and more

specialized in their categories (husbands - children), in addition to

awareness programs for retirees with regard to advance planning of the

budget and pension.

المقدمة:

ثموالشبابوالمراھقةمروًرابالطفولةبدایًةالمتتالیة،النموبمراحلحیاتھفياإلنسانیمر

تزدادوالتيالمختلفةومشكالتھااحتیاجاتھامرحلةولكلالشیخوخة،مرحلةإلىوصوالًالكھولة

منلھالماالعامل؛اإلنسانبھایمرھامةمرحلةالتقاعدمرحلةوتعدالعمر،فيالتقدممعتعقیًدا

الفرد،یلعبھاالتياألساسیةاألدوارأحدالدورنظریةفسرتھاكماالعملوألنحیاتھ،علىتأثیر
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ھذهمنعدًداالتقاعدیفقدهوقدلھ،اآلخرینونظرةنفسھإلىونظرتھمركزهیحددالذيفھو

فإنوأعمالھم،منجزاتھممناالجتماعیةومكانتھمقوتھمیستمدوناألفرادغالبیةوألنالمزایا.

نظریة األزمة.فقدانھم للعمل یكون بمثابة مشكلة وأزمة لھم كما فسرتھا

األسریة،العالقاتفيتدھورمنیعانونالمتقاعدینبأن)2014(العید،دراسةوكشفت

والحیاةالمجتمعمنالتدریجيواالنسحاباالنعزالیةوبالوحدةشعورھمإلىیؤديالذياألمر

االجتماعیةالعالقاتفقداناالنسحاب،مظاھرمنأن)2012(البوالیز،وأضافتاالجتماعیة،

دون)66-60(اإلجباريالتقاعدسنلتحدیدنتیجةًوبعضھاواالھتمامات،األنشطةوبعض

الكثیرممارسةعنالتخليعلیھمفرضمماللمتقاعدین،واإلنتاجیةالعقلیةالحالةباعتباراألخذ

أماومجتمعھ.أسرتھمعالمتقاعدتوافقمنتعوققدبفقدانھاوالتيالیومیة،أنشطتھمأوجھمن

ظروفأوالعملرؤساءتعنتأوالصحیة،الحالةلتدھورنتیجةیأتيفقدالمبكرالتقاعدعن

شخصیة وغیرھا.

األفراداستعدادبحسبتختلفنتائجبأنھاالسابقةالسلوكیاتاالنسحابنظریةوفسرت

مرحلةفيالمتوقعةوالنفسیةالصحیةللمشكالتمصاحبةكنتیجةتأتيوقدومتغیراتھا،

لھایتعرضقدالتياالجتماعیةالمشكالتأھممنأن)2016(غانم،أوضحتكماالشیخوخة.

الھویة،واضطراباألدوار،وصراعاألسریة،العالقاتفيمشاكلاألسرةداخلالمتقاعدون

النفسي.التوافقومشكالتاالقتصادیةالمشكالت)2015(السمیري،علیھاوأضاف

ھذهوتظھراألسرة،أفرادلیشملیمتدوإنماالمتقاعد،علىیقتصرالالتقاعدمرحلةأثرإن

علىالمؤثرةالعملضغوطمنالتخفیفخاللمنإیجابًافتأثراجتماعي،بطابعمشاكلفياآلثار

االجتماعیةاألدواربعضلتغیرنتیجةالزوجیةالسعادةعلىسلبًاتؤثرأوأسرتھ،معالفردعالقة

المنسجمة،األسریةالعالقاتفيفیكمنالناجحالتقاعدعنأما)2004(إبراھیم،.للمتقاعد

)2014(لوجلي،المرتفعة.المعنویةوالروحاالجتماعیة،والتفاعالتاألنشطةومواصلة

كنوعالتقاعدمرحلةمعالتوافقعلىُمعینةظروفوجودعلى)2001(الشاذلي،ویؤكد

واالھتماماتاألنشطةكذلكالجیدة،االقتصادیةوالحالةالمرحلة،ھذهنحوالمتقاعدواتجاهالتقاعد

األنشطةھذهبأنوالشخصیةالسماتنظریةوأضافتالنشاط.نظریةإلیھاأشارتالتيالبدیلة
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ظروفالتقاعدمعالتوافقیضعفبینماومیولھ،المتقاعدشخصیةسماتمعیتناسببماتأتي

األسریة.أخرى، كالحالة الصحیة الجیدة عند التقاعد، وضعف العالقات

اجتماعیةأسریةمشكلةھيإنمابالمتقاعد،فردیةمسألةلیستالتقاعدمرحلةمشكلةإن

بكلوالمتأثرالمؤثروھيالمجتمع،بناءفياألساسیةالوحدةھيفاألسرةبأسره،المجتمعتخص

خلقإلىیؤديأفرادهأحدأواألسريالبناءیصیبالذيفالخللمتغیرات،منحولھایدورما

إلىیؤديمماخارجھا،منأواألسرةداخلمنسواءباألدوارالقیامأوالتوافقتعوقصعوبات

)2015(خطابي،وتوھنھ.المجتمععلىتطرأاجتماعیةتغیرات

تزایدتالمتقاعدینأعدادنسبةأن)،2020(لعامللتقاعدالعامةالمؤسسةتقریروأظھر

وإعدادوأسرھمالمتقاعدینبمشكالتاالھتمامباتلذلك)،2019(العامعن%)3.91(بمقدار

أنكماللتنمیة،وسعیھالمجتمعظروفتفرضھأمًراأوضاعھمتحسینفيالمساھمةالبرامج

وبینتلھم،الوقائیةالبرامجوضعفيللمتقاعدینالّراعینیساعدالمشكالتھذهوضوح

لمرحلةالمصاحبةالسلبیةاآلثارخفضفيودورھاالتدریبیةالبرامجأھمیة)2010(المرعب،

وغیرھا.االجتماعیة)الصحیة،(االقتصادیة،العواملباالعتباراألخذمعوالشیخوخة،التقاعد

للتقاعد)العامة(المؤسسة)2015(خطابي،)2006(النوایسة،

المعارفتطویرفيیسھمنحوعلىاالحتیاجاتتحلیلإلىالوقائیةالبرامجوتھدف

المتوقعة،المشكالتمنوللوقایةصحیحبشكلمھامھملیؤدوااألفراد،لدىالمطلوبةوالمھارات

استراتیجیاتالستخداممیًالأكثرالسنكباربأن)2006(النوایسة،دراسةنتائجوأظھرت

نظریةعلیةأكدتماوھوالحیاة،فيلالستمرارالتقبلسلوكیاتوممارسةاإلیجابیة،التكیف

االستمراریة.

منالتقاعدلمرحلةالمصاحبةاألسريالتوافقمشكالتعلىالتعرفأھمیةسبقمماویتضح

علىالمقبلینتوعیةضرورةمعوتصنیفھا،وحصرھاالمتقاعدین،وأسرالمتقاعدیننظروجھة

التدریبیةالبرامجوتصمیمإعدادخاللمنمنھا،الوقایةوطرقالمشكالتبھذهالتقاعدمرحلة

الموجھة لھم.
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مشكلة البحث وتساؤالتھ:

أكدتھاكماأسرھموأفرادالمتقاعدینبیناألسريالتوافقضعففيالبحثمشكلةتتلخص

أسرھم،أفرادبشؤونتدخالتعنھنتجممااالجتماعيوانسحابھم)،2012(البوالیز،دراسة

لھاالمصاحبةوالمشكالتالتقاعدبمرحلةالمتقاعدینوأسرالمتقاعدتوعیةفيقصورووجود

فيالسابقةالدراساتندرةإلىإضافة)،2014و(العید،)2010الجلیل،(عبددراسةأكدتھاكما

ویمكنالحالي،البحثفكرةنشأتوعلیھالمتقاعدین،أسروقایةمجالفيالسعوديالمجتمع

لمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمنللوقایةالمقترحالبرنامجمافي/الرئیِسالسؤالصیاغة

ما بعد التقاعد ألسر المتقاعدین في المجتمع السعودي؟

وینبثق من السؤال الرئیِس السابق األسئلة الفرعیة التالیة:

وجھة نظر المتقاعدین؟- ما مشكالت التوافق األسري لمرحلة ما بعد التقاعد من

أو(الزوجالمتقاعدینأسرنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتما-

الزوجة، األبناء)؟

منكًالنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتبیناالختالفما-

المتقاعدین وأسر المتقاعدین؟

ألسرالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمنللوقایةالمقترحالبرنامجإجراءاتما-

المتقاعدین في المجتمع السعودي؟

یھدف البحث إلى:أھداف البحث/

من وجھة نظر المتقاعدین.- الكشف عن مشكالت التوافق األسري لمرحلة ما بعد التقاعد

المتقاعدینأسرنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتعنالكشف-

(الزوج أو الزوجة، األبناء).

المتقاعدینمنلكًالالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتبینالفرقعلىالتعرف-

وأسر المتقاعدین.

ألسرالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمنالوقایةفيیسھممقترحبرنامجتقدیم-

المتقاعدین في المجتمع السعودي.
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قد تساعد نتائج البحث في:أھمیة البحث/

والمصاحبةالمحتملةاألسريالتوافقبمشكالتالمتقاعدینأسروأفرادالمتقاعدینتوعیة/1

لمرحلة التقاعد.

التقاعدلمرحلةاألسريالتوافقمشكالتبأبرزالمتقاعدین،رعایةمجالفيالمسؤولینتزوید/2

لتصمیم البرامج الوقائیة لھم.

األسريالتوافقمشكالتبأبرزواالجتماعیة،اإلنسانیةالعلوممجالفيالباحثینتزوید/3

للوقایةالمشكالتھذهفھمفيتسھمالتيوالدراساتاألبحاثمنالمزیدإلجراءالتقاعد،لمرحلة

منھا.

مشكالتبین)0,05(ألفاداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالبحث/فرض

من المتقاعدین وأسر المتقاعدین.التوافق األسري لمرحلة ما بعد التقاعد من وجھة نظر كًال

مصطلحات البحث:

مجموعةأنھكماما،لعملالمرسومةالخطةبأنھا)2002(الجندي،عرفھاالبرنامج:)1

تلیھاالتيللوحدةوحدةكلتمھدبحیثمعینةأھدافلتحقیقالمخططةالوحداتمن

بحیث یتضح الترابط فیما بینھما.

البعض،بعضھاعلىتعتمدمنظمة،تفاعلیةأنشطةمناألسرةتمارسھماكلبأنھإجرائیًاوُعّرف

تؤديأنشأنھامنمتكاملةاستجابةوتكّونیلیھ،الذيللمحوراألنشطةمنمحوركلیمھدبحیث

اكتساب مھارات وخبرات مرغوبة.إلى التوافق األسري بین أفراد األسرة الواحدة، من خالل

ذلكولكنالتقاعد،سنحتىیؤدیھاظلماوظیفةأداءعنالشخصانقطاعھوالتقاعد:)2

)1997(خلیفة،تماًما.العملعلىقادرغیرأصبحالشخصأنیعنيال

یشغلھا،كانوظیفةالموظففیھایتركحیثللموظفین،الحتمیةالمرحلةبأنھإجرائیًاوُعّرف

معینة، أو اختیاریاً بناًء على رغباتإجباریًا دون اعتبار لمھاراتھ وإنجازاتھ بناًء على أنظمة

بالنشاط، إلى حیاة أكثر ھدوء وفراغ.واحتیاجات شخصیة، وانسحابھ من الحیاة المھنیة المملوءة

السنبلوغھبعدالتقاعدإلىأحیلالذيبالعامل)1423(المرزوق،عّرفھالمتقاعد:)3

فيمحتملةتغییراتحیاتھعلىتطرأأنویتوقعالعمل،جھةتحددهالتيالنظامیة
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الفراغ،وقتوزیادةالشھريالدخلومقداروالنشاطالعملوحیاةاالجتماعیةالعالقات

والترویحیة.والتي یمكن أن یعبر عنھا باالحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة

جھةفيالنظامیةالسنلبلوغھإجباریًاإماللتقاعدأحیلالذيالموظفھوبأنھإجرائیًاوُعّرف

فيذلكوساھمخدمتھ،علىتقاعدیًامعاًشاویتقاضىمنھ،رغبٍةعلىبناًءاختیاریًاأوعملھ،

منالمحیطینواألفرادأسرتھوعلىواالجتماعي،األسريتوافقھوعلىحیاتھ،علىالتأثیر

حولھ.

والراحةبالسعادةوإحساسھممًعا،االنسجامعلىاألسرةأفرادقدرةھواألسري:التوافق)4

تتسموالتياآلخرینمعمتبادلةاجتماعیةعالقاتوإقامةاألسریة،الحیاةنطاقفي

فيونافًعافاعًالشخًصاالفردمنیجعلالذيالمنتجوالعملناحیةمنوالعطاءبالحب

)2006هللا،(عبدأخرى.ناحیةمنمحیطھ

المصاحبةالتقاعدمرحلةمشكالتعلىمًعاالتغلبعلىاألسرة،أفرادقدرةبأنھإجرائیًاوُعّرف

التكیفخاللمناألسري،وترابطھموانسجامھمعالقاتھمعلىوالمؤثرةأفرادھا،أحدلتقاعد

لجعلھموالمتطلبات،االلتزاماتبینوالموازنةمطالبھموتحقیقأفرادھا،حاجاتبإشباعالجید

لألسرة.أفراد فاعلین اجتماعیًا، مع الشعور بالسعادة واالنتماء

اإلطار النظري:

مرحلة التقاعد ونشأتھ:

ویعدالعامل،باإلنسانانحصاًراأكثروھوالصناعیة،المجتمعاتفيالتقاعدمفھومنمى

معظمیقضونكانواالذینالعمالعنالظلملرفعوسیلةیكونأنمنھالھدفشاملاجتماعينظام

اإلنتاجیةقدراتھمانخفاضوبمجردلحقوقھم،حفظأيوجوددونالعمل،ساعاتفيحیاتھم

عن خدماتھم.بسبب العوارض الصحیة أو التقدم في العمر یتم االستغناء

عندھاتنتھيمعینسنتحدیدوجوبعلىالعالمبلدانفيالتوظیفقوانینمعظماتفقتلذلك

سنة)70-60(مداهیتجاوزالمعلوًماسنًاالتقاعدسنوأصبحالتقاعد،إلىیحالالموظفخدمة

والمتفقالقائماالحتمالألنمجتمعھ،فيالكریمبالعیشللمتقاعدتسمحبأجورالدوللقوانینتبًعا

نتیجة التقدم في العمر.علیھ ھو أن إنتاجیة الفرد وقدراتھ تتناقص في ھذه الفترة
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الزمنيالعمرفمقیاسكبیر،شیخھومتقاعدكلفلیسوالضعف،العجزیعنيالالتقاعدإن

وقدالتقاعد.عنمتقدمةمرحلةالشیخوخةألندقیقًا،لیسبالتقاعدمرتبطًاوجعلھللشیخوخة

عندهیبلغالذياإلجباريالتقاعدھما:الوظیفةمنللتقاعدنوعینبالمملكةالتقاعدأنظمةوضعت

طلبحسبأياالختیاريوالتقاعدالعامة،الوظائفلغالبیةعاًما)60(وھوالتقاعدسنالفرد

)2009(الغریب،)2010الجلیل،(عبدحقوقھ.منكحقنفسھالموظف

أنواع التقاعد في المملكة العربیة السعودیة:

ھما:یوجد في المملكة العربیة السعودیة نوعین للتقاعد

القانونیة،السنالفردبلوغنتیجةالتقاعدإلىاإلحالةفياإلجبارصفةویأخذاإلجباري:التقاعد)1

صفةیأخذكماالعمل،أثناءاإلصابةلغیركليعجزأوعملإصابةإلىأدىطارئحدوثأو

وعلىعلیھالسلبیةاآلثاربعضعنھفینتجالمتقاعدیفاجئمماالتقاعد،أمرتنفیذفياإللزام

أسرتھ.

فيالتقاعدھذاویبدأالعامل،الفردرغبةعلىبناًءیكونالذيالتقاعدوھواالختیاري:التقاعد)2

إلىثمالثلثثمالنصفإلىالعملساعاتبإنقاصالتقاعدسنبلوغقبلالعمرمنمبكرةمرحلة

فيتقلیصدوناختیارهحسبنھائیًاالعاملیتقاعدوقدالنھائي،التقاعدإلىینتھيحتىالربع

)2010الجلیل،(عبدذلك.علىالعملجھةوافقتإذاالعملساعات

مشكالت مرحلة التقاعد:

تأتياإلنسان،عمرنصفمنألكثرتصلقدعدیدةلسنینالوظیفيالعملفياستمراربعد

المشكالتمندوامةفيیدخلھقدمماالوظیفیة،حیاتھالفردفیھایتركوالتيالتقاعدمرحلة

المتعددة

والتي لم تكن موجودة من قبل، ومن ھذه المشكالت ما یلي:

كانالتيااللتزاماتمنوالعدیدالفردبیناالرتباطلفكنتیجةوتأتيالنفسیة:المشكالت)1

وقتفيوزیادةالحیاةروتینوتغیرواإلحباط،بالعزلةشعورمنذلكیصاحبقدومایمارسھا،

فياالجتماعیةواالتجاھاتالدخلونقصالصحةكضعفالعواملبعضتتضافروقدالفراغ،

)2007(أبوعوض،النفسیة.المشكالتمضاعفة
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الفردإلیھینتميالذيوالثقافيالحضارياإلطارباختالفوتختلفاالجتماعیة:المشكالت)2

والذياالجتماعي،التوافقمفھومحولعامبوجھوتتركزالمتقاعدین،نحوالسائدةواالتجاھات

مننفسھفيیحدثمابینالمتقاعدیوائمحتىالسلوكأنماطفيتغیرإحداثعملیةبھیقصد

)2017(الشاوش،التوافق.علىلیحصلبھالمحیطةالبیئةظروفوبینمختلفة،تغیرات

الراتبمسمىوتغیرالدخل،فيتناقصآخربمفھومتعنيالتقاعدمرحلةاالقتصادیة:المشكالت)3

المعیشة،مستوىفيانخفاضوبالتاليالتقاعدي،بالمعاشیعرفماإلىالمتقاعدیقبضھالذي

أفرادبینالتوتریخلققدھذاوكلالمتوسط،أوالمتدنيالدخلذويمناألسرةكانتإذاوخاصةً

)2017(الشاوش،المشكالت.ھذهمنیزیدالتقاعدلمرحلةعدمھأوالتخطیطوسوءاألسرة،

بالعملمملوءةحیاةمنانتقالمرحلةتمثلللتقاعداإلحالةإنالفراغ:وقتشغلمشكالت)4

بماالفراغوقتشغلفيالعجزوأنواالنسحاب،العزلةحیاةإلىاالجتماعیةوالعالقاتوالنشاط

أوواألبناء،األسرةشؤونفيكالتدخلالمشكالتفيزیادةعلیھیترتبومفید،إیجابيھو

)2010الجلیل،(عبدوالنفسیة.الجسمیةاألمراضوبعضواالكتئاببالوحدةاإلصابة

والثقافیة،االجتماعیةالعواملمنبالعدیدللمتقاعدللصحیةالحالةتتأثرالصحیة:المشكالت)5

عملفيالتغیراتإلىإضافةالعامة،الصحةمستوىوارتفاعالتعلیم،ودرجةالمعیشةكمستوى

الحواس.وضعفالشیخوخة،أمراضبعضوظھورالعمر،فيللتقدمتبًعاالجسمأجھزة

)2005وعربیات،(السفاسفة

مراحل التقاعد لإلنسان العامل:

والرضى،بالمّسرةیستقبلھافبعضھمآلخر،فردمنالتقاعدلمرحلةاالستجابةتختلف

ستعلىینطوياجتماعيودوركعملیةالتقاعدأنإالّعلیھ،نزلتكارثةیعّدھاوبعضھم

لكلمعینعمرتحدیدیستحیلفإنھآلخر،شخصمنالتقاعدخبرةالختالفونظًرامراحل،

جمیعھاالمراحلبھذهاألفرادكلیمرأنالمحتملمنلیسأنھكماالمراحل،ھذهمنمرحلة

وبنفس الترتیب.

الحادة؛التغیراتمنالعدیدبھایحدثالتيالسرعةتتزایدوفیھاالتقاعدقبلمامرحلةأوًال/

فيالدخولقبلوتحدثالمدىبعیدةإلىوتنقسم،الوظیفیةالكفایةانخفاضبدرجةذلكمقاًسا
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باتتقاعدھمأنالعاملونیدركحیثالمدىوقریبة،طویلةبفترةالعملعنالتقاعدمرحلة

وشیًكا.

سلوكویختلفالعامل،غیرإلىالعاملدورمناالنتقالوتمثلالمبدئياألثرمرحلةثانیًا/

إلنجازھا،كافيوقتلدیھیكنلمأشیاءلعملالبعضیتطلعحیثالمرحلة،ھذهفيالمتقاعدین

.ویصاحبھ الحماس والشعور الزائد بالنشاط

إیقاعببطءالمتقاعدویشعرجاذبیتھا،السابقةاألحاسیستُفقدحیثالوھمزوالمرحلةثالثًا/

النظرةھذهوتتأثراألحیان،بعضفياالكتئابیشوبھاالتيلحیاتھجدیدةنظرةوینظرالحیاة،

الصحة، وعدم تفھم المجتمع لھ.بعدة عوامل اقتصادیة واجتماعیة، كالدخل المنخفض، وسوء

فيبماالتقاعدموضوعنحوواقعیةأكثرنظرةبتطویرالمتقاعدفیبدأالتكیفإعادةمرحلةرابًعا/

حقیقة التقاعد.ذلك تقلیب الخیارات والفرص المتوفرة أمامھ، لیبدأ بتقبل

یصلفالبعضالمرحلة،ھذهإلىوصولھممعدالتفياألفرادویختلفاالستقرارمرحلةخامًسا/

دون المرور بعدد من المراحل السابقة.إلیھا متأخًرا بعدة مراحل، وبعضھم یصل إلیھا باكًرا

ذاتأخرىأمورمحلھوتحلأھمیتھ،منالكثیرالتقاعدیفقدوفیھاالنھائیةالمرحلةسادًسا/

كبربسبباإلعاقاتوبدایةالصحة،وضعفكاألمراضالمتقاعدین،بعضلدىأكبرأھمیة

)2016حطب،(أبوبنفسھ.العنایةعلىقادرغیرعاجًزاالفردیصبحعندماأوالسن،

أنماط تكیف المتقاعدین:

أنماطوجودعلىیؤكدالسابقة،التقاعدمراحلعبرمرورھمفيالمتقاعدیناختالفإن

,Reichard(أثبتھماوھوالتقاعد،مرحلةمعللتكیفمتعددة أنماطخمسةیوجدأنھ)1968

السيءالتوافقاألخیرینالنمطیینوالجید،التوافقاألولىالثالثةاألنماطمثلتحیثللمتقاعدین،

فیما یلي:

ماعلىالندمدونویسر،بسھولةالتقاعدیقبلونالذینالمتقاعدونیقعوفیھالناضج:النمط)1

عالقات جیدة تمأل فراغھم.فات، كما یمتازون بالقدرة على إیجاد أعمال جدیدة، وإقامة

ویعتبرونھابالرضا،التقاعدمرحلةیستقبلونالذینوھمالھزاز:الكرسيأصحابنمط)2

في العمر.كمرحلة لالسترخاء والتأمل والراحة واالستمتاع بالتقدم
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والتنظیمبالنشاطتتصفلحیاتھمجدیدةأنماطًابتطویرالفئةھذهوتمتازالدروع:ذوونمط)3

أنفسھم من مشكالت مرحلة التقاعد.الجید حتى یكون سالًحا لھم ضد التقدم في العمر، لحمایة

والمشكالتأھدافھا،إلىالوصولفيفشلھاسببإسقاطتحاولالفئةوھذهالغاضب:النمط)4

فكرةمواجھةیستطیعونالالذینالمتقاعدینالنمطھذاویشملاآلخرین،علىیعانیھاالتي

التقاعد.التقدم في العمر، وقد یفشلون في التغلب على مواجھة أزمة

ماوعادةًیلحقھم،فشلكلعلىأنفسھمیلومونالذیناألشخاصوھمللذات:الكارهالنمط)5

علىالتغلبفيیفشلونماوغالبًاوالكآبة،الحزنعالمفياالنزالقإلىالشعورھذایقودھم

)2010الجلیل،(عبد)2012(الطراونة،التقاعدیة.أزمتھم

مجاالت التوافق األسري:

األبعادمتعددأواألنواعمتعددتوافقوإنماواحًدا،توافقًالیساألسريالتوافقإن

االجتماعیةاألدواروتعددأفرادھا،بینالعالقاتوتنوعاألسرة،حجموفقویختلفوالمجاالت،

فیھا، ومن أبرز مجاالت التوافق األسري:

اآلخرینمعمرضیةطبیعیةوعالقاتلصالتالفردعقدھواالجتماعي:التوافق)1

تقومزوجیةعالقةوالمرأةالرجلیقیمأناألسريالمجالففيإلیھم،بحاجتھواالعتراف

علىذلكوینطبقاآلخر،الطرفإلىبحاجتھطرفكلیشعربحیثوالطمأنینةالسكینةعلى

اآلباء واألبناء.

منكثیًرایثیرقدلألسرةاالقتصاديالمستوىانخفاضإنوالمادي:االقتصاديالتوافق)2

منیتطلباألمرھذافإنوغیره،بتقاعدالعملتركعنداألمركذلكاألسریة،المشكالت

ھذا التغییر الذي حدث لألسرة.أفراد األسرة إعادة تشكیل عاداتھم ورغباتھم في إطار

اإلشباعفيالزوجیة،الحیاةفياألھمیةبالغدوًراالجنسيالتوافقیلعبالجنسي:التوافق)3

الجنسي أحد أھم الدوافع التي یسعى إلیھا اإلنسان بالزواج.

توافقمجالفيخاصةأھمیةلھاالتياالجتماعیةالنظمأھممنالدینیعدالدیني:التوافق)4

أثروذوالناسبینللمعامالتوتنظیمعقیدةھوالدینأنذلكومجتمعھ،أسرتھمعالفرد

عمیق في تكامل الشخصیة واتزانھا.
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كمامنھم،لكلالثقافيالمستوىفياألسرةأفرادبینالتقارببھویقصدالثقافي:التوافق)5

)2011(الربعي،بینھم.والمحبةواالنسجامللتفاھمالمھمةاألمورمنأصبح

العوامل المؤثرة على التوافق األسري:

علیھ،والمؤثرةالمختلفةالعواملمنعددبفعلوالسیئالحسنبیناألسريالتوافقیتأرجح

تكونوقدالمحیط،المجتمعمنخارجیةأواألسرة،أفرادبینداخلیةإماتكونماعادةًوالتي

تربّى علیھا، وھي:غریزة فطریة یولد بھا الفرد، أو سلوكیات متعلمة ومكتسبة

قداألحداثوھذهمختلفة،بصورةالمتشابھةلألحداثاألسرةتستجیباالجتماعیة:العوامل)1

علیھا، وقد تؤدي إلى انھیارھا.تؤدي إلى تماسك األسرة وتضامنھا حتى یتمكنوا من التغلب

منمجموعةارتباطإلىترجعالتيوھيالمزاجیةالسماتوتشملالشخصیة:العوامل)2

أوتشابھھاوقدرالفردعندوالعاطفیةاالنفعالیةالفعلردودتحددالتيالوراثیةالصفات

اختالفھا عند الطرفین.

المعامالتفھياألسریة،الحیاةفيوالمالباالقتصادالمتعلقةكالقضایاالمادیة:العوامل)3

والعنھاالتغاضيیمكنالومستمرةدائمةوھياألسرة،وأطرافالزوجینبینالواقعیة

)2011(الربعي،بدونھا.الحیاةتسیر

إجراءات البحث:

البیاناتجمععلىیعتمدوالذيالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثاعتمدالبحث:منھجأوًال

البحثعینةمنوالثقافیة)واالقتصادیةواالجتماعیةوالصحیة(النفسیةالمطلوبةوالمعلومات

ومن ثم دراسة االستجابات وتحلیلھا.المتمثلة في المتقاعدین وأسر المتقاعدین بواسطة االستبانة،

تقاعدوإناث)(ذكورمتقاعدین)409(منتكونتعینةعلىالبحثطُبقالبحث:عینةثانیًا

بطریقةاختیارھمتموجدة،المكرمةمكةبمدینتي)430(متقاعدینوأسرمبكر،أوإجباري

العینة:مقصودة شبكیة (كرة الثلج)، وفیما یلي جداول عرض لخصائص

المتقاعدینعینةوصف)1(رقمجدول

النسبة المئویةالتكراروصف المتغیرالمتغیر
%23357مكة المكرمةالمدینة

%17643جدة
%14235ذكرالجنس

%26765أنثى
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%10626إجبارينوع التقاعد
%30374اختیاري (مبكر)

الحالة
االجتماعیة

%33983متزوج/متزوجة
%307مطلق/مطلقة
%4010أرمل/أرملة

%51أّميمستوى التعلیم
%256أقل من ثانوي

%6516المرحلة الثانویة أو ما یعادلھا
%31477جامعي

%18345متعافي خالي من األمراضالحالة الصحیة
%22354أعاني من بعض األمراض المزمنة

%31متدھورة صحیًا
المستوى

االقتصادي
%338منخفض
%34284متوسط
%348مرتفع

%100إجابة409مجموع االستجابات
لطبیعةنتیجة%)،65(واإلناث%)35(الذكورعددبلغأنھ)1(رقمجدولخاللمنیتبین

والمتقاعدین%)26(بلغواإجباریًاالمتقاعدینوتجاوبھم،تفاعلھموسرعةاالجتماعیةاإلناث

اإلناث،منالمستجیبینغالبیةأنإلىالمبكرالتقاعدنسبةارتفاعتعزىوقد%)،74(مبكًرا

جاء)،2018(لعامالتقاعدإحصائیةبحسب%)77(بلغلإلناثالمبكرالتقاعدنسبةأنحیث

للمتدھورة%)1و(%)،45(والمتعافین%)،54(مزمنةأمراضمنیعانونالذینالمتقاعدین

اإلصاباتفیھاتكثرالتيالزمنیةالفترةھيللمتقاعدینالعمریةالفترةألننتیجةصحتھم،

باألمراض المزمنة على اختالف أنواعھا.

متقاعدینأسرعینةوصف)2(رقمجدول

النسبة المئویةالتكراروصف المتغیرالمتغیر
%14834مكة المكرمةالمدینة

%28266جدة
%205زوج متقاعدةصلتك بالمتقاعد

%8018زوجة متقاعد
%33077ابن أو ابنة متقاعد

%113أقل من ثانويالمستوى التعلیمي
%7517ثانوي أو ما یعادلھا

%34480جامعي
بیانات متقاعدي األسر

%20247إجبارينوع التقاعد
%22853اختیاري (مبكر)

%225أّميمستواه التعلیمي
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%8219أقل من ثانوي
%11326المرحلة الثانویة أو ما یعادلھا

%21350جامعي
%16338متعافي خالي من األمراضحالتھ الصحیة

%25058یعاني من بعض األمراض المزمنة
%174متدھور صحیًا

المستوى
االقتصادي

%7116,5منخفض
%31874متوسط
%419,5مرتفع

%100استجابة430مجموع االستجابات
متقاعدینزوجاتثم%)،77(المتقاعدینأبناءشّكلقدأنھ)2(رقمجدولخاللمنیتبین

علىالجامعياإلیمیلخاللمناألداةلنشرنتیجةوذلك%)،5(متقاعداتوأزواج%)،18(

طلبة جامعة الملك عبد العزیز ومنسوبیھا.

ثالثًا أدوات البحث:

متقاعدینلدیھمألسروالثانیةللمتقاعدینأحدھماُوجھتإلكترونیتیناستبانتینتصمیمتم

العینتین.كالنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتعلىللتعرف

االجتماعي،الصحي،النفسي،(المجالللمشكالتمجاالتخمساالستباناتتضمنت

علىالفقراتاستجاباتأنحیثالثالثي،لیكرتمقیاساستخداموتمالثقافي)،االقتصادي،

وبلغاإلیجابي،لالتجاهوبالعكسالسلبي،لالتجاه)1=وأبًدا،2=أحیانًا،3=(دائًمااالستبانة

المتقاعدین.ألسرفقرة)32و(المتقاعدین،الستبانةفقرة)35(الفقراتعدد

وتم التأكد من صدق وثبات األداة من خالل:

المجال.فيالمتخصصینعلىالبحثأدواتعرضخاللمنالمحكمینصدق/1

فيكماللعبارات،الكليوالمعدلمجالكلمعدالتبینحسابھوتمالداخلياالتساق/صدق2

الجداول اآلتیة:

لالستبانتینالكلیةالدرجةمعللمجاالتاالرتباطمعامالتقیم)3(رقمجدول

استبانة أُسر المتقاعدیناستبانة المتقاعدینالمجاالت
مستوى الداللةمعامل االرتباطمستوى الداللةمعامل االرتباط

0,01**0,010,850**0,659المجال النفسي الشخصي
0,01**0,010,693**0,645المجال الصحي

0,01**0,010,886**0,552المجال االجتماعي
0,01**0,010,761**0,713المجال االقتصادي

0,01**0,010,842**0,748المجال الثقافي

15



مجالكلمعدالتبینبیرسوناالرتباطمعامالتجمیعأننجد)3(رقمالجدولمن

األدنىالحدكانحیث،0,01داللةمستوىعندإحصائیًادالةاالستبانةلعباراتالكليوالمعدل

أُسرالستبانةأما)،0,748(األعلىوالحد)،0,552(المتقاعدینالستبانةاالرتباطلمعامالت

مجاالتجمیعفإنوعلیھ)،0,886(األعلىالحدبلغفیما)،0,693(األدنىالحدبلغالمتقاعدین

یدل على صدق االتساق الداخلي لالستبانتین.األداة متسقة اتساقًا داخلیًا مع باقي المجاالت مما

االحصائي:الثبات/3

مساٍوباحتمالالنتائجنفسیعطيالمقیاسأنأينفسھ،معتناقضھوعدمالمقیاساستقرارویعني

ألداةالثباتحسابوتم).2017الفتاح،(عبدالعینةنفسعلىتطبیقھأعیدإذاالمعامللقیمة

البحث

والواحدالصفربینتتراوحقیًماالثباتمعاملیأخذحیثكرونباخ،ألفامعاملباستخدام

الصحیح.

لالستبانتیناالحصائيالثباتمعاملقیم)4(رقمجدول
استبانة أُسر المتقاعدیناستبانة المتقاعدینالمجاالت

الثباتعدد العباراتالثباتعدد العبارات
80,59960,537المجال النفسي الشخصي

80,67170,702المجال الصحي
80,61480,815المجال االجتماعي
50,57950,628المجال االقتصادي

60,44660,768المجال الثقافي
350.792320.909مجموع العبارات

ألفاقیمةبلغتحیثعالیة،ثباتبقیمةتتمتعاناالستبانتینأننجد)4(رقمالجدولمن

قیموھي)0,909(المتقاعدینأُسرواستبانة)،0.792(المتقاعدیناستبانةلعباراتاإلجمالیة

الظروفنفسوفيالعینةنفسعلىأخرىمرةتطبیقھمإعادةحالةفيأنھعلىتدلعالیةثبات

صدق وثبات أداة البحث.تعطي نفس النتائج تقریبًا، وبذلك یكون تم التأكد من

التحلیل االحصائي واستخالص النتائج:
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األسريالتوافقمشكالتمنللوقایةالمقترحالبرنامجماالرئیِسالبحثتساؤلعلىلإلجابة

أسئلتھعلىاإلجابةمنبدالالسعودي،المجتمعفيالمتقاعدینألسرالتقاعدبعدمالمرحلة

الفرعیة األربعة أوًال، وھي:

وجھة نظر المتقاعدین؟- ما مشكالت التوافق األسري لمرحلة ما بعد التقاعد من

أو(الزوجالمتقاعدینأسرنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتما-

الزوجة، األبناء)؟

منكًالنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتبیناالختالفما-

المتقاعدین وأسر المتقاعدین؟

ألسرالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمنللوقایةالمقترحالبرنامجإجراءاتما-

المتقاعدین في المجتمع السعودي؟

المعالجاتحزمباستخدامالبیاناتتحلیلبعملیةالقیامتموالثاني،األولالتساؤلینعلىولإلجابة

والوزنالمعیاري،واالنحرافالحسابي،المتوسطحسابوھي:التالیة)SPSS(اإلحصائیة

ترتیباألھمیةبحسبالمشكالتوترتیبللمتوسطات،الرتبوإیجاداألھمیة،ودرجةالنسبي،

وفیمااألخیرة.الرتبةأھمیةواألقلاألولى،الرتبةأھمیةاألكثرالمشكلةتأخذبحیثتصاعدي،

والثانیة:یلي جداول التحلیل اإلحصائیة لتساؤالت البحث األولى

نظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمااألول:التساؤل

المتقاعدین؟

للمتقاعدین.الشخصيالنفسيللمجالاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)5(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

صغیرة%1,6810,6081.68ینتابني الشعور بالوحدة
فقداني للعمل (التقاعد) یصیبني بالفتور ویقلل من أنشطتي

وإنتاجیتي
صغیرة1,6020,6641.60%

صغیرة%1,5530,6851.55ینتابني القلق والتوتر من حیاتي بعد التقاعد
صغیرة%1,5340,6601.53أجد االھتمام بمشاعري وأحاسیسي من أفراد أسرتي

صغیرة%1,4450,7261.44أثق بأن التقاعد مرحلة طبیعیة في حیاة اإلنسان
صغیرة%1,3360,6511.33أشعر بالراحة واألمان لوجود أسرتي حولي

صغیرة%1,1570,4241.15في بعض اللحظات أتمنى الموت
صغیرة%1,1480,3991.14أشعر بالخجل لكوني متقاعًدا
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أھمیةبدرجةجاءتوالشخصيالنفسيالمجالمشكالتبأن)5(رقمجدولفيیتضح

والوالدینالكبیرحقوقحفظالذيالحنیفاإلسالميالدینلتعالیمنتیجةوذلكصغیرة،

اإلسالمیةالدولفيالمتقاعدینواقعبأن)2011(حسن،دراسةمعالنتیجةواتفقتوالزوجین،

واحترامھمالكباربتوقیرخاصةعنایةعنيفقدعلیھا،وحرصاإلسالمحفظھاقدوالعربیة،

واجب علینا.والعطف علیھم واإلحسان إلیھم، فكانت رعایة الشیوخ والمتقاعدین

للمتقاعدین.الصحيالمجاللمشكالتاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)6(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%2,0210,6302.02أعاني آالًما مستمرة في مفاصلي
متوسطة%1,9120,6981.91تأقلمت مع انخفاض قواي البدنیة
متوسطة%1,8230,7661.82أعاني من بعض األمراض المزمنة

صغیرة%1,7040,6491.70أعاني من األرق وقلة النوم
صغیرة%1,6050,5911.60أعاني من ضعف بعض حواسي الخمسة

صغیرة%1,5960,6321.59یزداد تمارضي وشكواي بعد التقاعد
صغیرة%1,5370,5601.53أعاني صعوبة في التركیز واالستیعاب

صغیرة%1,2080,4421.20أعاني من النسیان كصعوبة التعرف على أقاربي
جاءتالمفاصلوآالمالمزمنةاألمراضمنالمعاناةمشكالتبأن)6(رقمجدولفيیتضح

بلغتحیثالمتأخرة،العمریةالمراحلضمنالتقاعدمرحلةوقوعنتیجةمتوسطةأھمیةبدرجة

النتیجةھذهوتتفق%)،27(سنة60منوأكثر%)71(سنة60-40منالمتقاعدینأعمارنسبة

العامةالصحةضعفبأن)2006(النوایسة،)2011(الشثري،)2019(دورغنت،دراسةمع

الرعایةوتستوجبالمتقاعدین،لدىوالتوترالضغوطمنتزیدالمزمنةباألمراضواإلصابة

جاءتالبدنیةقوايانخفاضمعتأقلمتالمعاكسةالعبارةأمااألسرة،أفرادقبلمنلھموالمراعاة

الحسن مع مشكالتھم الصحیة.بدرجة انتشار متوسطة ومؤشرة على رغبة المتقاعدین للتوافق

للمتقاعدین.االجتماعيالمجاللمشكالتاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیة)7(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%1,9210,6541.92أتجادل مع أفراد أسرتي (شریك الحیاة – األبناء) كثیًرا
متوسطة%1,8820,6341.88أفضل الصمت على التحدث

صغیرة%1,6130,6631.60تنزعج أسرتي من كثرة تدخالتي في أمورھم الشخصیة
صغیرة%1,5840,6521.58أتألم من تجاھل الناس لي

صغیرة%1,5550,6361.55تسعدني المشاركة في األنشطة والمناسبات االجتماعیة
صغیرة%1,4760,5811.47أُحرج من سوء فھم الناس لتصرفاتي

صغیرة%1,4270,6101.42تكاد تنعدم مشاركتي ألسرتي في اتخاذ قرارات تخصھم
صغیرة%1,2680,5261.26تربطني عالقات جیدة مع اآلخرین
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علىالصمتوتفضیلاألسرةأفرادمعالمجادلةمشكلتّيبأن)7(رقمجدولفيیتضح

البحث،مجتمعفيرصدھاتمالتيالمشاكلأبرزمنوتعدمتوسطة،أھمیةبدرجةجاءتاالتحدث

بكثرةالمتقاعدتواجدأنعلى)2006(النوایسة،)2016(غانم،دراسةمعالنتیجةھذهواتفقت

یخلقالتوترھذاوأنحولھ،مناألسرةألفرادالتوتریسببفراغھأوقاتوزیادةالمنزلداخل

واختلفتعلیھ،تعتدولماألسرةإلیھآلتالذيالجدیدالوضعنتیجةبینھم،والجدالالمشاحنات

الریاض.مدینةفيالذكورمنإجباریًاللمتقاعدین)2011(الشثري،دراسةمعالنتیجةھذه

للمتقاعدین.االقتصادمجاللمشكالتاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)8(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%2,0610,7842.1یضایقني نقص المعاش بعد التقاعد
نقص الدخل یمنعني من الوفاء بالتزامات األسرة واحتیاجاتھا

األساسیة
متوسطة1,8720,7501.87%

صغیرة%1,7030,7341.70نقص الدخل یقلل من زیارتي للطبیب
صغیرة%1,5940,7131.59أدیر معاشي بشكل متوازن لتلبیة احتیاجات األسرة

صغیرة%1,4050,6651.40عدم كفایة معاشي یضعف سلطتي في األسرة
علىالقدرةوعدمالتقاعديالمعاشنقصمنالضیقمشكلتّيأن)8(رقمجدولفيیتضح

للبدالتالمتقاعدینفقدانإلىنتیجةمتوسطة،أھمیةبدرجةجاءتااألسرةبالتزاماتالوفاء

وھي%)74(بلغتنسبتھمأنحیثالمبكرالتقاعدوخصوًصاالتقاعدعندوالحوافزوالعالوات

)2015(السمیري،دراسةمعالنتیجةھذهوتتفقإجباریًا،بالمتقاعدینمقارنةاألعلى

توافقھموعلىالمتقاعدینعلىتأثیًرااألكثرھياالقتصادیةالمشكالتبأن)2011و(الشثري،

%).84(العینةمننسبتھمبلغتالذینالمتوسطأوالمحدودالدخلذويلدىخصوًصااألسري،

للمتقاعدین.الثقافيالمجاللمشكالتاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)9(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%1,9110,7411.91أعاني من وقت فراغ كبیر بعد التقاعد
متوسطة%1,8020,6661.80أعاني في إیجاد أنشطة متنوعة لقضاء وقت فراغي مع أسرتي

صغیرة%1,7530,6521.74أنشطة أسرتي الثقافیة ال تناسبني
صغیرة%1,6040,6271.60صحتي ال تمكنني من المشاركة في األنشطة االجتماعیة

صغیرة%1,5750,7071.57أشعر بالحریة من قیود العمل واالنطالق لممارسة الھوایات
صغیرة%1,5560,6401.55أقضي أغلب وقتي في النوم

لقضاءاألنشطةإیجادوعدمالفراغوقتمنالمعاناةمشكلتّيبأن)9(رقمجدولفيیتضح

وعدملوظائفھمالمتقاعدینلتركنتیجةمتوسطة،أھمیةبدرجةجاءتااألسرةمعالفراغوقت
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قدرتھمعدمنتیجةوتعزىالسابقة،العملأوقاتتسدالتيالمالئمةلألنشطةوإیجادھمتخطیطھم

المصابیننسبةبلغتحیثالمزمنة،األمراضببعضإصابتھمھوالمناسبةاألنشطةإیجادعلى

بلغتالذینكجامعیینوتعلیمھمفكرھملمستوىمالئمتھاعدمأو%)،54(المزمنةباألمراض

عنھمأسرتھموانشغالالجدیدة،الحیاةلنمطاعتیادھمعدمإلىباإلضافة%)،77(نسبتھم

)2012(البوالیز،)2013(الحربي،دراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقدالیومیة،بالمشاغل

التيواالھتماماتاألنشطةمنالكثیرالفردیفقدالعملوتركالتقاعدأنعلى)2006(النوایسة،

ومكانتھالحیاتیةأدوارهلبعضبفقدانھتشعرهكبیرةفراغأوقاتلدیھیخلقممایمارسھا،كان

وبالتالي تؤثر على توافقھ األسري.

أسرنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتماالثاني:التساؤل
المتقاعدین (الزوج أو الزوجة، األبناء)؟

المتقاعدین.ألسرالنفسيللمجالاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)10(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%1,9110.7231.91تنخفض أنشطة المتقاعد وإنتاجھ الشخصي
صغیرة%1,7420,7231.74یزداد تمارضھ وتشّكیھ بعد التقاعد

صغیرة%1,6630,7271.66نحرص على مراعاة مشاعر المتقاعد وأحاسیسھ
صغیرة%1,5540,6761.55وجود المتقاعد باستمرار حولنا یشعرنا بالضیق واالنزعاج

صغیرة%1,2350,4981.23بعض المواقف مع المتقاعد تجعلنا نتمنى موتھ
صغیرة%1,1260,3791.12ینتابنا شعور الخجل منھ ألنھ أصبح متقاعًدا

أھمیةبدرجةالمتقاعدإنتاجیةانخفاضمشكلةجاءتبأنھ)10(رقمجدولفيیتضح

أوقاتوزیادةالمنزلفيالمتقاعدتواجدعلىتعتادلمالتيلألسرةالجدیدالوضعنتیجةمتوسطة،

أنشطةأنعلى)2013(الحربي،)2019(دورغنت،دراسةمعالنتیجةھذهواتفقتفراغھ،

إلىالملّحةوحاجتھالتقاعد،مرحلةبدایةمعوتنخفضتتأثرالنفسیةوصحتھوإنتاجیتھالمتقاعد

مرحلة التقاعد لتجنب المشكالت.الدعم من قبل أفراد أسرتھ، وحاجة األسرة إلى تفھم طبیعة

المتقاعدین.ألسرالصحيللمجالاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)11(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%2,0410,8502.04مستمر علینانتأقلم مع ضعف قوتھ البدنیة وما یترتب علیھا من اتكال
صغیرة%1,4420,6331.44یزعجنا تشّكیھ من معاناتھ من األرق وقلة النوم
صغیرة%1,3230,5611.32یضایقنا كثرة أسألتھ لصعوبة استیعابھ وتركیزه

صغیرة%1,2340,4941.23آلالم مفاصلھ المستمرةیضایقنا اعتماده علینا في القیام بأمور حیاتھ الیومیة
صغیرة%1,2350,5001.23یزعجنا تشّكیھ من إصابتھ ببعض األمراض المزمنة
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صغیرة%1,1960,4721.19یضایقنا عدم اعتماده على نفسھ لضعف بعض حواسھ الخمسة
صغیرة%1,0770,2681.1تحرجنا كثرة نسیانھ كصعوبة تعرفھ على األقارب

المتقاعدقوةضعفمعاألسرةتأقلمالعكسیةالعبارةجاءتبأنھ)11(رقمجدولفيیتضح

وحسناإلسالميالدینتعالیممنالنابعالصحيالتوافقعلىدلتمتوسطة،أھمیةبدرجة

اإلصابةنسبةفیھاتزدادالتيالمتقدمةالعمریةالمراحلمنالتقاعدمرحلةكونالرعیة،

إلىحاجتھممنیزیدمما%)،58(المتقاعدینمنالمصابیننسبةوبلغتالمزمنة،باألمراض

الرعایة.

المتقاعدین.ألسراالجتماعيللمجالاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)12(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%2,010,6902.0مشاغل الحیاة الیومیة تعیق من جلوسنا مع المتقاعد
متوسطة%1,9220,7611.92تكثر مشكالت المتقاعد مع أفراد األسرة لتفرغھ معظم الوقت
متوسطة%1,9230,7951.92تكثر تدخالت المتقاعد في األمور الشخصیة ألفراد األسرة

متوسطة%1,8240,7061.82لھمیرجع سبب خالفات أفراد األسرة مع المتقاعد إلى عدم فھمھ
صغیرة%1,6450,7071.64لھتكثر المجادالت بین أفراد األسرة والمتقاعد لتجاھلھم

صغیرة%1,6260,6811.62الخاصةأفراد أسرة المتقاعد ال یشركونھ في مشاكلھم وقراراتھم
صغیرة%1,6170,7301.61نفضل الصمت على التحدث مع المتقاعد لعدم استیعابھ حدیثنا

صغیرة%1,4580,6381.45االجتماعیةتسعدنا المشاركة مع المتقاعد في األنشطة والمناسبات
أھمیةدرجاتذواتالمشكالتمناألعلىالعددفیھجاءبأنھ)12(رقمجدولفيیتضح

حیثالیومیة،بحیاتھمالمتقاعدعناألسرةأفرادانشغالفيتمثلتمشكالتأربعوھيمتوسطة

مناألسرةانزعاجإلىباإلضافة%)،42(والطلبة%)30(العاملیناألسرةأفرادنسبةبلغت

وانشغالھملشؤونھمفھمھوعدملتفرغھ،الشخصیةأمورھمفيوتدخالتھالمتقاعد،مشاكلكثرة

ذلكعنفینتجالسلیمة،التواصلعملیةمنویعیقالطرفینلدىالفھمسوءیسببمماعنھ،

دراسةمعالنتیجةھذهواتفقتاالجتماعي،التوافقسوءوبالتالياألسریةالعالقاتفيضعف

بمرحلةتتأثرالمتقاعدینأسرةعالقاتأنعلى)2012(حماد،)2014(العید،)2019(دورغنت،

التقاعد وتؤثر على توافقھم األسري.

المتقاعدین.ألسراالقتصاديللمجالاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)13(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%1,9310,7951.93یوّتر األسرة عدم كفایة المعاش التقاعدي لمصاریفھم
صغیرة%1,6920,7871.69نقص المعاش ال یغطي تكالیف مراجعة أفراد األسرة للطبیب

صغیرة%1,5830,7041.58خالفاتنا في األسرة ترجع لعدم كفایة المعاش التقاعدي
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مشكلة نقص المعاش ال نتشارك حلھا كأسرة للوفاء بالتزاماتھا
واحتیاجاتھا األساسیة

صغیرة1,5740,7311.57%

صغیرة%1,5650,7451.56المعاش التقاعديتربط األسرة عالقات جیدة مع المتقاعد ال تتأثر بنقص
أھمیةبدرجةالمعاشكفایةعدممنالتوترمشكلةجاءتبأنھ)13(رقمجدولفيیتضح

تخفیضمنالمعاشنقصعلىیترتبوماالمتقاعد،بعدالثانيالمتأثراألسرةألنمتوسطة،

األعلى،ھي%)74(نسبتھموبلغتوالمتوسطالمحدودالدخلذويلدىوخصوًصاالحتیاجاتھم

المشكالتأنعلى)2011(الشثري،)2015(السمیري،دراسةمعالنتیجةھذهواتفقت

سوءمنیزیدمواجھتھاعدموأناألسري،التوافقعلىالمؤثرةالمشكالتأھممناالقتصادیة

التوافق.

المتقاعدین.ألسرالثقافيللمجالاألھمیةودرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساط)14(رقمجدول

المتوسطالعبارة
الحسابي

االنحرافالرتب
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
األھمیة

متوسطة%1,7710,7341.77لتقلب مزاج المتقاعدنعاني في إیجاد ما یبھج األسرة من األنشطة الترفیھیة
متوسطة%1,7620,6381.76أوقات فراغ األسرة ال نقضیھا مع المتقاعد

صغیرة%1,7130,7241.71أنشطة المتقاعد الثقافیة ال تالئم أفراد األسرة
صغیرة%1,6740,7221.67لممارسة الھوایاتنعتبر مرحلة التقاعد حریة من قیود العمل واالنطالقة

صغیرة%1,5350,6391.53صحة المتقاعد ال تمكنھ من مشاركتنا في األنشطة االجتماعیة
صغیرة%1,4360,6441.43تزاید ساعات نوم المتقاعد تعطل فعالیات األسرة الترفیھیة

الترفیھیةاألنشطةإیجادفياألسرةمعاناةمشكلةجاءتبأنھ)14(رقمجدولمنیتضح

جراءوضعفھااألسریةالعالقاتلتوترنتیجةًمتوسطة،أھمیةبدرجةالمتقاعدمزاجلتقلب

بلغتالذینكجامعیینوتعلیمھمفكرھملمستوىاألنشطةمالئمةعدمأوالمتكررة،المشكالت

معالنتیجةھذهواتفقتلھم،المقدمةالترفیھیةاألنشطةمستوىمنیرفعمما%)50(نسبتھم

أسرأفرادتبصیرضرورةعلى)2010الجلیل،(عبد)2012(حماد،)2012(البوالیز،دراسة

علىللتغلبالفعالودورھاالترفیھیةاألنشطةوأھمیةالتقاعد،مرحلةبتغیراتالمتقاعدین

المشكالت.

وجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتبیناالختالفماالثالث:التساؤل

نظر كًال من المتقاعدین وأسر المتقاعدین؟

منمجاللكلالنسبيوالوزنالحسابیةالمتوسطاتحسابتمالتساؤلھذاعلىولإلجابة

أھمیةاألكثرالمجالأخذبحیثتصاعدیًاوترتیبھاللمتوسطاتالرتبوأوجدتاألداتین،مجاالت
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إلظھارالعینتینبینالنتائجمقارنةتمبعدھااألخیرة،الرتبةأھمیةواألقلاألولىالرتبة

وأسر المتقاعدین.االختالفات في مشكالت التوافق األسري بین المتقاعدین

تصاعدیًامرتبةللعینتیناألداةلمجاالتالحسابیةالمتوسطاترتببینالمقارنة)15(رقمجدول

الرتب
عینة أسر المتقاعدینعینة المتقاعدین

المتوسطمجاالت المشكالت
الحسابي

الوزن
النسبي

المتوسطمجاالت المشكالت
الحسابي

الوزن
النسبي

%1.7513.99التوافق االجتماعي%1,728.62التوافق االقتصادي1
%1.678.33التوافق االقتصادي%1,7010.19التوافق الثقافي2
%1.649.86التوافق الثقافي%1,6713.38التوافق الصحي3
%1.549.21التوافق النفسي%1,5912.69التوافق االجتماعي4
التوافق النفسي5

والشخصي
%1.369.52التوافق الصحي1,4311.42%

األسريالتوافقمشكالتلمجاالتاألھمیةدرجةفياالختالفات)15(رقمجدولیوضح

للمجاالت،الحسابیةالمتوسطاترتبعلىبناًءالمتقاعدینوأسرالمتقاعدیننظروجھةمن

األسريالتوافقمشكالتمعرفةفيتبحثالتينوعھامناألولىھيالدراسةھذهألنونظًرا

البحثبنتائجلمقارنتھادراساتعلىالعثوریتملمالمتقاعدین،وأسرالمتقاعدیننظروجھةمن

أسرنظروجھةمناألسريالتوافقمشكالتبمعرفةاھتمتدراساتإیجادیتملمكماالحالي،

كدراسةللمتقاعدیناألسريوالتوافقاألسریةبالعالقاتاھتمتدراساتوإنماالمتقاعدین،

ودراسةالبحث،ھذانتائجبعضمعنتائجھممنبعضواتفقت)2012(البوالیز،)2014(العید،

بالتوافقذلكوعالقةالزوجتقاعدنحوالزوجةاتجاھاتبمعرفةاھتمتالتي)2012(حماد،

األسري.

الشائعةاألسريالتوافقمشكالتألبرزقائمةإعدادتمالبحث،تساؤالتنتائجعلىوبناًء

السعودي،المجتمعفيالمتقاعدینوأسرالمتقاعدینمنكًالنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلة

(النفسي،مجالھاضمنمشكلةكلأھمیةدرجةعلىبناًءالقائمةفيالمشكالتترتیبوتم

):16(رقمالتاليالجدولذلكویوضحالثقافي)،االقتصادي،االجتماعي،الصحي،

المتقاعدین.وأسرالمتقاعدیننظروجھةمناألسريالتوافقمشكالتألبرزقائمة)16(رقمجدول

من وجھة نظر أسر المتقاعدینمن وجھة نظر المتقاعدینت
المشكلةالعبارةالمجالالمشكلةالعبارةالمجال
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أعاني آالًماالصحي1
مستمرة في
مفاصلي

آالم المفاصل
المزمنة

تنخفض أنشطةالنفسي
المتقاعد وإنتاجھ

الشخصي

قلة أنشطة
المتقاعد بعد

التقاعد
أعاني من بعض2

األمراض
المزمنة

األمراض
المزمنة

مشاغل الحیاةاالجتماعي
الیومیة تعیق من

جلوسنا مع المتقاعد

االنشغال عن
المتقاعد بمشاغل

الحیاة الیومیة
أتجادل مع أفراداالجتماعي3

أسرتي (شریك
الحیاة – األبناء)

كثیًرا

كثرة الجدال مع
أفراد األسرة

تكثر مشكالت
المتقاعد مع أفراد

األسرة لتفرغھ معظم
الوقت

زیادة المواجھات
بعد التقاعد بین
المتقاعد وأفراد

أسرتھ
أفضل الصمت4

على التحدث
االنعزال
بالصمت

تكثر تدخالت المتقاعد
في األمور الشخصیة

ألفراد األسرة

تدخالت المتقاعد
في خصوصیات

أفراد األسرة
یضایقني نقصاالقتصادي5

المعاش بعد
التقاعد

نقص المعاش
التقاعدي

یرجع سبب خالفات
أفراد األسرة مع المتقاعد

إلى عدم فھمھ لھم

عدم فھم المتقاعد
ألفراد األسرة

نقص الدخل یمنعني6
من الوفاء بالتزامات
األسرة واحتیاجاتھا

األساسیة

عدم القدرة على
تلبیة االحتیاجات
األساسیة لألسرة

یوتّر األسرة عدماالقتصادي
كفایة المعاش

التقاعدي لمصاریفھم

نقص المعاش
التقاعدي

أعاني من وقتالثقافي7
فراغ كبیر بعد

التقاعد

وقت الفراغ
الكبیر

نعاني في إیجاد ماالثقافي
یبھج األسرة من

األنشطة الترفیھیة
لتقلب مزاج المتقاعد

نقص األنشطة
الترفیھیة المالئمة
للمتقاعدین وقلة

الوعي بھا

أعاني في إیجاد8
أنشطة متنوعة
لقضاء وقت
فراغي مع

أسرتي

نقص األنشطة
الترفیھیة ألفراد

األسرة وقلة
الوعي بھا

أوقات فراغ األسرة
ال نقضیھا مع

المتقاعد

تجنب األسرة
لقضاء أوقات

الفراغ مع
المتقاعد

بین)0,05(ألفاداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالبحث/فرضمنالتحقق

وأسرالمتقاعدینمنكًالنظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالت

المتقاعدین.

Tاختباراستخدامتمالسابقةالصفریةالفرضیةصحةمنوللتحقق testمستقلتینلعینتین

العینتینألداتيالمجاالتمتوسطاتعلىأُجريالمتقاعدین)أسروعینةالمتقاعدین،(عینة

شروطتحققمنالتأكدتمأنبعدالثقافي)،االقتصادي،االجتماعي،الصحي،النفسي،(المجال

وتظھر النتائج موضحة أدناه:االختبار وھي (العشوائیة والكمیة والتوزیع الطبیعي للبیانات)،
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Tاختبارنتائج)17(رقمجدول testالمجاالتمتوسطاتبینللفرقمستقلتینلعینتین

عددالعینة

المجاالت

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

قیمة

ت

القیمة

االحتمالیة

الداللة

االحصائیة

غیر دال5162,211,810.3510,734المتقاعدین

إحصائیًا 5159,214,99أسر المتقاعدین

األسريالتوافقمشكالتلمجاالتالحسابيالمتوسطأن)17(رقمالجدولبیاناتمنیتضح

مشكالتلمجاالتالحسابيالمتوسطأما)،11,81(معیاريبانحراف)162,2(بلغللمتقاعدین

نتیجةجاءتكما)،14,99(معیاريبانحراف)159,2(فبلغالمتقاعدینألسراألسريالتوافق

وعلیھ)،0.05(ألفاالداللةمستوىمنأكبروھي)0.734(احتمالیةبقیمة)0.351((ت)اختبار

ألفاالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالأنھونقررالصفريالفرضنرفض

نظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمجاالتمتوسطاتبین)0.05(

المتقاعدین وأسر المتقاعدین.

مالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمنللوقایةالمقترحالبرنامجإجراءاتماالرابع:التساؤل

بعد التقاعد ألسر المتقاعدین في المجتمع السعودي؟

بعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتمنللوقایةالمقترحالبرنامجإجراءاتلتحدید

اآلتي:التقاعد ألسر المتقاعدین في المجتمع السعودي، تم عمل

األسريبالتوافقعالقةلھوماالتدریبیةالبرامجبتصمیمالمتعلقالنظرياألدبفيالبحث)1

التجاربعلىوالتعرفالتعلیمي،التصمیمونماذجالتدریبي،البرنامجعلىللتعرفوالمتقاعدین،

ومواد البحث.المصممة والمنفذة لبرامج المتقاعدین، من أجل إعداد أدوات

ألھمقائمةفيوالمتمثلةوالثاني،األولالتساؤلینفيالبحثعنھاأسفرالتيالنتائجتوظیف)2

فيالمتقاعدینوأسرالمتقاعدیننظروجھةمنالتقاعدبعدمالمرحلةاألسريالتوافقمشكالت

المقترح.التدریبيالبرنامجلتصمیم)،16(رقمجدول
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دراسةوعمل)COVID19-19(كوفیدكوروناجائحةنتیجةالمنزليالحجرفترةاستغالل)3

الترفیھیة،الدینیة،(التعلیمیة،والمتنوعةالمختلفةاألنشطةحولآرائھملجمعلألسراستطالعیة

في بناء أنشطة البرنامج.الثقافیة) التي مارسوھا مع بعضھم البعض، لالستفادة منھا

البرامجھذهمثلتصمیمعملیةفيلمالئمتھADDIEالتعلیميللتصمیمالعامالنموذجاعتماد)4

خمسةحولتدوروالتيالتعلیميالتصمیمنماذجلكلاألساسویعدالوقائیة،التعلیمیةالتدریبیة

مراحل ھي:

Analysisالتحلیلاألولى:المرحلة●

تمت فیھا عملیة تحلیل اآلتي:

ومنالتقاعد،مرحلةفياألسريالتوافقمشكالتوحصرالسابقةوالدراساتاألدبیاتتحلیل-

الموجھة للعینتین.ثم تصنفیھا إلى خمس مجاالت، ُبنیت علیھا أدوات البحث

مشكالتھموحصر)،2-1(رقمالجداولفيخصائصھملتحدیدالعینتیناستجاباتتحلیل-

مالمرحلةاألسريالتوافقمشكالتألھمالنتائجضوءفيقائمةوبناءاحتیاجاتھم،وتحدید

).16(رقمجدولفيالمتقاعدینوأسرالمتقاعدیننظروجھةمنالتقاعدبعد

لجائحةالمنزليالحجرأثناءالممارسةاألسریةلألنشطةالرأياستطالعاستجاباتتحلیل-

):1(رقمشكلالبیانيالرسمفيوالموضحة،19كوفید
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Designالتصمیمالثانیة:المرحلة●

رقمجدولالمقترحللبرنامجاألولیةالمسودةاآلتي:تصمیمتمالتحلیلمرحلةنتائجعلىبناء

)18(

"بُصحبتھم أثمن اللحظات".اسم البرنامج:
المتقاعدین من أجل وقایتھم من مشكالت التوافق األسريیھدف البرنامج إلى تدریب أسرالھدف العام من البرنامج:

مخاوفھمھذه المرحلة وتبصیرھم بھا لزیادة توافقھم األسري وإزالةالمصاحبة لمرحلة تقاعد أحد أفرادھم، وتھیئتھم لتقبل
من مرحلة التقاعد.
أبناء المتقاعدین.زوجات المتقاعدین وأزواج المتقاعدات،الفئة المستھدفة:

سنة.50–18منالفئة العمریة:
تدریبي - وقائي - توعوي.نوع البرنامج:

األفكار الرئیسیة للبرنامج، التعرف على:
- مراحل التقاعد للفرد العامل.- مرحلة التقاعد مفھومھا وتعریفھا.

- المتقاعدین وضرورة االھتمام بھم.- أنظمة التقاعد وأنواعھ في المملكة العربیة السعودیة.
- مشكالت مرحلة التقاعد.- أنواع استحقاق المعاشات التقاعدیة.

- أنماط تكیف المتقاعدین.- المتقاعد مفھومھ وتعریفھ.
وجھة نظر كًال من المتقاعدین وأسر المتقاعدین.- مشكالت التوافق األسري التي أظھرتھا نتائج البحث من
األسري بناًء على نتائج استطالع الرأي أثناء الحجر- األنشطة والحلول المقترحة للتغلب على مشكالت التوافق

المنزلي.

األسئلة، استراتیجیةالعصف الذھني، المناقشة والحوار، التعلم التعاوني، طرحاالستراتیجیات:
األنشطة المنوعة.تدوین المالحظات، استراتیجیة تحلیل الصور، استراتیجیة

- صور -عرض تفاعلي(بوربوینت) - شاشة عرض - مقاطع فیدیو (یوتیوب)الوسائل:
أوراق عمل - أوراق مالحظات(نوت) - أقالم - سبورة.

- سبورة ورق قالبقاعة تدریب - جھاز كمبیوتر- شاشة العرض - سبورة وأقالماإلمكانیات المادیة:
- كراسي وطاوالت.

المدرب – الحضور- منسق اللقاء - مساعد للمدرب.اإلمكانیات البشریة:
استراحة.فترةد)15(متضمنةدقیقة180مدة البرنامج:

العامة للتقاعد / فروع الجمعیة الوطنیة للمتقاعدین.جمعیة مراكز األحیاء / فروع المؤسسةاألماكن المقترحة:
لكًال من (مراكز األحیاء، مؤسسة التقاعد، جمعیةعبر مواقع التواصل االجتماعيأسالیب اإلعالن عن البرنامج:

جمعیة المتقاعدین.المتقاعدین)، اإلعالن من خالل مركز الحي، مؤسسة التقاعد،
من خالل (الرسائل النصیة، البرودكاست، حساباتعن طریق إرسال رابط التسجیلطریقة التسجیل في البرنامج:

مركز الحي، مؤسسة التقاعد، جمعیة المتقاعدین.التواصل االجتماعي)، التسجیل من خالل االتصال على ھاتف
مبررات عمل البرنامج:

أفرادھم.أحدتقاعدمرحلةعلىلإلقبالإعدادھممجالفيوالتوعویةالوقائیةالمتقاعدینألسرالمقدمةالبرامجقلة/1
األسري.والتوافقاألسریةالعالقاتتقویةخاللمنمتینبنیانھقويمجتمعبناءفي2030المملكةرؤیةتحقیق/2
المشكالت.ھذهمنوالوقایةللتوعیةوحاجتھمالمتقاعدینأسرلدىمشكالتوجودأظھرتالتيالبحثنتائج/3

وأنشطة المؤسسة العامة للتقاعد والجمعیة الوطنیة للمتقاعدین،أندیة الحي ومراكز األحیاء،احتماالت تطبیق البرنامج:
كتقدیمتعلیمیة لكافة شرائح المجتمع، في المدارس والجامعاتالجمعیات والمؤسسات الخیریة التي تقدم برامج ودورات

التدریس ضمن الشراكة المجتمعیة.دورات وورش ألسر المتقاعدین من المعلمین وأعضاء ھیئة
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Developmentالتطویرالثالثة:المرحلة●

علىمتضمنةحقیقیة،تعلیمیةموادإلىللبرنامجالورقیةاألولیةالمسوداتترجمةفیھاویتم

التقویم والتي تمثلت في:المواد التعلیمیة، والوسائط المتعددة، ووسائل وأدوات

الخلفیةمعرفةخاللھامنیتمأنشطةصورةفياللقاءبدایةفيعملھیتمالقبلي:التقویم-1

المعرفیة للمتدربین.

بعدأواللقاءأثناءالمتدربینعلیھایجیباألسئلةمنعددعنعبارةالمرحلي:التقویم-2

االنتھاء من كل موضوع وتم إدراجھ في العرض التفاعلي.

(المدربناحیةمنالبرنامجتقییمإلىیھدفإلكترونياستبیانعنعبارةالنھائي:التقویم-3

المحاور).–المحتوى-العرض- الترتیب والتنسیق-التفاعل أثناء عرض

EvaluationوالتقویمImplementationالتطبیقوالخامسة:الرابعةالمرحلة●

لیس من ضمن نطاق البحث الحالي.البرنامج عبارة عن مقترح، لذا فإن التطبیق والتقویم

الخبرةذويالمحكینمنعددعلىثمالعلميالمشرفعلىاألولیةصورتھفيالبرنامجعرض)5

في نفس المجال ومن ثم تعدیلھ إلخراجھ في صورتھ النھائیة.

ُخالصة الدراسة ونتائجھا:

والمعاناةالتقاعدي،المعاشنقصفيالمتقاعدیننظروجھةمناألسريالتوافقمشكالتتمثلت●

الفراغأوقاتزیادةإلىإضافةًاألسرة،أفرادمعالجدالوكثرةالمزمنة،األمراضبعضمن

والشعور بالوحدة.

فيالمتقاعدینتدخالتكثرةفيالمتقاعدینأسرنظروجھةمناألسريالتوافقمشكالتتمثلت●

التقاعد،بعدوتمارضھمتشكیھموكثرةمعھم،المشتركةالترفیھیةاألنشطةوانعدامشؤونھم،

إضافةً إلى مشكلة نقص المعاش التقاعدي.

نظروجھةمناألسريالتوافقمشكالتضمناألولىالرتبةفياالقتصادیةالمشكالتجاءت●

نظر أسر المتقاعدین.المتقاعدین، في حین جاءت المشكالت االجتماعیة من وجھة
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لمرحلةاألسريالتوافقمشكالتبینإحصائیًادالةفروقتوجدالأنھالبحثفرضعلىاإلجابة●

).0.05(ألفاداللةمستوىعندالمتقاعدینوأسرالمتقاعدینمنكًالنظروجھةمنالتقاعدبعدما

مراحلخمسةمنوالمتكونADDIEالتعلیميللتصمیمالعامالنموذجعلىبناًءالبرنامجُصمم●

).18(رقمجدولفيالتقویم،التطبیق،التطویر،التصمیم،التحلیل،ھي:ومتسلسلةأساسیة

اآلتي:في ضوء النتائج والبرنامج المقترحوكانت أھم توصیات البحث

على المتقاعدین وأسر المتقاعدین.تطبیق البرنامج المقترح في البحث، لمعرفة مدى فاعلیتھ)1

واألكثرالمتقاعدینألسرالموجھةالوقائیةالتدریبیةالبرامجھذهمثلوتطویرتصمیمضرورة)2

مشكالت التوافق األسري لمرحلة التقاعد.اختصاًصا بفئاتھم من (األزواج – األبناء)، للوقایة من

التخطیطبأھمیةللتوعویةللمتقاعدین،الموجھةالتوعویةالتدریبیةالبرامجتصمیمضرورة)3

العملألنشطةالبدیلةالترفیھیةلألنشطةالمسبقالتخطیطوأھمیةالتقاعدي،للمعاشالمسبق

السابقة.

علىكالتعرفالتقاعد،لمرحلةوإعدادھمالمتقاعدینبأسرتعنىالتياألبحاثمنالمزیدإجراء)4

للدخولاألسرةاستعدادأسالیبعلىوالتعرفوتوقعاتھا،التقاعدمرحلةنحواألسرةاتجاھات

إلى مرحلة تقاعد أحد أفرادھا.

المراجع:

فكرمجلةمیدانیة،دراسةالشخصیةسماتببعضوعالقتھللتقاعدالتخطیط)،2004(المنعمعبدأسماءإبراھیم،-

مصر.،210-149ص،25جوإبداع،

دراسةالمبكر:التقاعدنحوالموظفیناتجاھاتفيتؤثرالتيالعوامل)،2016(حمدمحمدراميحطب،أبو-

اإلسالمیة،الجامعةماجستیر،رسالةالفلسطینیین،الالجئینوتشغیلإلغاثةالمتحدةاألممھیئةموظفيحالة

فلسطین.

عّمان.أسامة،دارللمسنین،النفسيالتوافق)،2007(سلیمعوض،أبو-

االجتماعيوالتوافقاألسريبالتوافقوعالقتھاللشخصیةالكبرىالخمسةالعوامل)،2012(أحمدمھاالبوالیز،-

مؤتة، األردن.لدى عینة من المتقاعدین العسكریین، رسالة ماجستیر، جامعة

وتوزیعنشرمركزوالتطبیق)،(النظریةالجماعاتمعالعمل)،2002(وآخرونحمديمحمدكرمالجندي،-

حلوان.جامعة،109صالجامعي،الكتاب
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االجتماعياالنسحابعلىالمترتبةاالجتماعیةالمشكالت)2013(غازيبنشباببنتجواھرالحربي،-

رسالةالقصیم،بمنطقةالسنكباربدورمطبقةدراسةمنھا:التخفیففياالجتماعیةالخدمةودورللمسنین

االجتماعیة، السعودیة.ماجستیر، جامعة القصیم، كلیة اللغة العربیة والدراسات

الموصل)،مدینةفيالمتقاعدینعنمیدانیة(دراسةالتقاعدبعدلمااالجتماعیةالحیاة)2011(مؤیدمرححسن،-

العراق.مجلة دراسات موصلیة، مركز دراسات الموصل بجامعة الموصل،

بحوثاألسري،بالتوافقوعالقتھالزوجتقاعدنحواألسرةربةاتجاھات)2012(نصروجیدةحماد،-

المنصورة،جامعةالتربیة،كلیة،1597-1573ص،3مجالرابع،العربيالسنويالعلميالمؤتمرالمؤتمرات،

مصر.

شؤونمیدانیة)،(دراسةاإلماراتمجتمعفيومشكالتھمالمتقاعدیناحتیاجات)،2015(عیسىد.أحمدخطابي،-

اجتماعیة، اإلمارات.

القاھرة.غریب،دارالمسنین،سیكولوجیةفيدراسات)،1997(محمداللطیفعبدخلیفة،-

األسري،بالتوافقوعالقتھاالصماألطفاللدىواالنفعالیةالسلوكیةاالضطرابات)،2011(جمالعالءالربعي،-

فلسطین.رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة،

عّمان.والتوزیع،للنشروائلدارالنفسیة،الصحةمبادئ)،2005(عربیاتوأحمدمحمد،السفاسفة،-

المتقاعدینلدىالنفسیةبالمرونةوعالقتھاالتقاعدبمرحلةالمرتبطةالمشكالت)،2015(نجاحد.السمیري،-

.46العددوالنفسیة،التربویةالبحوثمجلةبحث،غزة،بمحافظاتالفلسطینیین

اإلسكندریة.الجامعیة،المكتبةللمسنین،النفسيالتوافق)،2001(الحمیدعبدالشاذلي،-

المجتمعفياالجتماعياألخصائينظروجھةمنالمسنینمشكالتبعض)،2017(أحمدمحمدربیعةالشاوش،-

،35-1ص،58العددالتربیة،عالمومقاالت،بحوثمواجھتھا،فياالجتماعیةالخدمةودوراللیبيالعربي

البشریة.المؤسسة العربیة لالستشارات العلمیة وتنمیة الموارد
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