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 جامعة بين سويف –كلية اآلداب 



 :هدف الدراسة•

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن دور كل من •

التسااامو ووبااول افياار نااي التيبااي بيوعيااة حيااا  

المساااايين د بهاااادف الكشااااف عاااان ال اااارو  بااااين 

المقيمااين نااي دار الرعايااة ل،مسااييند والمقيمااين 

ماااأل ا،سااارد ناااي ماااد  تساااامحه  ماااأل الم تماااأل 

 .ووبول ا،ير ويوعية الحيا  لكل ميه 



 :مديل لمشك،ة الدراسة

مماااااا فيف ااااااكفمتااااااجفيدف ياااااا كفم   اااااا   ف   اااااا  ف   اااااا  ف  اااااا ف
  مسيود،ف    بفعل   فب  ف  م كال فو  كلفيوًع فمادف
  ضاااااااا و فعلاااااااا  ط،فوة ااااااااكفي ااااااااً  ف ل  ت اااااااا ف    و و تاااااااا ف
و  سااتكو و ت ف  ااطفنفوماادفيااطفمااجفت  اا  ودف  اا فم موعاا ف

الشخصية التي  تايدهم ع ه يو جها تية ت ي  مدف  سام  ف

الجتغيرات ل هصهل لقمر  يم جن  يهم  اليييد  هجين ت ي  

 .التادجح، هقبهل اآلخر: الجتغيرات

 



مقاااا فت  اااا إف  مساااادف  اااا ف اااا  فماااادف   ساااا م ف
و  اااااورف تحااااا ف   سااااا دفيوعتااااا ف   تااااا  ف
و و   اا فوح  اا ف ةفماا فكاا دفتق اادف و ف

 . ع ت فب  ً  فعدف ألس  فو  م  مع



 :تساوالت الدراسة•

هل هياك عالوة بين  ود  الحيا  وكل من التسامو ووبول •

 افير؟

 هل يسه  التسامو ني التيبي ب ود  حيا  المسيين؟•

 هل يسه  وبول افير ني التيبي ب ود  حيا  المسيين؟•

هل هياك نرو  بين المسيين المقيمين ني دور الرعاية •

 والمسيين المقيمين مأل آسره  ني التسامو؟

هل هياك نرو  بين المسيين المقيمين ني دور الرعاية •

 والمسيين المقيمين مأل آسره  ني وبول افير؟

دور )هل تيت،ف  ود  حيا  المسيين ونقًا لمحل اإلوامة •

 ؟(اإلوامة مأل ا،سر  -رعاية

 

 



 :أهمية الدراسة•

تطرح الدراسة الحالية م هوًما وبول افير كم هو  ي سي  –•

يرتبط ب ود  الحيا  بص ة عامة و ود  حيا  المسيين بص ة 

 .ياصة

تبرز الدراسة أهمية الدور لد  المسند ولمسيولية اال تماعية  –•

 .له وارتباط ذلك ب ود  حياته

تعد الدراسة الحالية يطو  تمهيديةد يحو التقد  لتصمي  برامج  –•

تدريبية وعال ية لتيمية التسامو وتعديل ا،نكار الالعقاليية 

لقبول افيرد وذلك بهدف تحسين يوعية الحيا  وزياد  التوانق 

 .الي سي واال تماعي

يسه  إعداد مقاييس ل،تسامود وتعديل مقياس وبول االير  –•

ليالء  طبيعة الدراسة  ني البيئة المح،ية ني إ راء مزيد من 

 .البحوث المستقب،ية

 



 :اإلطار اليظري•

 

 Elderly:المسيين: أوالً •

الذ  يعتبره الم تمأل ود وصل مرح،ة عمر " ال رد المسن هو

يترتب ع،يها م موعة من الحقو  واالمتيازاتد نال رد 

المسن نى الم تمأل المصر  هو ال رد الذ  وصل إللى سن 

وبالتالى يع ى من مسئولياته ووا باته ( سيه 60)المعاش

الرسميةد وتعطى له حقووه وامتيازاته التى تك ل له الحيا  

 الكريمة دون أن يط،ب ميه بذل مزيد من ال هد



 Tolerance: التسامو: ثاييًا•

 .تبيى الدراسة الراهية التعريف التالي ل،تساموت•

عم،ية متعمد  يت  بمقتضاها "يُعّرف التسامو مأل الذات بأيه •

االيصراف الذهيي عن االستياء الذاتيد من  راء ما ارتكب 

ال رد من أيطاء ني حق افيريند أو ني حق ذاتهد مأل 

االعتراف باليطأد والتووف عن اليقد الذاتي الالذعد وتي يض 

االي عاالت وا،نكار والس،وكيات الس،بية ت اه الذاتد واستبدال 

 ".االي عاالت وا،نكار والس،وكيات اإلي ابية بها

عم،ية متعمد  يت  بمقتضاها "ويُعّرف التسامو مأل افير بأيه •

التغاضي عن اإلساءات المو هة ل،ذاتد من وبل نرد آير أو 

أنراد آيريند وتي يض االي عاالت وا،نكار والس،وكيات الس،بية 

ت اه المسيءد واستبدال االي عاالت وا،نكار والس،وكيات 

 ”اإلي ابية بها

 



 Accepting other:وبول افير: ثالثًا•

 

است ابات المسن : تعرف الدراسة الحالية وبول افير بأيه •

التي تعكس تقب،ه ل،وضأل الراهن و،نكار وممارسات أوالده 

والمحيطين به و الميت، ين عيه ني الرأي وال كر والمصالو 

والعادات والتقاليد والتس،ي  بثقانة التي،ي عن الدور 

وغيرها من  وايب االيتالفد ... والمسيولية السابقة

 .واإلورار بحق ا،ير ني ممارسة حقووه كانة ني الم تمأل



 Quality of lif:  ود  الحيا  : رابعًا•

 

شعور ال رد بالرضا والسعاد  والقدر  ع،ى "تعرف بكويها  

إشباع حا اته من يالل ثراء البيئة وروي اليدمات التي تقد  

له ني الم االت الصحية واال تماعية والتع،يمية والي سية مأل 

 "  حسن إدارته ل،ووت واالست اد  ميه



 :البحوث والدراسات السابقة•

حاول الباحث تصييف الدراسات السابقة ني ضوء •

المتغيرات المتضمية ني الدراسةد ولكن توصل الباحث 

إلى يوعين نقط من المحاورد يظًرا لصعوبة التوصل 

إلى دراسات وبحوث تياولت م هو  وبول افير 

وعالوته بالمسييند وسوف يصيف الباحث الدراسات 

 :والبحوث ني محورين هما

دراسات اهتمت بم هو  التسامو وعالوته : أوالً •

 .بالمسيين

دراسات اهتمت بم هو   ود  الحيا  وعالوته : ثاييًا•

 .بالمسيين

 



ومن يالل العرض السابق ل،بحوث والدراسات السابقة يمكن •

 :صياغة نروض الدراسة كما ي،ي

هياك عالوة بين  ود  الحيا  وكل من التسامو ووبول  -(1•

 .افير

 .يسه  التسامو ني التيبي ب ود  حيا  المسيين -(2•

 .يسه  وبول افير ني التيبي ب ود  حيا  المسيين -(3•

هياك نرو  بين المسيين المقيمين ني دور الرعاية  -(4•

 .والمسيين المقيمين مأل آسره  ني التسامو

هياك نرو  بين المسيين المقيمين ني دور الرعاية -(5•

 .والمسيين المقيمين مأل آسره  ني وبول افير

دور )تيت،ف  ود  الحيا  المسيين ونقًا لمحل اإلوامة  -(6•

 (.اإلوامة مأل ا،سر  -رعاية



 :اإل راءات الميه ية •

أهتجمت المرااة ه و الجنتج الهصف  االرتبدط  : الميهج•

الجقدرن؛ ييث أن الجتغيرات الجاتق ة ال تخضع ل جعدل ة، 

كجد أنتد تاعو الاتكشدف هالقدت ارتبدطية، هفرهق بين 

 .الجشدركين ف  ضهء جتغيري التادجح هقبهل األخر



 :العيية: ثاييًا•

ت  ايتيار العيية من المقيمين ني دار الرعاية ني •

دار المسيين ل معية الهالل )محانظة بيي سويف 

ا،حمر ببيى سويفد دار المسيين التابأل ل معية 

.  الشابات المس،مات ببيى سويف دار اليير والبركة

دوالمقيمين مأل ا،سر د وتكويت عيية الدراسة من (

 .من اإلياث( 25)من الذكورد ( 55)مسند( 80)



 :ا،دوات:ثالثًا•

إعااداد الباحااثد وذلااك بعااد اإلطااالع ع،ااى مقياااس التسااامو  -1

التاااراث الساااابقد وبعاااض المقااااييس التاااي أُعااادت لقيااااس 

عباار  صايب بعضاها ( 42)التسامود ويتكون المقياس من 

ني االت ا  اإلي اابي وبعضاها ناي اإلت اا  السا،بيد وتط،اب 

دائًمااد أحيايًااد : اإلست ابة ع،ى البيود من أربعة بادائل هاى

 .يادًراد ال تيطبق

 



 :مقياس وبول افير -2•

د ولكان تا  2014" يالد عبد الوهاب"من إعداد •

تعاااديل وإضاااانة بعاااض البياااود لتتياساااب وطبيعاااة 

( 40)عييااة الدراسااةد ويتكااون ماان المقياااس ماان 

عبااار د وياات  اإلساات ابة ع،ااى البيااود ماان أربعااة 

 .دائًماد أحيايًاد يادًراد ال تيطبق: بدائل هى

 



 :مقياس جودة الحياة -3•

عبار د ويت  اإلست ابة ع،اى ( 38)ويتكون المقياس من •

 .كثيًراد أحيايًاد يادًرا: البيود من ثالثة بدائل هى

وهااي عبااار  عاان بعااض البيااود : اسااتمار  البيايااات -4•

الميااوط بهااا  مااأل بيايااات عاان أنااراد العييااةد مثاال السااند 

 .إلخ.......................العيواند المستو  اال تماعي 

ووااد راعاااى الباحاااث تاااوانر الشاااروط السااايكوماترية ناااي •

 .ا،داوات



 :يطة التح،يل اإلحصائي: رابعًا•

 :ت  إ راء التح،يالت اإلحصائية افتية•

 .معامالت اإلرتباط•

تح،يل اإليحدار المتدرج بإعتبار التسامو ووبول ا،ير •

 .متغيرات ميبئة ب ود  الحيا 

لحساب داللة ال رو  بين الم موعاتد ومتغيرات " ت"ايتبار •

 .الدراسة

تح،يل التباين ني ات اه واحد بين م موعات الدراسةد •

 .الستكشاف مد  و ود تباين بييها ني متغيرات الدراسة

 



 :اليتائج وت سيرها

و ود عالوة دالة  دلت اليتائو إلى : يتائج معامالت االرتباط: اوالً 

بين  ود  الحيا  د وكل من التسامو ( 0,001)مو بة دالة 

 .ووبول االير 

 :يتائج تح،يل االيحدار المتدرج :ثاييا

يسه  التسامو ووبول افير إسهاًما داالً ني دلت اليتائج إلى أيه 

التيبي ب ود  الحيا  وإن ايت،ف ح   إسها  كل ميهماد حيث 

 . اء إسها  التسامو ني مقدمة اإلسها د وتاله وبول افير

 



 (:ت) يتائج ايتبار: ثالثا3.

 :يتائج إلىالتشير •

و ود نرو  دالة إحصائيًا بين ميي ضي التسامو ومرت عيه  •

ني  ود  الحيا  لد  المسييند حيث كان مرت عو التسامو 

 .أنضل ني  ود  الحيا  

و ود نرو  دالة إحصائيًا بين ميي ضي وبول افير ومرت عيه  •

ني  ود  الحيا  ؛ حيث كان مرت عو وبول افير أنضل ني 

 . ود  الحيا 

بين المسيين  دالة  نرو و ود ودلت يتائج تح،يل التباين إلى •

ني متوسطات الدر ة الك،ية لمقياس  ود  الحيا  ونقًا لمتغير 

اإلوامةد و تشير اليتائج إلى و ود نرو  بين الم موعتين ني 

 . ود  الحيا  

 



 :مناقشة النتائج
يختتتتل ال تتتل  العال االاالقتتتاي ابلتاالمتتتة  تتتيث الم تتتا م  التتت ال  مع تتت  

عقتتت تق تتا  تترا ال تتل ف قيتت  ائتت لي النتتتائج  تتث ع تتعت . اب تمتتا 
 يث  عتة القماة عكت  متث عق تعال ا ختل ( 0,001) القة تالة مع اة 

عتت تتا  تترن النتتتائج متت  نتتتائج  تيتتت متتث التلائتتايف قيتت  ت تتيث ع تتعت 
 -كمؤشتل ل تعتة القمتاة -التاالاي مع اة تالة  يث الل ا  ث القمتاة

 ,Moller, 1996; Alka M. Kanaya, MD (Sastre.)التئامح
Vinsonneau, Neto, Girarad  &Mullet, 2003 ف

Welherell, Thorp, Paterson, Golshan, Jeste,2004 )
. 

 



الثايي والثالث مد  إسها  التسامو ووبول افير ني : وتياول ال رضان•

 .التيبي ب ود  الحيا 

كميل  -أس رت يتائج الدراسة الحالية عن إسها  التسامو  ووبول افير•

ني التيبي ب ود  الحيا  د وكان ل،تسامو أكثر داللة ني  -عا  لد  ال رد

 .التيبي ب ود  الحيا  و العالوات اال تماعية

سق اليتي ة المتع،قة بإسها  التسامو ني التيبي ب ود  الحيا  مأل توت•

 Romero)يتائج عدد من الدراساتد نأ ر  ويذرل وآيرون 

Welherell, Thorp, Paterson, Golshan, Jeste,2004  )

لتحديد العوامل وايي اض التسامو , دراسة ع،ى مرضى الق،ق المزمن

وأوضحت اليتائج تدهور .الميبئة بالصحةد ويوعية الحيا  لديه 

المستو  العا  ل،صحة ويوعية الحيا  لد  كبار السن ذوي اضطراب 

كما  .وذلك بالمقارية با،سوياءوايي اض سمة التسامود , الق،ق العا 

 ارتبطت أعراض الق،ق واالكتئاب بايي اض يوعية الحيا  



ونيما يتع،ق بال رض الرابأل والذي تياول إسها  التسامو ني التيبي •

نقد كان ل،تسامو إسها  دال . ب ود  الحيا ؛ أس رت اليتائج عن تحققه

 . ني التيبي ب ود  الحيا 

" وتتسق هذه اليتي ة مأل يتائج عديد من الدراساتد وميها دراسة •

 “Maltby, Day  &Barber, 2005"مالتبا  وآيرون 

ونيما يتع،ق بمياوشة يتائج ال رضين اليامس والسادس والمتع،قين بأن •

هياك نرو  بين المسيين المقيمين ني دور الرعاية والمسيين المقيمين 

 .مأل آسره  ني وبول افير

دور )وأن هياك أيتالف ني   ود  الحيا  ل،مسيين ونقًا لمحل اإلوامة •

 (.اإلوامة مأل ا،سر  -رعاية

تشير يتائج ال رض اليامس بو ه عا  إلى و ود نرو  دالة بين •

ني  ود  الحيا  د حيث كان المسيين  - -ميي ضي التسامو ومرت عيه

 ا،كثر تسامًحا أكثر شعوًرا بالرضا عن حياته  

 



كما تشير يتائج ال رض السادس و ود نرو  بين المقيمين ني دور 

الرعاية والمقيمين مأل ا،سر  ني  ود  الحيا ؛ حيث كان 

المقيمين دايل دور الرعاية أول احساًسا ب ود  الحيا  عن 

يظائره  المقيمين مأل ا،سر  والممارسون ،دواره  السابقة 

وتتسق هذه اليتائج مأل يتائج عديد من .بي س در ة التيظي 

أويوريكيول  "الدراساتد يذكر ميها يتائج دراسة أ راها 

 ود  : المعيوية ب  Urciuoli et al., 1998 "وآيرون

الحيا  لد  كبار السن الذين يقطيون مأل أُسره  والذين 

 .المسيين يعيشون ني دور



 :اليالصة والتوصيات•

إ راء العديد من الدراسات والبحوث ع،ى م هو  •

وبول افيرد نهياك يدر  ني الدراسات سواء ع،ى 

المستو  العالمي أو المح،ي ني دراسة هذا 

 .الم هو  كمتغير ي سي ا تماعي

إ راء العديد من الدراسات والبحوثد ني م ال •

المسيين وياصة نيما يتع،ق بالقي  وسمات 

 .الشيصية

تصمي  برامج إرشادية وتيموية لتيمية م هو  •

التسامو ووبول افيرد وذلك ع،ى العديد من 

 .ال ئاتد وياصة المسيين

 




