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 يهخص انبسث

احدّ اْخًبو انبسث إنى انكشف ػٍ انخٕافق األسزي ٔػالقخّ بزػبٌت انًسٍ يٍ زٍث يكبَت انًسٍ بٍٍ انخقبم 

ب:كهًب ساد انخٕافق األسزي بٍٍ أػضبء ٔاالْخًبو ٔانُبذ اإلًْبل داخم األسزة ، فبَطهقج انٕرقت يٍ فزضٍت يفبدْ

األسزة ساد انخقبم ٔاالْخًبو فً انخؼبيم يغ انًسٍ بًب ٌؼكس زبنت انًدخًغ ْٕٔ فً يززهخّ االَخقبنٍت يٍ يدخًغ 

حقهٍذي إنى أكثز حسضزاً ،بفؼم يؤشزاث انخسذٌث كبنخؼهٍى ٔحغٍز انخهفٍت انسضبرٌت ٔخزٔج انًزأة، ٔانخؼزض 

زػت انخغٍٍز ٔضغٕط انسٍبة ٔانُظبو انٕظٍفً ٔٔصٕل انًسٍ إنى انسٍ انقبٍََٕت نهخقبػذ نٕسبئم االحصبل، ٔس

 ٔحببدل األدٔار ٔفقذاٌ يكبَخّ أٔ يزكشِ االخخًبػً انذي كبٌ ٌشغهّ داخم األسزة ٔخبرخٓب.

بٍبَبث ًٌكٍ حصٍُف انبسث بأَّ  دراست ٔصفٍت حسهٍهٍت،زٍث حى حٕظٍف يُٓح يسر االخخًبػً ببنؼٍُت فً خًغ ان

كًب حى إحببع حصًٍى انؼٍُت يٍ ٔزذة انخسهٍم، ْٔى انؼبيهٍٍ بًؤسسبث يززهت انخؼهٍى انًخٕسظ بًذٌُت يصزاحت.

انؼشٕائٍت انطبقٍت غٍز انُسبٍت، بشكم ٌزاػً انخفبٔث فً ػذد انؼبيٍٍ ببنًؤسسبث انخؼهًٍٍت .ٔنخقذٌى صٕرة 

ػبٌت انًسٍ فً انًدخًغ انهٍبً.فقذ حى اسخخذاو األسبنٍب ٔاقؼٍت نطبٍؼت انخٕافق األسزي انسبئذ داخم األسزة بز

 .اندذأل انخكزارٌت ٔانُسب انًئٌٕت ػٍ طزٌقبٍبَبث اناإلزصبئٍت ، نخسهٍم 

 

 Family compatibility and its relationship to the care of the elderly 

 

Research Summary 

      The research focused on revealing the family compatibility and its 

relationship with the care of the elderly in terms of the status of the elderly between 

acceptance, attention and rejection and neglect within the family. 

   The paper stems from the hypothesis that the greater the family compatibility 

among the members of the family, the greater the acceptance and interest in dealing 

with the elderly to reflect the sate of society.  

     Transition form a traditional to a more civilized society, through modernization 

indicators such as education, changing civilization  

background, women's exit and empowerment, exposure to means of communication 

, speed changes of lifestyle, life pressures, career system, older persons reaching the 

legal age for retirement, exchange of roles and loss of role status who was occupied 

inside and outside the family. 

    The research can be classified as a descriptive analytical study, where the social 

survey methodology was used in the sample to collect data from the institutions of 

intermediate education in the city of Misurata. 

      A non-proportional stratified random sample was followed, taking into account 

the disparity in the number of years in educational institutions,  to provide a 

realistic picture of the nature of the family under the care of elderly in Libyan 

society, a set of statistical methods were used to analyze data of one variable, such 

as repetitive tables and percentages, in addition to the percentage weight scale to 

estimate the relative importance of degrees scale family compatibility.  
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 .مقدمة 

تقؾ رعاٌة المسنٌن ضمن موضوعات التً تسترعً اهتمام األسرة وكذلك المسئولٌن وانتباههم ، فلم 

إهمال أو نظرة إشفاق أو تصدق بل أصبحت نبذ وتعد النظرة إلى المسن فً المجتمعات الحدٌثة نظرة 

مرحلة من مراحل النمو وهو آخر هذه  بؤنهاٌنظر للمسن  أنوٌكمن  ورعاٌة مثمرة.وتقبل نظرة اهتمام 

المراحل والمسن عندما ٌتصور نفسه فً هذه المرحلة وقد أمن واطمؤن على ظروؾ معٌشته فلٌس الزم 

األٌام. كذلك للمسن طاقة بناء ٌمكن استؽاللها واالستفادة منها للسعادة من الشعور باالطمئنان ومستقبل 

وٌقضً وقت فراؼه قد ٌصبح عبء شدٌد على من حوله .والمسن الذي ٌشؽله عمل ٌصرؾ فٌه جهده 

عندئذ ٌشعر بالملل وٌترتب على ذلك شعور بالتوتر واإلحباط ، وخاصة إذا فقد مع عمله سلطته او 

كان ٌمارس فٌه الشعور باالهتمام والتقدٌر تكون النتٌجة انعكاس على من حوله من إفراد  مركز 

 .األسرة فً صورة مشكالت متعددة

كثٌر من مشكالت المسنٌن ال تتمثل فً المعاناة الجسمٌة إلصابتهم بإمراض  أنضحت الدراسات وقد أو

الشٌخوخة بل تتعدى ذلك مشاعر البإس والشقاء وإحساسهم بؤنهم أصبحوا  بال فائدة. والى مشاعر 

ومشكلة . مالوحدة التً تنتابهم خصوصا أولئك الذٌن تركوهم أبنائهم بعد أن كونوا أسرة جدٌد بعٌدة عنه

لمسن ال تكمن فً توفٌر المسكن  والمؤكل والملبس والرعاٌة الطبٌة بل تمتد إلى إشباع الحاجة إلى أن 

 ٌقدرهم اآلخرون وٌتعاطفون معهم حتى ٌتوفر لهم الرضا واالستقرار.

تّعد األسرة المكون األساسً فً المجتمع، وهً من أقدم النظم التً عرفتها البشرٌة،   .مشكلة البحث 

التً تزود المجتمع باألفراد، واألسرة الصالحة تإذي إلى صالح المجتمع بؤكمله، حٌث  تقوم األسرة 

اٌة كبار بالعدٌد من األدوار والوظائؾ من أهم هذه الوظائؾ تربٌة أبناءها وتنشٌتهم  فً الصؽر ، ورع

وتنطوي العملٌة الفسٌولوجٌة المإدٌة إلى التقدم فً العمر على إبعاد  السن واالهتمام بهم فً الكبر.

اجتماعٌة وثقافٌة هامة ال ٌمكن تجنبها من الناحٌة البٌولوجٌة، وٌعد العمر مقولة ثقافٌة ٌختلؾ معناها 

عٌشٌة األسرٌة التً ٌعٌشها وداللتها من عصر لعصر ومن ثقافة مجتمع ألخر حسب األوضاع الم

المسن وسماته ونظرة المجتمع له. وٌعد العمر من أهم التؤثٌرات الواقعة على الفرد خالل مراحله 

الحٌاتٌة، وخاصة مرحلة الكبر، وهً مرحلة هامة فً حٌاة المسن فهً سرٌعة التؽٌٌر تإثر فً سلوكه 

 اإلنسانً فً التعامل مع اآلخرٌن.

ن كان فً كثٌر من األحٌان ٌفتقر إلى الحٌوٌة الجسمٌة فانه ال ٌنقصه خصوبة والتقدم فً العمر وا

ومظاهر الصحة النفسٌة للمسن بناء عالقات اجتماعٌة مع اآلخرٌن فالمسن فً مرحلة عمرٌة  العاطفة،

متقدمة تتقلص عالقاته االجتماعٌة إلى حد كبٌر حٌث تقتصر على إفراد أسرته أو أصدقائه القدماء 

فتحقٌق الذات كثٌرا ما ٌرتبط بالدور  وهذا ٌبعث فً نفسه الملل والسؤم. عٌشون فربٌٌن منه.الذٌن ٌ

االجتماعً الذي ٌقوم به الفرد وٌحقق له المكانة االجتماعٌة أو المركز المنوط به، من خالل أهداؾ 

مة تقدٌره والمسن الذي ٌعٌش بال أهداؾ وال طموحات وال ؼاٌات كثٌرا ما تهتز قٌ ٌسعى إلى تحقٌقها،

وتؤسٌسا عما سبق انطلقت الورقة البحثٌة من السإال الرئٌسً مفاده:، إلى أي مدى ٌحقق التوافق  لذاته.

األسري فً معرفة الخصائص التً تمٌز مرحلة التقدم فً العمر والوقوؾ فً كٌفٌة التعامل مع 

 المسنٌن؟ 

تكمن أهمٌة البحث على المحددات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة األسرٌة وموقفها  أهمٌة البحث:

 بالتعامل تجاه المسن من حٌث التقبل واالهتمام أم النبذ واإلهمال .

 أهداف البحث :

 الوقوؾ على كٌفٌة التعامل مع فئة المسنٌن  -

 ما ٌنجم عنه من ردود فعل عندمعرفة مظاهر التوافق على المستوى الشخصً أو االجتماعً و -

 مخالطٌه تتراوح بٌن الشفقة والسخرٌة مما ٌثٌر لدى المسن الشعور األلم النفسً .
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معاناة المسن من الضعؾ الجسمً واإلمراض المزمنة وتدهور الوظائؾ العقلٌة وعالقته بالتوافق  -

 األسري 

ٌة الحضارٌة نحو التوافق فً رعاٌة معرفة إلى أي مدى ٌإثر الوضع االقتصادي والتعلٌمً والخلف -

 المسن.

 * المفاهٌم والمصطلحات:

رابطة اجتماعٌة من زوج وزوجة وأطفالهما أو دون ))مفهوم األسرة: عرفها العالم )ولٌم أوجبرن( بؤنها 

أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردها مع أطفالها ، وقد تكون األسرة اكبر من ذلك 

راد آخرٌن كالجدود واألحفاد وبعض األقارب على أن ٌكونوا مشتركٌن فً معٌشة واحدة مع فتشمل أف

 (95،01،، ص  0554)بٌري ،  (( الزوج والزوجة

التعرٌؾ اإلجرائً لألسرة: هً رابطة اجتماعٌة تتكون من الزوج والزوجة واألبناء وتضم إفراد من 

 كبار السن ٌعٌشون فً مكان واحد .

هو الرجل المسن أو المرأة المسنة الذٌن ٌعانون من ضعؾ بدنً ٌحتاجون للرعاٌة ))مفهوم المسن:  -

الن قدرتهم على خدمة أنفسهم أو حماٌة أنفسهم محدودة أو ال ٌستطٌعون مطلقا خدمة أنفسهم وتوفٌر 

 (915،ص 9111)السكري ،  ((احتٌاجاتهم. 

( سنة فما فوق ٌحتاج إلى رعاٌة من أسرته  بسبب 20ػ )التعرٌؾ اإلجرائً للمسن : هو الشخص البال

 ضعؾ بعض وظائفه الجسمٌة .

قدرة أفراد األسرة على التواإم والتآلؾ مع بعضهم البعض، ومع مطالب )) تعرٌؾ التوافق األسري: -

الحٌاة األسرٌة وتستدل علٌه من سلوكٌات وتصرفات كل منهم وأسالٌبه فً القٌام بواجباته األسرٌة 

، 9114)مرسى،  ((تحقٌق أهدافه ، وإشباع حاجاته والتعبٌر عن انفعاالته ومشاعره نحو أفراد أسرته.و

 (55ص

التعرٌؾ اإلجرائً للتوافق األسري: الترابط واالنسجام بٌن أفراد األسرة من اجل تكٌؾ وتحقٌق 

 أهدافهم.

 ٌة لٌتمكن من الدخول فً عالقة العملٌة التً ٌلجؤ إلٌها الكائن العضوي أو الشخص))مفهوم التوافق: -

تتحدد الحدود النظرٌة فً اإلطار النظري الذي ٌطرح مفهوم األسرة وأهم التؽٌرات : الحدود النظرٌة

التً طرأت علٌها وماهٌة التوافق،، وأوجه الرعاٌة االجتماعٌة للمسن وخصائصه المشكالت التً 

 تواجهه. 

مسح االجتماعً بالعٌنة وقد تم وضع استبٌان أشتمل على اعتمد الباحث على منهج ال الحدود المنهجٌة:

بعض المتؽٌرات التً قد تشكل دافعا وراء موضوع البحث وللتحقق من مدى مطابقة المعرفة النظرٌة 

 للمعرفة الواقعٌة المفسرة للبحث.

أجري البحث على عٌنة من المعلمٌن والمعلمات فً إحدى المإسسات  الحدود الزمنٌة والمكانٌة:

 م(.9105 أكتوبرالتعلٌمٌة مصراتة، خالل )شهر 

 اإلطار النظري

األسرة هً المإسسة االجتماعٌة األولى فً حٌاة الفرد والنظام األول فً المجتمع، هً الوحدة     

هً أول وحدة اجتماعٌة عرفها اإلنسان فً حٌاته ))االجتماعٌة األولى والمكون األساسً فً المجتمع،

زواجٌه إنسانٌة)ضمت آدم وحواء(انبثقت أولى الجماعات األسرٌة التً تطورت عبر ومن أول أسرة 

الزمن إلى تنظٌمات اجتماعٌة عدٌدة مختلفة شملت األسر االمومٌة واألبوٌة والممتدة والكبٌرة 
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( لها العدٌد من األدوار والوظائؾ داخل المجتمع، وهً المسئولة 9119،3 ،)االحمر((والصؽٌرة...

ٌنظر بعض علماء  )) ة األبناء فً الصؽٌر ورعاٌتهم واالهتمام بهم فً مرحلة العجز والكبر،على تنشئ

 االجتماع إلى األسرة على أنها مإسسة اجتماعٌة ألنها تقوم بالوظائؾ الجوهرٌة للفرد والمجتمع معا.

التنسٌب فهً تقوم بتحوٌل الكائن البشري إلى إنسان مإنس متطبع بطباع مجتمعه بوساطة التلقٌن و

المبنً على أسس التفاعل الرمزي االجتماعً بٌن اإلفراد وبناءاً علٌه ٌقٌم معهم شبكة من العالئق 

(. وقد اهتم 09، 0559)عمر،((االجتماعٌة وٌحتل مواقع بنائٌة متعددة وٌمارس أدوارها بٌسر وسهولة

لوها اهتمام كبٌر ووضعوا بها العلماء والمفكرون بالدراسة والبحث فً موضوع األسرة منذ القدم وأو

بؤنها الخلٌة األولى ))لها العدٌد لها من التعرٌفات فقد عرفها العالم االجتماعً الفرنسً )أوجست كونت(

(،وقد تبٌن من تعرٌؾ 040،ص9119)ابومؽلً،((فً جسم المجتمع وهً النقطة التً ٌبدأ فٌها التطور

 ً المجتمع وهً أساس تكوٌن المجتمع . العالم )أوجست كونت( أن األسرة هً المكون األساس ف

 بعض التغٌرات التً طرأت على األسرة. -

نتٌجة للتطور العلمً والصناعً أدي ذلك إلى إحداث بعض التؽٌرات فً الحٌاة االجتماعٌة وقد شملت 

هذه التؽٌرات النظام األسري من حٌث وظائفها وحجمها ونمط عٌشها والعالقات القرابٌة بٌن أفرادها. 

ٌعتبر  ))ووظائفها  حٌث أدى التطور الذي مرت به المجتمعات اإلنسانٌة إلى انكماش فً حجم األسرة

االنكماش فً حجم األسرة الحدٌثة من جماعة قرابٌة ممتدة قامت على أساس من تجمع وحدات شبه 

باألسرة، أسرٌة إلً أسرة صؽٌرة تقوم على رابطة الزواج وحدها، ومن أهم مظاهر التؽٌر التً لحقت 

.)جلبً وآخرون، ((وعبرت بالتالً عن خصائص العزلة وضعؾ الروابط القرابٌة التقلٌدٌة

.( ومن ابرز الوظائؾ التً كانت تقوم بها األسرة وفقدتها فً الوقت الراهن بسبب 693،ص0551

ظهور الثورة الصناعٌة والتقدم التكنولوجً التقنً واالبتكارات واالختراعات ،جمٌع ذلك ساعد على 

 تنظٌمات ومإسسات نسقٌه داخل الهٌكل االجتماعً .

ومن التؽٌرات التً طرأت على األسرة الممتدة التقلٌدٌة الرٌؾ نمط جدٌد لألسرة وهو ما ٌعرؾ األسرة 

النووٌة وبعض الظروؾ والعوامل التً أدت إلى نشؤة هذا النمط وخاصة التؽٌرات التً طرأت على 

وتنوع المهن وتفاوت الدخول وخروج المرأة للعمل وظهور القٌم الفردٌة النسق االقتصادي والتعلٌمً 

وتقلص سلطة كبار السن مما أدى إلى سهولة االنفصال عن األسر الممتدة وتكوٌن اسر نووٌة فً 

إن األسرة لٌست وحدة اجتماعٌة بسٌطة وإنما نظام مركب ومعقد او  ))منازل مستقلة .وترى الخولً 

ووظائفه ، وله أهدافه ودٌناماته،ومن ثم تإثر األسرة وتتؤثر بالمناخ االجتماعً  هً تنظٌم له بناإه

واالقتصادي والسٌاسً المتؽٌر وعند استجابتها المتعددة والمتنوعة تؤثراً بهذا المناخ قد تعدل من أسسها 

ٌتٌح لها  التنظٌمٌة ، وقد ٌختل توازنها ، إال أنها مع ذلك تظل على الحد األدنى من التوازن الذي

 (ومن بٌن أهدافها رعاٌة المسن .6(ص0559)الخولً، ((االستمرار وتحقٌق الجزء األكبر من أهدافها 

  .التوافق األسري 

استعارت العلوم االجتماعٌة مصطلح التوافق من العلوم الطبٌعٌة وخاصة علم األحٌاء الذي ٌستخدمه 

االجتماعٌة استخداماً لهذا المصطلح هً علم النفس  فً التعبٌر على العملٌات الفسٌولوجٌة  وأكثر العلوم

والصحة النفسٌة، وقد اختلؾ العلماء حول هذا المصطلح فبعضهم ٌعتبرونه بنفس معنى التكٌؾ 

والبعض ٌرون انه مختلؾ عنه ذلك أن التوافق ٌإدي إلى التكٌؾ، وقد حظٌة هذا المفهوم باهتمام كبٌر 

ووضعوا له العدٌد من التعرٌفات ومنها  تعرٌؾ     )سوبر(  من قبل علماء النفس والصحة النفسٌة

المحصلة الكلٌة، أو التركٌبة المكونة من األنواع ، أو الجوانب الخاصة ))الذي ٌرى أن التوافق هو 

للتكٌؾ الذي ٌتخذ مظهرٌن ، وهما التوافق الذاتً ، والذي ٌتعلق بالتنظٌم النفسً الذاتً للفرد، والتوافق 

وٌعنً بالعالقات بٌن الذات واآلخرٌن، وهذان المظهران ٌعبران عن نفسهما فً مواقؾ  االجتماعً،

الحٌاة المختلفة التً ٌوجد  فٌهما الفرد سواء فً األسرة أو العمل أو فً 

هو تكٌؾ الشخص ببٌئته ))وقد عرؾ )ُدُسوقً(التوافق بؤنه( 45،ص9100الخالدي،).((ؼٌرهما
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االجتماعٌة فً مجال مشكالت حٌاته مع اآلخرٌن التً ترجع لعالقاته بؤسرته ومجتمعه ومعاٌٌر بٌئته 

السلوك المتكامل ذلك ))(وٌعرفه)شوبٌن(بؤنه96، ص 9110اضبٌعة، )((االقتصادٌة والسٌاسٌة والخلقٌة 

ت الرمزٌة واالجتماعٌة التً ٌنفرد بها السلوك الذي ٌحقق للفرد أقصى حد من االستؽالل لإلمكانٌا

اإلنسان ، فاإلنسان ٌتمٌز بمٌزتٌن ٌنفرد بهما عن الحٌوانات وهً القدرة الهائلة عن استخدام الرموز 

واعتمادها فً مرحلة الطفولة على الؽٌر وهذا ٌإدي إلى بقائه وإشباع حاجاته وفً مرحلة الرشد ٌتقبل 

 (.91،ص9116)أحمد، ((المسئولٌة الشخصٌة واالجتماعٌة.

ٌشٌر التوافق إلى مجموع العملٌات التً ٌقوم بها الفرد للسٌطرة  ))أما المعنى الوظٌفً لمفهوم التوافق

( .وٌعنً التوافق على المستوى 96، ص9110) القذافً ((على مطالب البٌئة المفروضة علٌه 

عالقة ))ا.كما ٌشٌر التوافق أٌضا إلىاالجتماعً أن ٌنشىء الفرد عالقة منسجمة مع البٌئة التً ٌعٌش فٌه

 ( .02، ص9111.)ؼٌث ،((منسجمة نسبٌا بٌن األفراد والجماعات 

فالتوافق عملٌة تؤلؾ وتكٌؾ وانسجام بٌن األفراد والجماعات وبٌن األفراد والجماعات وبٌئتهم 

ٌقوم التوافق  االجتماعٌة من اجل تحقٌق أهدافهم وإشباع حاجاتهم سواء كان توافق أسري أو مجتمعً.

األسري على انسجام أفراد األسرة مع بعضهم وتقاربهم واجتماعهم على كلمة واحدة وذلك لتحقٌق 

أهدافهم والمحافظة على الترابط والمحبة ، وعكس التوافق هو عدم التوافق وهو عدم انسجام األسرة مع 

النفس التوافق وٌعرؾ بعض علماء  بعضها ٌإدي ذلك إلى النفور وتفكك الروابط األسرٌة.

قدرة أفراد األسرة على التواإم والتآلؾ مع بعضهم البعض، ومع مطالب الحٌاة األسرٌة، ))األسري

ونستدل علٌه من سلوكٌات وتصرفات كل منهم وأسالٌبه فً القٌام بواجباته األسرٌة وتحقٌق أهدافه فً 

 .(  55، ص9114) مرسً، ((سرتهاألسرة وإشباع حاجاته بالتعبٌر عن انفعاالته ومشاعره نحو أهداؾ أ

   أنماط التوافق: -

ٌشٌر )مرحاب( إلى وجود بعدٌن أساسٌٌن للتوافق وهما: التوافق الشخصً، ٌتعلق بالتنظٌم النفسً 

الذاتً أي تنظٌم العالقات الداخلٌة الذاتٌة التً على أساسها ٌتحقق للفرد الرضا عن النفس وعدم كرهه 

علٌها. والتوافق االجتماعً، ٌتعلق بطبٌعة العالقات مع الناس أي بٌن الذات لها أو نفوره منها والسخط 

والؽٌر. وتتفرع على التوافق االجتماعً حسب رأٌه أشكال عدة منها توافق عائلً وتوافق دٌنً 

 .(.099، 006،ص 0554)الدوٌبً،  وؼٌرها.

ى بمجموعة من الخصائص تتمٌز عملٌة التوافق عن ؼٌرها من العملٌات األخر ,خصائص التوافق -

حددها أصحاب )المذهب اإلنسانً( فً أن التوافق حالة وعً ، وتجارب حٌاتٌة ، وتعبٌرات واقعٌة . 

أنه ٌبدأ من الكل وٌعطً األولوٌة للكلٌة على األجزاء ، فالكل ال ٌمثل مجموعة العناصر المكونة له ، 

لٌة ، كما أن القوانٌن التً تحكم عملٌة بل ٌختلؾ عنه فً اكتسابه معنى اشمل مستمد من فكرة الك

باإلضافة ٌإكد هذا االتجاه فً تفسٌر  التوافق تؤخذ الوجهة الكٌفٌة والفنٌة ولٌست اإلحصائٌة البحثٌة.

عملٌة التوافق على أهمٌة دراسة الذات وٌشدد على أهمٌة القٌم التً تعتبر المحددات الضابطة لسلوك 

 (. 55 ،54، ص  9100خالدي ،ال ( الفرد ، أي السلوك الناتج .

 .العوامل المإثرة فً عملٌة التوافق -

توجد العدٌد من العوامل التً تإدي إلى إحداث التوافق بٌن األفراد والجماعات وبٌنهم وبٌن بٌئتهم      

وعدم فشل األفراد فً توفٌر هذه العوامل ٌإدي إلى سوء التوافق ومن بٌنها: الحاجات األولٌة والنفسٌة 

، ٌولد اإلنسان مزود بحاجات أساسٌة وال ٌستطٌع العٌش والتكٌؾ والتوافق مع  واالجتماعٌة والنفسٌة

وكذلك   ( ) لألكل والشرب وقضاء الحاجة  اآلخرٌن وبٌئته إال من خالل إشباع هده الحاجات كالحاجة

الحاجات ٌإدي إلى الحاجة إلى الشعور بالحب والتقدٌر من اآلخرٌن فإن فشله فً إشباع وتحقٌق هذه 

سوء التوافق. وكذلك هناك بعض الحاالت الفسٌولوجٌة لها تؤثٌر على التوافق، مثل اإلعاقات الجسمٌة 
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التً ٌصاب بها األفراد سواء كانت وراثٌة منذ الوالدة أو مستحدثة بسبب حادث ما على تكٌفهم  مع 

 وتإدي إلى حدوث سوء توافق. اآلخرٌن 

وتعد مرحلة الطفولة التً تتكون فٌها شخصٌة الطفل دور كبٌر فً عملٌة التوافق  فإهمال الطفل   

وعدم االهتمام الالزم لبناء شخصٌته وافتقاده للحنان من قبل والدٌه وأقاربه فإن ذلك ٌإثر على عدم 

حد األبوٌن  كذلك للظواهر االجتماعٌة كالطالق والتفكك األسري أو وفاة  ا توافقه فً المستقبل.

والحروب والكوارث الطبٌعٌة أثرها البالػ على سلوكٌات األفراد وتإدي إلى إحداث بعض 

 االضطرابات النفسٌة وإلى سوء التوافق. 

 .خصائص المسن والمشكالت التً تواجه 

 لقد تناول المفكرون والعلماء موضوع المسنٌن بالدراسة والبحث منذ القدم وذلك نظرا ألهمٌة المسنٌن 

بالنسبة لألسرة والمجتمع، ومن أهم هإالء المفكرٌن الفٌلسوؾ والمفكر الٌونانً )أفالطون( الذي ٌرى 

بؤنه ٌجب الخوؾ من مرحلة كبر السن ألن لها أثار كثٌر كالتؽٌرات الفسٌولوجٌة واألمراض، ونتٌجة 

. فقد عرؾ علماء اللؽة الهتمام الذي أواله العلماء لهذا الموضوع فقد وضعوا له العدٌد من التعرٌفات

استعمل العرب كلمة المسن للداللة على الرجل الكبٌر فتقول أسّن: وكبرت سّنه. وهو  ((العربٌة المسن

السن التً ٌصل فٌها نضج اإلنسان ))(.وعُرؾ المسن606،ص0539.)الّزاوي، ((أسّن منه  أي اكبر سنا

بالنسبة لقدرة أألعضاء الجسم على القٌام إلى نهاٌته وتبدأ فٌها عملٌة الهبوط التدرٌجً والتفكك 

مجموعة التؽٌٌرات الطبٌعٌة المعتادة التً )).(.وٌعرفه )العبٌدي(بؤنه 60،ص0555.)أحمد، ((بوظائفها

)اضبٌعة(  (.كما ٌعرفه66، ص9115)العبٌدي ،((تطرأ على الفرد البالػ كلما تقدم به العمر الزمنً.

االنحدار فً القدرات الوظٌفٌة والبدنٌة والعقلٌة واضحا ٌمكن قٌاسه الحالة التً ٌصبح فٌها ))المسن بؤنه

بؤنه التراجع التدرٌجً للقدرة الحٌوٌة فً الجسم  وعرفه اٌضا، وله أثار على عملٌة التوافق االجتماعً.

الذي ٌنتهً بالموت فهً جملة تبادالت تحدث بسرعة تختلؾ من نوع ألخر من نفس 

 30حتى  21الذي ٌتراوح  عمره من ))لمسن فً التشرٌعات القانونٌة (.وا64، 9110)اضبٌعة،((النوع

فالمسن هً المرحلة العمرٌة التً . (9110،095)اضبٌعة،((سنة حسب اتفاق خبراء األمم المتحدة.

سنة تحدث خاللها العدٌد من التؽٌرات للفرد من  20ٌصل إلٌها عمر اإلنسان )ذكرا /أنثى( تبدأ من 

أما  والنفسٌة وبعض التؽٌرات فً وظائؾ الجسم فٌعجز على القٌام ببعض األعمال.الناحٌة االجتماعٌة 

ضعؾ أو فقدان الذاكرة، ضعؾ السمع  الشٌخوخة فٌعنً تؽٌر فً وظائؾ الجسم) ضعؾ الحركة،

 والبصر( التً تصاحب التقدم فً العمر، وٌمكن القول أن الشٌخوخة هً أخر مراحل العمر لكبر السن.

 . زة للمسنٌنالخصائص الممٌ -

ٌتمٌز المسنٌن عن ؼٌرهم من الفئات العمرٌة األخرى بمجموعة من الخصائص ومن خالل معرفة هذه 

 الخصائص ٌستطٌع اآلخرٌن التعامل معهم ومعرفة حاجاتهم ومن هذه الخصائص: 

ٌجد المسن صعوبة كبٌرة فً المحافظة على مكانته فً المجتمع وذلك نتٌجة  الخصائص االجتماعٌة. -

ٌصبح المسن ذاتً التمركز حٌث نجده كثٌر االهتمام بنفسه ولدٌه نوع من النرجسٌة .))التؽٌر الحاصل له

بحٌث ٌجد صعوبة فً حل مشكالته عن طرٌق التعوٌض. وتزداد  وعشق الذات والتعصب للرأي العام.

ن ولذا من االتجاهات النفسٌة االجتماعٌة رسوخا فً مرحلة الشٌخوخة فٌكون معظم الشٌوخ  محافظٌ

الصعب تؽٌٌر اتجاههم. والشعور بقرب النهاٌة ولذا ٌمٌل أؼلب المسنٌن إلى العبادة. وتزداد عالقة 

وتزداد العزلة  المسن بحفدته فهم عون له فً أزماته ومشكالته وهكذا ٌلتقً جٌل األجداد بجٌل الحفدة.

مما ٌقلل دائرة االتصال  والوحدة كلما تقدم العمر خاصة بزواج أوالده وموت الزوجة أو الزوج

  االجتماعً.

قص قوة العضالت الحركٌة  ضعؾ السمع  الضمور التدرٌجً فً األنسجة. .الخصائص الجسمٌة - 

  والبصر والذاكرة . ضعؾ سرعة وقوة استمرار التجاوب العضلً الحركً.
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) عقلٌة ، انفعالٌة ، دٌموجرافٌة ( :وقد أضاؾ )شاذلً( خصائص تمٌز  المسنٌن عن ؼٌرهم  وهً     

 . 

تكثر الشكوى من تدهور الوظائؾ العقلٌة مثل ضعؾ الذاكرة والنسٌان ومظاهر  ,الخصائص العقلٌة - 

البطء  خرؾ الشٌخوخة الذي ٌبتدئ بتكرار الحدٌث مرات ومرات وعدم التعرؾ على األبناء واألقارب.

ضاءل القدرة على اإلدراك وتضعؾ القدرة على التعلٌم . فً التفكٌر وتضاإل القدرة على االبتكار . تت

تتؤثر عملٌات اإلدراك واالحتفاظ  نقطة ذكاء. 60ٌتدهور الذكاء وقد ٌصل إلى نقص ٌبلػ حوالً 

واالسترجاع بنشاط خالٌا المخ التً تطرأ علٌها تؽٌرات تإثر على نشاطها وفاعلٌتها نتٌجة الكبر وسوء 

ثر كل ذلك على عملٌة التوافق سواء على المستوى الشخصً أو ٌإ التؽذٌة والمرض والحوادث.

 االجتماعً 

إن مظاهر الضعؾ الجسمً واألمراض المزمنة وما ٌعانٌه المسن من تدهور  الخصائص االنفعالٌة، -

اإلحالة للتقاعد وترك العمل وافتقاد شرٌكة الحٌاة وابتعاد  الوظائؾ العقلٌة ٌجعله عرضة للخوؾ .

ألسرة األصلٌة نتٌجة الزواج وكذلك انتقاد األصدقاء ٌشعر المسن بالعزلة الحاجة للسند أو األبناء عن ا

الحساسٌة الزائدة بالذات : ٌسحب المسن الكثٌر من  وجدانه من الموضوعات واالهتمامات  المعٌن

وٌض التعلق بالماضً ٌحس المسن بالنقص لما علٌه حاضره فٌعمد إلى تع الخارجٌة وٌوجهها نحو ذاته.

نفسه عن هذا النقص بإضافة ماضٌة إلى حاضره عله ٌخرج من تلك المحصلة بما ٌقنع من حوله بقٌمته 

. إن التقدم فً العمر وإن كان فً كثٌر من األحٌان ٌفتقر إلى الحٌوٌة الجسمٌة فإنه ال ٌنقصه خصوبة 

له مع بعض الشابات العاطفة مما ٌجعل كثٌر من المسنٌن ٌنخرطون فً حاالت عاطفٌة من الحب والو

أو المرهقات الصؽٌرات . تنتاب بعض المسنٌن نوبات من البكاء والحنٌن إلى األحباء ممن رحلوا قبلهم 

. 

لتحسن الوضع االقتصادي والرعاٌة الصحٌة تحركت أعداد المسنٌن فً  الخصائص الدٌموجرافٌة. -

 0530ملٌون عام  601لعالم إلى إلى مجموع سكان ا (%9,3) بنسبة 0501ملٌون عام  911العالم من 

ومن المتوقع ٌصل عددهم  %(،2,4) بنسبة 9111ملٌون نسمة عام  051%(ثم إلى 9,0)     بنسبة

إلى مجموع السكان فً العالم. وهذا ٌشمل  %(0633بنسبة ) 9190فً عام  0,011,111,111إلى 

مراكز الصحٌة لتقدٌم الرعاٌة المجتمع اللٌبً بعد اكتشاؾ النفط وتصدٌره بدا العمل على إنشاء ال

 (.04 – 09، 9110)شاذلً،الصحٌة للمواطنٌن والذي عزز وضعهم الصحً وحماٌتهم من اإلمراض.

الخصائص النفسٌة. اإلحساس الزائد بالذات. اإلعجاب بالماضً ٌفتر المسن عن الحدٌث عن ماضٌه  -

القٌم فقد ٌسخر من كل شًء وٌستهزأ  واإلعجاب به وٌبالػ فً أبراز أعماله . المؽاالة فً الحكم على

 (.009 -006، ص 9110)اضبٌعة ،  ((.بالمواقؾ التً تحدث أمامه 

 .بعض المشكالت التً تواجه المسنٌن 

ٌواجه المسنٌن فً حٌاتهم العدٌد من المشكالت التً تحتاج من األسرة إلى مساعدتهم ومن أهم هذه      

المبكرة ، الشعور بقرب النهاٌة، تدنً المكانة  وقت الفراغ ، الشٌخوخة المشكالت)الصحٌة،

 االجتماعٌة( 

من المظاهر العامة للمشكالت الصحٌة للمسنٌن ،أن المسن ال ٌصاب بمرض  .المشكالت الصحٌة -

واحد، بل إن جسمه ٌصاب بعدة أمراض فً نفس الوقت . قد ٌصاب المسن بؤمراض لٌس لها أعراض 

. 

الشعور بالوحدة ، وخاصة عند وفاة أحد الزوجٌن المسنٌن. كذلك الشعور القلق  , المشكالت األسرٌة -

بسبب التحول فً المكانة االجتماعٌة داخل األسرة. ورتابة الحٌاة عند التوقؾ عن العمل أو انكماش 

 األعباء المنزلٌة أو األسرٌة . الحساسٌة الناجمة عن الشعور بافتقاد اهتمام األهل واألقارب.
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فً حال بقاء الزوجٌن معا علً قٌد الحٌاة وهناك نقص فً المقدرة والرؼبة   , شكالت الجنسٌةالم -

الجنسٌة أو ما ٌعرؾ بالنفور الجنسً ، وما ٌترتب على ذلك من مشكالت نفسٌة واجتماعٌة.ومما ٌزٌد 

جٌن، وقد فً األمر تعقٌدا وجود فارق عمري بٌن الزوجٌن وتوفر الرؼبة والحاجة الجنسٌة ألحد الزو

 ٌسبب ذلك مشكالت عدم التوافق النفسً واالجتماعً بٌن الطرفٌن.

ٌعد الوصول للسن القانونٌة للتقاعد من أهم المشكالت التً تواجه كبار السن وتإثر  , مشكالت التقاعد -

على حٌاتهم الٌومٌة حٌث أن كثٌر من كبار السن ٌواجهونا مشكلة عدم التوافق أو التكٌؾ مع ظروفهم 

حٌاتهم الجدٌدة ، حٌث ٌصبح المسن متقاعدا بال عمل أو كٌان اجتماعً وتضعؾ المكانة االجتماعٌة ، و

كذلك قد ٌتسبب نقص الدخل الشعور بالضٌق والقلق الدائب وعدم تقدٌر الذات من الناحٌة النفسٌة ، 

تر والقلق فمشكلة التقاعد عن العمل كثٌرا ما تمثل مشكلة عضوٌة نفسٌة، حٌث ٌصاحبها _ التو

ومما  بل قد ٌترتب عنها االنهٌار العصبً ، وحٌث ٌبدو المتقاعد وكؤنه )تقاعد عن الحٌاة( -والخوؾ

ٌزٌد من مشكلة المتقاعد ، أن من مضاعفاته االنهٌار العصبً ، وخاصة إذا فرضت على المسن بعد 

 التقاعد ، أسلوبا جدٌدا من السلوك لم ٌؤلؾ من قبل.

ٌصاب المسن بسبب التقاعد وعدم وجود ما ٌشؽله تدنً مكانته داخل المجتمع  , مشكالت وقت الفراغ -

 واألسرة وعدم وجود أمكان مخصصه كمنتزهات لقضاء أوقات الفراغ .

وهً أن تبدأ أعراض الشٌخوخة بالظهور على الشخص فً سن مبكر  مشكالت الشٌخوخة المبكرة, -

) وكذلك مشكلة سن الٌؤس عند النساء 21ل بلوغ سن كؤن ٌصاب الشخص بفقدان تدرٌجً فً الذاكرة قب

 ٌُعتبر سن الٌؤس بداٌة الشٌخوخة عند النساء عندما ٌبدأ انقطاع الدورة الشهرٌة .

ٌشعر المسن فً فترة من فترات عمره بسبب عدم تقبل اآلخرٌن له وعجزه  الشعور بقرب النهاٌة ، -

م بها انه ٌعش باقً أٌام حٌاته فً استرجاع على القٌام ببعض الوظائؾ واألعمال التً كان ٌقو

 الذكرٌات وٌشعر بؤن حٌاته قد انتهت واقترب اجله.

ٌقصد بتدنً المكانة االجتماعٌة هو تؽٌر األدوار والوظائؾ التً ٌقوم بها  , تدنً المكانة االجتماعٌة -

ة والعزلة عن المسن داخل أسرته والمجتمع وكذلك انكماش عالقاته االجتماعٌة وشعوره بالوحد

اآلخرٌن وسوء حالته الصحٌة وكذلك سوء األوضاع المعٌشٌة وارتفاع أسعار بعض السلع وعجز 

األسر عن توفٌر احتٌاجات المسن أو حرص أفراد األسرة على توفٌر األشٌاء المادٌة مثل المعدات 

ات االجتماعٌة ، الطبٌة المساعدة لحركة المسن . وعدم حرص األسرة علً مشاركة المسن فً المناسب

، فبعض  ومشورته واالستفادة من خبرته ،وشعور بعض أفراد األسرة باالنزعاج من بعض تصرفاته

إفراد األسر ٌرون أن رعاٌة المسن  لٌست من مسإولٌته فٌتهربون منه، ومما ٌزٌد األمر تعقٌدا تعصب 

ة تعاٌشه ٌسبب فً إهمال المسن لرائه. األمر الذي ٌنعكس على المسن من الناحٌة النفسٌة وصعوب

 (099-065،ص  9111المسن وتقلٌل مكانته داخل أسرته.)منصور والشربٌنً ، 

 .بعض النظرٌات المفسرة للبحث 

ٌرى بؤنها تقوم على أساس االنفصال أو فّك  ))ٌعد)هنري وكمنج( مإسس النظرٌة  نظرٌة االنسحاب , 

االرتباط عملٌة تحدث فً العالقات بٌن الفرد وأعضاء المجتمع ، وعلٌه فإن الشخص المسن ٌنسحب 

تدرٌجا من كمالٌات الحٌاة تقل أنشطه التً اكتسبها فً منتصؾ العمر. وٌري مإسس النظرٌة أنها تقوم 

علٌها افترضٌات نظرٌته مرحلٌة : مرحلة تؽٌر وظٌفة الدور. على مراحل أساسٌه ٌمر بها المسن تقوم 

مرحلة  فقدان الدور. مرحلة نقص التفاعالت االجتماعٌة وقلتها. مرحلة الحذر من قلة الوقت المتبقً 

من عمر المسن ووفق لهذه النظرٌة فإن المسن ٌنسحب تدرٌجا من مكان عمله الذي اعتاد على أن 

جتمع ٌبتعد عنه فتقل ممارسته لمهامه فً المجتمع وٌري نفسه أن البد من ٌمارس نشاطه فٌه فٌجد الم

تركه لها لٌشؽل مكانه شخص أخر أصؽر منه سنا فٌجد نفسه مقبل على حٌاة جدٌدة ٌرتبط بها وٌنفصل 

 (41، ص 0555( ، 63سلسلة الدراسات االجتماعٌة والعمالة )) عن مجتمعه.
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ذه النظرٌة علماء االجتماع خاصة أصحاب نظرٌات البنائٌة أنصار ه ٌعد من أهمنظرٌة األزمة,  -

وتتناول هذه النظرٌة قضاٌا من أهمها:قضٌة العمل وأهمٌته بالنسبة  ،الوظٌفٌة واالٌكولوجٌا االجتماعٌة 

للفرد، ونظرة المسن للحٌاة ، ومدى التزام الفرد بعمله، قٌمة العمل فً حٌاة الفرد، وتقلٌص أدوار الفرد 

ووفق لهذه النظرٌة فإن المسن ٌسحب منه بعض األدوار االجتماعٌة بعد تقاعده من العمل ((اعد.بعد التق

الذي ٌشؽل حٌز فٌه مما قد ٌسبب له بعض األمراض التً تإثر على نفسٌته واضطراب فً سلوكه 

 سلسلة ) وٌنظر إلً أن عمله كان ٌشؽل حٌز من نفسه مما نقص دوره فً المجتمع وأصبح بقدر ذاته.

 (.42 -49، ص 0555(، 63الدراسات االجتماعٌة والعمالة )

ٌشٌر مفهوم تقدٌر الذات إلى احترام الفرد لنفسه شعوره بؤهمٌته حتى ٌجعل اآلخرٌن  مفهوم الذات, -

ٌحترمونه وٌحدث تقدٌر الذات داخل اإلطار االجتماعً سوء كان األسرة أو مكان العمل ، فاألفراد 

ثٌرا ٌكون لدٌهم ثقة بؤفكارهم وما ٌقومون به من األعمال ولدٌهم قدرة على الذٌن ٌقدٌرون أنفسهم ك

أن تقدٌر الذات مفهوم ٌعكس اتجاه الفرد نحو  )) التكٌؾ مع البٌئة المحٌطة بٌهم .وٌرى )روزنبرغ(

ٌّكون اتجاها نحو كل الموضوعات التً ٌتعامل معها، والذات إحدى هذه  نفسه، وأن الفرد 

أن االتجاه نحوها ٌختلؾ عن جمٌع الموضوعات األخرى، وٌرى أن تقدٌر الذات الموضوعات، إال 

العالً لدى الفرد ٌعنً شعوره بؤهمٌة نفسه، واحترامه لذاته فً صورتها التً هً علٌها .)أبو جادو، 

( ومفهوم الذات له ـؤهمٌة كبٌرة لدى الفرد حٌث له تؤثٌر على تكٌفه مع البٌئة 006، ص 9119

معرفة الفرد لذاته ٌتؤثر إلى ))والطبٌعٌة من حوله ، ومفهوم الذات عند كبار السن ٌشٌر إلى  االجتماعٌة

درجة كبٌرة بطبٌعة التارٌخ التكوٌنً لعاداته من جهة، وبنظرة المجتمع المحٌط بٌه إلى الشٌخوخة، بما 

ة الفرد الخاصة فً ذلك من تقبل  أو رفض من جهة أخرى. وهو فً هذه السن ٌتؤثر إلى حد كبٌر بفكر

 (000، ص  9119.)أبو جادو، ((عن الشٌخوخة والمعاٌٌر التً ٌضعها هو لذلك

نظرٌة زٌلر، ٌرى) زٌلر( أن تقدٌر الذات، ما هو إال البناء االجتماعً للذات، وٌنظر إلى تقدٌر الذات  -

ت، إال فً من زاوٌة نظرٌة المجال فً الشخصٌة، وٌإكد أن تقٌٌم الذات ال ٌحدث فً معظم الحاال

اإلطار المرجعً االجتماعً، وٌصؾ) زٌلر( تقدٌر الذات بؤنه تقدٌر الذات بؤنه تقدٌر ٌقوم به الفرد 

لذاته وٌلعب دور المتؽٌر الوسٌط، أو أنه ٌشؽل المنطقة المتوسطة بٌن الذات والعالم الواقعً.)أبوجادو، 

ال ٌحدث إال فً اإلطار االجتماعً ( ووفق لهذه النظرٌة أن تقدٌر المسن لذاته 000،002، ص 9119

وهو األسرة  وأن ٌقوم به والتؽٌرات تحدت فً تقدٌر المسن لذاته تبعا لذلك وٌربط بٌن تكامل 

الشخصٌة من ناحٌة وقدرة المسن على أن ٌستجٌب لمختلؾ المإثرات من ناحٌة آخري.  فالمسن وفق 

وظائفه بدرجة عالٌة من تقدٌر الذات. لهذه النظرٌة ٌجب أن ٌصل إلً مرحلة التكامل بحٌث ٌإدي 

 وٌساعده على ذلك الوسط االجتماعً الذي ٌوجد فٌه وهو األسرة. 

تري نظرٌة االنسحاب أن المسن ٌقل تفاعله داخل مجتمعه بسبب تقدمه فً السن , تعقٌب على النظرٌات

ات الحٌاة بذلك وأن بعض التؽٌرات التً تحدث فً األسرة تصاحبها الرؼبة فً االنسحاب من كمالٌ

ٌهتم بذاته وٌنشؽل بنفسه فتطول فترة بقائه فً المنزل.  أما فً نظرٌة األزمة  توكز علً أهمٌة العمل 

فً حٌن أن نظرٌة  للمسن وبتركه لعمله تتقلص أدواره، التً قد تإدي إلً اضطراب نفسٌته أو انفعاله.

ح عنده تقه فً نفسه وأفكاره وكذلك مفهوم الذات عند)زٌلر(عندما ٌكون المسن متماسك بؤسرته ٌصب

 بؤهمٌته فً الوجود وٌفرض احترامه على اآلخرٌن واحترام األسرة له تزٌد من شعوره بؤهمٌته. 
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 . الدراسات السابقة 

دراسة رائد حسٌن محمد دحالن،)الخصائص الدٌموؼرافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للمسنٌن فً  - 

 .9100محافظات ؼزة دراسة فً جؽرافٌة السكان ( سنة 

سنة فؤكثر فً محافظات ؼزة  وتوزٌعهم  21التعرؾ على حجم المسنٌن ممن أعمارهم  هدفت الدراسة:

الدٌموؼرافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للمسنٌن فً محافظات ؼزة الجؽرافً .التعرؾ على الخصائص 

 واالختالفات بٌنها بحسب متؽٌر الزمن خالل فترة الدراسة .

أظهرت نتائج الدراسة أن حجم سكان محافظات ؼزة فً تزاٌد مستمر، وكذلك المسنٌن، إذ ارتفع العدد 

. كما أشارت أن معظم المسنٌن 9109فً العام  23653إلى  0553فً العام  96099من حوالً 

.كما أوضحت 9109-0553سنة( خالل الفترة 30أقل من-21%ٌعٌشون مرحلة المسن الشاب)33,0

. كما أبرزت تناقص نسب 9109-0553% خالل الفترة 02ارتفاع متوسط نسب األمٌة بٌن المسنٌن 

 0553% فً عام 433 إذ انخفضت من 9109-0553مشاركة المسنٌن فً القوى العاملة خالل الفترة 

 .9109%عام 232إلى 

دراسة )لعبٌدي نادٌة ( بعنوان ) المكانة االجتماعٌة للمسن فً األسرة الجزائرٌة دراسة مٌدانٌة لعٌنة  -

 ، رسالة ماجستٌر منشورة  9115 - 9114من مسنً بلدٌة عٌن التوتة ( سنة 

لثقافً للمكانة االجتماعٌة للمسن . هدفت الدراسة ، التعرؾ على مدى تؤكٌد المستوى التعلٌمً وا

ومعرفة كٌؾ تإثر الحالة المادٌة للمسن على مكانته االجتماعٌة داخل األسرة الجزائرٌة . الكشؾ عن 

 تؤثٌر الحالة الصحٌة للمسن على مكانته االجتماعٌة داخل األسرة الجزائرٌة.

كانة االجتماعٌة للمسن داخل األسرة. ٌساهم المستوى التعلٌمً والثقافً فً تحدٌد الم فرضٌات الدراسة:

تإثر الحالة الصحٌة للمسن على مكانته االجتماعٌة داخل األسرة.  توجد عالقة بٌن الوضعٌة المادٌة 

 للمسن ومكانته االجتماعٌة داخل األسرة.

تتفق البٌانات المستقاة من الواقع على أن المستوى التعلٌمً ٌإثر على المكانة نتائج الدراسة : 

% من 50,09الجتماعٌة للمسن داخل األسرة. من خالل البٌانات المستقاة من المٌدان تبن أن نسبة ا

% ٌكفٌهم الدخل لسد كل احتٌاجاتهم، ونسبة 21,93مجموعة أفراد العٌنة ٌملكون دخال ، منهم نسبة 

تمثلهم هذه % ال ٌكفٌهم الدخل ومعظم األفراد الذٌن 94,33بٌنما نسبة  % ٌكفٌهم أحٌانا فقط،01,51

النسبة كان مصدر دخلهم منحة الشٌخوخة مما ٌدل على أن المنحة التً تقدمها الدولة للمسنٌن ؼٌر 

 كافٌة لسد كل احتٌاجاتهم ، إضافة إلى ؼالء المعٌشة وتزاٌد الحاجات الضرورٌة فً الحٌاة العصرٌة.

اد العٌنة الذٌن ٌعانون من % من مجموع أفر54,03من خالل البٌانات المستقاة من المٌدان تبٌن أن 

% ٌوفرون الدواء 05,99أمراض ٌذهبون للطبٌب إما بشكل دوري أو عند المرض فقط ، ومنهم 

% ٌوفر الضمان االجتماعً لهم الدواء، أما نسبة الذٌن ٌوفرون االبن لهم الدواء 03,90بؤنفسهم، و 

 بة الذٌن ٌوفرون الدواء بؤنفسهم.  % وهً نسبة ٌمكن القول عنها بؤنها قلٌلة مقارنة بنس0’09فكانت 

دراسة )القش( بعنوان ) الخصائص الدٌموؼرافٌة للمسنٌن فً سورٌة والعالم فً ظل التؽٌرات  -

 .(3، ص 9100م . ) دحالن ،9111النوعٌة للتركٌبة العمرٌة للسكان ( سنة 

سة واقع وتطور هدفت الدراسة إلى معرفة خصائص المسنٌن الدٌموؼرافٌة فً سورٌة من خالل درا

 البنٌة العمرٌة للسكان وتحلٌل عناصرها .

 00توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن نسبة الجنس فً الفئات العمرٌة المتقدمة عموما )من  

 م .0531م ونتائج تعداد 0520سنة فؤكثر( هً لصالح الذكور باستثناء تقدٌرات عام 
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ً سورٌة ٌتمثل فً االتجاه التدرٌجً نحو األسرة النووٌة وجود تحوالت نوعٌا فً نوعٌة األسرة ف

 وانحسار األسرة الممتدة بخاصة فً المدن ما ٌنعكس على واقع الرعاٌة التقلٌدٌة األسرٌة للمسنٌن

دراسة) سمٌرة بنت جمال المشهراوي(، بعنوان)الروابط األسرٌة وصلتها بمشكالت كبار السن(  -

 .م0553-ه0904جامعة الملك سعود 

هدفت الدراسة التعرؾ أنماط العالقات التً ٌعٌشها المسن داخل أسرته من حٌث مشاكل المسن مع 

أسرته ومشاركة األسرة له فً الزٌارات الطبٌة.والتعرؾ على الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة 

وما إلى  لألسرة التً ٌنتمً إلٌها المسن من حٌث متوسط الدخل ، ونمط األسرة ، والموطن األصلً له

 ذلك. التعرؾ على صلة المشكالت وتؤثرها لدى المسنٌن على إحساسهم بدرجة الترابط األسري .  

اتضح أن هناك عالقة طردٌه قوٌة بٌن رضا المسن عن أبناءه وزٌادة إحساسه لدرجة  نتائج الدراسة:

مسن من أبناءه فً الترابط األسري العلمً . أظهرت النتائج أن هناك عالقة طردٌه قوٌة بٌن قرب ال

أوضحت الدراسة أن هناك عالقة  حٌاته السابقة وزٌادة إحساسه بدرجة الترابط األسري العالمً .

طردٌة قوٌة بٌن عدم وجود من ٌخدم المسن وٌرعاه فً المنزل وزٌادة إحساسه بانخفاض درجة 

 الترابط األسري .

ة والدٌموؼرافٌة لكبار السن فً (بعنوان )الخصائص االجتماعٌ  ofroniou & kamiya) دراسة -

 (.06، ص 9100)دحالن،  . 9100أٌرلندا(سنة 

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على خصائص كبار السن فً أٌرلندا ، من حٌث العمر والجنس والحالة      

 االجتماعٌة ، وترتٌبات المعٌشة ، والهجرة ، والتعلٌم ، والمهنة .

( عام فؤكثر من الرجال 01%( من السكان التً أعمارهم)94توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : )

( عام فؤكثر تتراوح أعمارهم 01% من السكان التً أعمارهم )04%( من النساء ونسبة 09مقابل)

%( من الرجال 06و) %(من كبار السن لم ٌسبق لهم الزواج،01ما ٌقرب من ) (عام. 01-29)

 %( من النساء . 3عدم الزواج مقابل ) ٌحبذون

( بعنوان) اآلثار االجتماعٌة و االقتصادٌة للشٌخوخة فً Saddhisena  &Kirkleyدراسة)  -

 (4، ص 9100)دحالن،  .9110سٌرٌالنكا ( سنة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة لشٌخوخة السكان فً     

لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن نسبة المسنٌن الذٌن أعمارهم بٌن توص سٌرٌالنكا.

-9111( عام فً سٌرٌالنكا أعلى بكثٌر من أي بلد آخر فً منطقة جنوب آسٌا فً عام 21-31)

 .كذلك أن األسرة فً )سٌرٌالنكا( تمثل المإسسة االجتماعٌة التقلٌدٌة لرعاٌة األشخاص المسنٌن.9161

  عوامل توافق المسن بالبٌئة المحٌطة ,بعض 

 هناك مجموعة من العوامل التً تساعد المسن على التكٌؾ والتوافق مع ظروفه االجتماعٌة.

 وقد حدد )فإاد البهً( بعض النقاط لهذا العامل , العامل االجتماعً

 تتؤثر عملٌة التوافق بمدى ونوع العادات والتقالٌد السائدة فً البٌئة. - 

 كبر سن الفرد زاد تبعا لذلك اهتمامه بآراء الناس ومراعاته للقٌم المرعٌة والمعاٌٌر القائمة. كلما -

قد تعوق التقالٌد الفرد من تعلم مهارات جدٌدة وقد تدعوه نفس هذه التقالٌد إلى إهمال نفسه بعد أن  -

 ( 56، 0555(، 63) سلسلة الدراسات االجتماعٌة والعمالٌة) أهمله الجمٌع.
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المالحظ أن التقالٌد السائدة فً المجتمع تحرص وتدعو الناس الحترام المسن واالستفادة من خبرته  ومن

باعتباره أكثر خبرة من ؼٌره، كما أن توافق المسن وتكٌفه مع بٌئته االجتماعٌة المحٌطة ٌتوقؾ على 

ه بنوع معٌن من هذه قدرته على المشاركة فً األنشطة االجتماعٌة ونجاحها، وكذلك اهتمام المحٌطٌن ب

النشاطات التً ٌرؼبها وله خبرة فٌها تساعده على شعوره بؤهمٌته وتقدٌره لذاته حتى بعد تركه لعمله 

وتقاعده فالمسن الذي لدٌه توافق فً فترة  ما بعد التقاعد ذلك الشخص الذي وجد من ٌقدر استمراره فً 

ثال الذي ٌقومون باستشارته أو األخذ بارئه ممارسة نشاطه فالمسن متقاعد فنً سٌارات )مٌكانكنً( م

 أكثر اندماجا وتكٌفا مع البٌئة. 

للدخل الذي ٌتقاضاه المسن دوره فً توافقه حٌث أن كثٌر من المسنٌن قد ٌعانون  , العامل االقتصادي

وقد حدد )برجس( بعض العوامل االٌجابٌة  ))من مشكلة عدم التكٌؾ والتوافق بسبب تقاعدهم من العمل.

 التً ترتبط بالتوافق الناجح فً سنوات العمر األخٌرة منها:

وتحدد )نهى فهمً( بعض العوامل اإلٌجابٌة التً ترتبط بالتوافق الناجح فً سنوات العمر األخٌرة 

مه بعمل بعد إحالته إلى أي قٌا -دوره كمنتج -باآلتً: احتفاظ المسن بدوره الذي كان ٌإدٌه قبل التقاعد

المعاش مما ٌإدي إلى عدم افتقاده حٌاة لعمل بؽد التقاعد. شعوره باألمان االقتصادي وكفاٌة الدخل وسد 

حاجات األسرة.  كون المسن متزوجا ومتمتعا بعالقات أسرٌة طٌبة.  الصحة الحسنة.  عدم القلق على 

أوقات الفراغ. وتخطٌط المسن لمشارٌع  الحالة الصحٌة.وجود هواٌة وأوجه نشاط مختلفة لشؽل

(، 63سلسلة الدراسات االجتماعٌة والعمالٌة العدد))المستقبل كون المسن له أصدقاء ٌمكن الركون إلٌهم

 (.50،ص 0555

أن توافق المسن ٌتؤثر بموقعه الحالً كصحته ومردوده االقتصادي الذي ٌسهم فً تحسٌن الوضع 

مجتمعه وخاصة فً أسرته قوٌه ومحض اهتمام من الجمٌع وكذلك  المعٌشً لألسرة تكون عالقاته فً

شعوره بإنه له دور اٌجابً فً بٌئته المحٌطة،كما أن المتقدمٌن فً السن المتزوجٌن الذٌن ٌعٌشون مع 

 .زوجاتهم ٌكونوا أكثر توافق ونجاح مقارنة بمن ٌعٌشون بمفردهم

تؽٌرٌن أألساسٌن هما التوافق األسري. ورعاٌة ،انصب اهتمام الباحث على الم * اإلجراءات المنهجٌة

وانطلق من فرضٌة رئٌسٌة مفادها توجد عالقة بٌن التوافق األسري ورعاٌة المسن من حٌث  المسنٌن.

. وٌصنؾ البحث ضمن البحوث الوصفٌة وهو من أكثر األسالٌب التقبل واالهتمام والنبذ واإلهمال

ث سعى الباحث بدراسة ظاهرة التوافق األسري ورعاٌة استخدما فً دراسة الظواهر االجتماعٌة، حٌ

اعتمد  المسن من خالل جمع البٌانات والمعلومات وتحلٌلها وتفسٌرها للوصول للنتائج والحلول المناسبة.

استخدم أداة جمع .كما الباحث على منهج المسح االجتماعً بالعٌنة باعتباره وسٌلة لجمع بٌانات متنوعة 

ة على جمع الحقائق والمعلومات حٌث احتوت االستمارة على مجموعة من األسئلة االستبان ,البٌانات

 المتعلقة بموضوع البحث اشتملت على الجوانب البٌانات األساسٌة، اتجاهات المبحوثٌن.

 اعتمد الباحث المجاالت التالٌة:  وحدة االهتمام:

من المعلمٌن والمعلمات العاملٌن أجري البحث على عٌنة عشوائٌة طبقٌة ؼٌر نسبٌة  المجال البشري:

( مفردة موزعة بالتساوي على عدد ثالث مإسسات تعلٌمٌة 30فً إحدى المإسسات التعلٌمٌة قوامها )

 (استبانة .39( استبانة  واجري التحلٌل على عدد )16(مفردة، وكان الفاقد فً المردود عدد)90بواقع )

التعلٌمٌة التابعة لمكاتب الخدمات الواقعة بمحالت المجال المكانً، أجري البحث على بعض المإسسات 

 منطقة مصراتة التً تقع ضمن حدودها اإلدارٌة التً وقع علٌها االختٌار عشوائً والمتمثلة فً محلة 

 ) محلة الشهداء( وعددها ثالث مإسسات للتعلٌم المتوسط.

ات المٌدانٌة من المبحوثٌن خالل  ٌتمثل فً الفترة الزمنٌة التً استؽرقها فً جمع البٌان :المجال الزمنً

 م. 9105شهري) ابرٌل( لسنة 
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: استخدم الباحث التوزٌع التكراري النسب المئوٌة للكشؾ عن وجود األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة

 . فقرات المقٌاستباٌن فً خصائص 

 تحلٌل وعرض النتائج وتفسٌرها 

التكراري والنسب المئوٌة حسب التدرج الثالثً ( ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب التوزٌع 5جدول )

 ) االهتمام والتقدٌر( داخل األسرة. حٌث للتوافق األسري وعالقته برعاٌة المسن من

 ت

م  
رق

رة
فق

ال
 

 غٌر موافق لحد ما موافق الفقرات

 % ك % ك % ك

ٌشار إلى كبٌر السن ؼالبا بكبٌر العائلة أو عمٌد  6 0

 األسرة.

30 5432 0 039 1 1 

المسن باألسرة ٌضفً علٌها نوعا من الوجاهة   03 9

 واالحترام .

31 5336 9 933 1 1 

المستوى الثقافً للمسن وسلوكه الجٌد ٌإثر  0 6

 على أفراد األسرة.

22 5032 0 331 0 039 

القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة والتربٌة الحسنة تنعكس  0 9

 على رعاٌة المسن .

20 5136 2 436 0 039 

التقلٌد السائد المسن هو األكثر إدراكا ٌجب أن  2 0

 ٌكون مسموع الكلمة.

29 4531 6 931 0 331 

ال ٌبرم أمر أو ٌتخذ قرار دون استشارة واخذ  09 2

 نصٌحة األكبر سنا.

29 4531 2 436 9 933 

كبٌر السن ٌتقدم مسٌرة األسرة فً كل  06 3

 المناسبات

29 4230  4 0039 9 933 

رعاٌة كبار السن مسإولٌة تقع على عاتق  01 4

 األسرة بشكل رئٌسً.

29 4230 5 0930 0 039 

ٌنشا الفرد على أهمٌة الروابط االجتماعٌة  02 5

 واحترام المسن.

21 4636 01 0931 9 933 

مساعدة المسن بخدمة نفسه بنفسه تساعده على  5 01

 معٌشة أفضل.

04 4132  09 0233 9 933 

المجتمع لمن ٌتقاعس بخدمة كبار السن ٌنظر  3 00

 باالزدراء والنفور

04 4132 09 0539 1 1 

ٌتقبل األفراد نصائح وإرشادات من هم اكبر  09 09

 منهم سناً.

00 3236 5 0930 4 0039 

الشٌخوخة ال تعنً التقدم فً العمر إنما تعنً  9 06

 المكانة والمسإولٌة .

00 3134 06 0431 4 0039 

التحدث مع المسنٌن دون رفع الصوت عند  4 09

 الحدٌث معهم احتراما لهم

00 3134 00 9134 2 436 

مساهمة المسن فً الدخل ترفع من مكانته داخل  00 00

 األسرة واالهتمام به 

01 2539 03 9632 0 331 

هل توافق المثل القائل )اللً راح كبٌره راح دبٌره   9 02

.) 

95 2436 91 9333 6 931 

كلمة الشاٌب والعجوز تعطً مدلول الخبرة  00 03

 والتجربة الحٌاتٌة.

99 0436 04 9031 09 0233 
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 التعلٌق على الجدول 

( فً المقٌاس والتً تنص على: ٌشار إلى 16( أن الفقرة )10ٌتضح من البٌانات الواردة فً الجدول )

من أكثر الفقرات شٌوعا وتؤتً فً المرتبة األولى ، , كبٌر السن ؼالبا بكبٌر العائلة أو عمٌد األسرة

، التً تحدد مكانة المسن باالهتمام والتقدٌر داخل التوافق األسري وعالقته برعاٌة المسن لمقٌاس 

%(  والذٌن أجابوا )بموافق لحد 5432األسرة من توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

)ؼٌر موافق(لم تسجل أي نسبة تذكر. وهذا مإشر كبٌر ٌبرهن على  %( ، فً حٌن 039ما( بنسبة )

 االهتمام والتقدٌر للمسن داخل األسرة .

من بٌن ، ( تنازلٌا التً تنص: المسن باألسرة ٌضفً علٌها نوعا من الوجاهة واالحترام 03تلٌها الفقرة )

جابوا )بموافق لحد ما( بنسبة %(  والذٌن أ5336توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

%(وهذا 9630%( ، فً حٌن  )ؼٌر موافق( لم تسجل أي نسبة تذكر،  وبلػ وزنها المئوي ) 933)

 مإشر ٌرفع من مكانة االهتمام واالحترام للمسن باألسرة. 

( تنازلٌا التً مفادها : المستوى الثقافً للمسن وسلوكه الجٌد ٌإثر على أفراد 10وجاءت الفقرة ) 

%(  والذٌن أجابوا )بموافق 5032األسرة. من بٌن توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

 %(.039%( ، فً حٌن  )ؼٌر موافق( بنسبة )331لحد ما( بنسبة )

القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة والتربٌة الحسنة تنعكس  ( التً تنص على:10الرابعة الفقرة ) وتؤتً فً المرتبة

%(  والذٌن 5136على رعاٌة المسن. من بٌن توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

 %(.039%( ، فً حٌن  )ؼٌر موافق( بنسبة )436أجابوا )بموافق لحد ما( بنسبة )

( التً جاءت ما 19( حتى الفقرة )10الفقرات تنازلٌا كما هو موضح بالجدول رقم )وهكذا تتدرج باقً 

قبل األخٌرة التً مفادها : هل توافق المثل القائل )اللً راح كبٌره راح دبٌره (. من بٌن توزٌع مفردات 

، فً  %(9333%(  والذٌن أجابوا )بموافق لحد ما( بنسبة )2436العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

 (.931حٌن  )ؼٌر موافق( بنسبة )

( التً فحواها : كلمة الشاٌب والعجوز تعطً مدلول 00فً حٌن جاءت فً الترتٌب األخٌر الفقرة رقم )

%(  0436الخبرة والتجربة الحٌاتٌة. من بٌن توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

 %(.0233%(، فً حٌن  )ؼٌر موافق( بنسبة )9031والذٌن أجابوا )بموافق لحد ما( بنسبة )

ٌالحظ أن الفقرات على درجات المقٌاس التوافق األسري لرعاٌة المسن التً تتسم بالجوانب االٌجابٌة  

شكلت علً مقٌاس التدرج الثالثً الذٌن أجابوا من مفردات العٌنة هً النسبة الؽالبة لالهتمام بالمسن  

فق ( النسب األقل.  وهذا مإشر ٌعود لثقافة المجتمع فً توقٌر وجاءت) موافق لحد ما، وؼٌر موا

 المسن واالهتمام من حٌث األهمٌة لدى أفراد العٌنة. 
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( ٌبٌن توزٌع مفردات العٌنة حسب التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة حسب التدرج 0جدول )     

 هتمام ( داخل األسرة.الثالثً للتوافق األسري وعالقته برعاٌة المسن من حٌث) النبذ واال

 ت

م 
رق

رة
فق

ال
 

 غٌر موافق لحد ما موافق لفقرات

 % ك % ك % ك

 5930 24 030 9 1 1 ضعؾ القٌم االجتماعٌة )الوازع الدٌنً( 4 .0

الشعور باالنزعاج من بعض تصرفات  06 .9

 المسن .

0 039 2 436 20 5136 

 5136 20 331 0 933 9 عدم مالئمة السكن  )صؽر المنزل( .  00 .6

سوء األوضاع االقتصادٌة لألسرة )الدخل  9 .9

 المنخفض(.

9 933 3 533 26 4330 

تعصب كبٌر المسن لرأٌه )أسلوبه الجاؾ مع  09 .0

 األسرة(.

9 933 5 0932 20 4933 

المسن بعد تقاعده تنتهً مهمته )عبء ثقٌل  01 .2

 على األسرة(.

9 933 01 0931 21 4636 

مستوى المعٌشة جعلت أعالة  المسن ارتفاع  9 3

 صعبة.

9 030 5 0930 05 4931 

ضعؾ الترابط والتكافل وصلة الرحم انعكس  2 4

 على المسن.

3 533 5 0930 02 3334 

عدم شعور إفراد األسرة  بان رعاٌة المسن  6 5

 من مسإولٌتها .

3 533 00 0036 09 3031 

من خروج أفراد األسرة للعمل وعدم وجود  0 01

 ٌقوم برعاٌته.

4 0031 06 0431 00 3031 

فتح مراكز لرعاٌة المسنٌن عامل مهم  3 00

 لرعاٌتهم.

06 0431 06 0431 92 2931 

تمسك المسن بالعادات والتقالٌد سبب صراع  02 09

 داخل األسرة 

09 0539 09 0232 92 2931 

كثرة متطلبات المسن وتوفٌر احتٌاجاته  0 06

 أصبحت صعبة.

09 0232 00 9031 90 2930 

 2930 90 0530 09 9031 06 سوء حالة المسن الصحٌة  المزمنة . 5 09

الخدمات الصحٌة ال تزال قاصرة عن خدمة  03 00

 المسن..

09 0530 02 9930 99 0431 

عدم إنشاء أماكن لقضاء أوقات فراغ المسن  09 02

 والتروٌح عنه. 

00 9031 00 9031 99 0431 

تفهم المسن بظروؾ التؽٌر صعبت عدم  00 03

 تعامله معه .

03 9630 02 9930 65 0931 

 التعلٌق على الجدول 

( فً المقٌاس والتً تنص على: ضعؾ 14( أن الفقرة )19ٌتضح من البٌانات الواردة فً الجدول )

التوافق القٌم االجتماعٌة )الوازع الدٌنً( من أكثر الفقرات شٌوعا وتؤتً فً المرتبة األولى ، لمقٌاس 

سرة على توزٌع ، التً تحدد مكانة المسن النبذ واإلهمال داخل األاألسري وعالقته برعاٌة المسن 

%(  والذٌن أجابوا )موافق لحد ما( بنسبة 5930مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بؽٌر موافق( بنسبة )
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%( ، فً حٌن  )موافق( لم تسجل أي نسبة تذكر. وهذا مإشر كبٌر ٌبرهن على ان ضعؾ القٌم 030)

 االجتماعٌة و الوازع الدٌنً سبب فً النبذ واإلهمال للمسن .

حسب آراء توزٌع ، ( تنازلٌا التً تنص: الشعور باالنزعاج من بعض تصرفات المسن 06) تلٌها الفقرة

%(  والذٌن أجابوا )موافق لحد ما( بنسبة 5136مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بؽٌر موافق( بنسبة )

%(.  وهذا مإشر ٌرفع من بعدم وجود النبذ واإلهمال 039%( ، فً حٌن  )موافق(سجلت نسبة )436)

 للمسن من تصرفاته مكانة االهتمام واالحترام للمسن باألسرة. 

حسب آراء  ( التً تنص ،عدم مالئمة السكن)صؽر المنزل(من06( مع الفقرة ) 00فقرة )وتساوت ال

%(مع اختالؾ فً الذٌن  أجابوا )موافق 5136توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بؽٌر موافق( بنسبة )

%( . وهذا مإشر بعدم وجود النبذ واإلهمال 933%(،فً حٌن )موافق(سجلت نسبة)331لحد ما( بنسبة )

 لمسن من تصرفاته وعدم مالئمة المسكن لصؽر حجمه. ل

( تنازلٌا فً الترتٌب الثالث التً مفادها : سوء األوضاع االقتصادٌة لألسرة )الدخل 12وجاءت الفقرة ) 

%(  والذٌن أجابوا 4330المنخفض(.من بٌن توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بؽٌر موافق( بنسبة )

 %(.933%( ، فً حٌن  )ؼٌر موافق( بنسبة )..5)بموافق لحد ما( بنسبة )

( التً تنص على: تعصب كبٌر المسن لرأٌه )أسلوبه 09وتؤتً فً المرتبة الرابعة تنازلٌا الفقرة )

%(  والذٌن أجابوا 933الجاؾ مع األسرة(.من بٌن توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

 %(.4933حٌن)ؼٌر موافق( بنسبة ) %( ، ف0932ً)بموافق لحد ما( بنسبة )

( التً جاءت ما 09( حتى الفقرة )19وهكذا تتدرج باقً الفقرات تنازلٌا كما هو موضح بالجدول رقم )

قبل األخٌرة التً مفادها : عدم إنشاء أماكن لقضاء أوقات فراغ المسن والتروٌح عنه. من بٌن توزٌع 

.%(  والذٌن أجابوا )بموافق لحد ما( بنسبة 9031مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

 %(.0431%( ، فً حٌن  )ؼٌر موافق( بنسبة )9031)

( التً فحواها. عدم تفهم المسن بظروؾ التؽٌر 00فً حٌن جاءت فً الترتٌب األخٌر الفقرة رقم )

والذٌن %(  9630صعبت تعامله معه .،من بٌن توزٌع مفردات العٌنة حٌث أجابوا )بموافق( بنسبة )

 %(.0931%(، فً حٌن  )ؼٌر موافق( بنسبة )9930أجابوا )بموافق لحد ما( بنسبة )

وبالرجوع إلى الفقرات على درجات المقٌاس التوافق األسري لرعاٌة المسن التً تتسم بالجوانب 

مع  السلبٌة تجاه المسن فً النبذ واإلهمال علً مقٌاس التدرج الثالثً أن مفردات العٌنة ال ٌتعاملون

 المسن بدرجة متساوٌة  ولكن ٌؽلب علٌهم عدم وجود النبذ واإلهمال . 

لطبٌعة العالقات  االجتماعٌة  بهذا ٌتضح أن أسالٌب التعامل من خالل مجرٌات الحٌاة الٌومٌة 

،بٌن أعضاء األسرة   تؤخذ الجوانب اإلٌجابٌة فً االهتمام والتقدٌر وتبتعد عن النبذ واإلهمال األسرٌة 

 ٌسود األسرة من توافق برعاٌة كبٌر السن .بما 

 مناقشة نتائج البحث

اتجه االهتمام إلى الكشؾ عن التوافق األسري وعالقته برعاٌة المسن من حٌث مكانة المسن بٌن التقبل 

واالهتمام والنبذ اإلهمال داخل األسرة ، فانطلقت الورقة من فرضٌة مفادها:كلما زاد التوافق األسري 

ا زاد التقبل واالهتمام بما ٌعكس حالة المجتمع وهو فً مرحلته االنتقالٌة من مجتمع تقلٌدي بٌن أعضائه

إلى أكثر تحضراً ،بفعل مإشرات التحدٌث كالتعلٌم وتؽٌر الخلفٌة الحضارٌة وخروج المرأة، والتعرض 

انونٌة للتقاعد  لوسائل االتصال، وسرعة التؽٌٌر وضؽوط الحٌاة والنظام الوظٌفً والوصول إلى السن الق

. 
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ٌمكن تصنٌؾ البحث بؤنه  دراسة وصفٌة تحلٌلٌة،حٌث تم توظٌؾ منهج مسح االجتماعً بالعٌنة فً 

جمع البٌانات من وحدة التحلٌل ،وهم العاملٌن بمرحلة التعلٌم المتوسط بمإسسات التعلٌم المتوسط 

النسبٌة، بشكل ٌراعً التفاوت فً كما تم إتباع تصمٌم العٌنة العشوائٌة الطبقٌة ؼٌر بمنطقة مصراتة.

 عدد العامٌن بالمإسسات التعلٌمٌة .

ولتقدٌم صورة واقعٌة لطبٌعة التوافق األسري السائد داخل األسرة برعاٌة المسن فً المجتمع اللٌبً.فقد 

تم استخدام مجموعة من األسالٌب اإلحصائٌة ، لتحلٌل بٌانات متؽٌر واحد ، مثل الجداول التكرارٌة 

سب المئوٌة ، إضافة إلى مقٌاس الوزن المئوي لتقدٌر األهمٌة النسبٌة لفقرات مقٌاس درجات والن

 التوافق األسري لرعاٌة المسن . 

أشارت النتائج إلى أن أفراد العٌنة ، هم فً األؼلب أسر نووٌة، تقٌم فً مناطق حضرٌة وانتقالٌة، 

بمستوٌات اقتصادٌة متوسطة، واؼلبهم تؤهٌل جامعً، وٌعٌشون فً ظروؾ سكنٌة مالئمة.كما تشٌر 

توى التعلٌمً  النتائج  إلى وجود عالقة بٌن متؽٌرات المكانة االجتماعٌة االقتصادٌة األسرٌة  كالمس

فالنتائج تشٌر أن التقبل االهتمام للمس هً ومهنة األب ومقٌاس درجات التوافق األسري لرعاٌة المسن، 

الصفة الؽالبة  إلفراد العٌنة وال وجود للنبذ واإلهمال بالرؼم من اختالؾ مإشرات التحدٌث كالتعلٌم 

 دات العٌنة .مته لمفرءونوع المهنة والدخل  وطبٌعة مكونات المسكن ومال

وهذا ٌعنً أن العالقة األسرٌة السائدة فً رعاٌة المسن بٌن أعضاء األسرة تتسم بالتفاعل اإلٌجابً، 

حٌث تسود لؽة رعاٌة للمسن وما ٌرتبط بذلك من قواعد للسلوك والمعاٌٌر،حٌث تجسد ذلك فً عالقات 

ستتشكل فً صورة و لتوافق األسري طابعها التقبل واالهتمام بعٌدا عن النبذ واإلهمال. وفقا لمنطق ا

 أكثر توجها نحو قواعد ومعاٌٌر  الرعاٌة وأكثر تفاعالً وإٌجابٌة  داخل المجتمع بصورة عامة.

 فً ضوء نتائج البحث ٌوصً الباحث باالتً :  التوصٌات.

المبنً التقبل زٌادة نشر الوعً الثقافً األسري من أجل تبنً أسالٌب التعامل اإلٌجابً لقواعد السلوك  -

 االهتمام لم هم اكبر منهم سنا.

تقوٌة التفاعل بٌن أعضاء األسرة ، وإعطاء فرصة لجمٌع أفراد األسرة بالنقاش  بؽض النظر عن  -

 عمره وإبداء الرأي والمشاركة فً اتخاذ القرارات واالستفادة من خبران المسن. 

 قله تحت دعوى أنه كبٌر السن .االبتعاد عن فرض الوصاٌة على المسن ، وعدم إلؽاء ع -

 ؼرس ثقافة  التقبل االهتمام واالحترام لكبٌر السن بصورة عامة داخل المجتمع . -

 تطوٌر التشرٌعات الخاصة بخدمة المسن توفٌر التؤمٌن الصحً. -

 العمل على توفٌر أماكن ترفٌهٌة ومنتدٌات ثقافٌة خاصة للمسنٌن للتروٌح عن أنفسهم.-

 خبرات المسن بانخراطهم فً لجان استشارٌة حسب خبراتهم  لالستفادة منهم. االستفادة من -

 توفٌر بعض الفرص إلعمال تتناسب مع المسن  للمشاركة فً الدخل األسري. -

 

 

 

. 
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