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" دراسة لبعض المشكالت التي تواجه المسنين " في إحدى قري محافظة الدقھلية
أمانى أحمد نادر السيد عطية
قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى – كلية الزراعة – جامعة المنصورة

الملخص
استھدفت الدراسة :التعرف على المشكالت التي تواجه المسنين ،والتعرف على الفروق بين المشكالت التي تواجه المسنين تبعا لنوع االسرة،
والتعرف على الفروق بين المشكالت التي تواجه المسنين تبعا للمستوى التعليمى .وقد اختيرت قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة إلجراء ھذه
الدراسة ،حيث تم اختيار عينة عرضية من المسنين بالقرية الذي يبلغ أعمارھم  60سنة فأكثر وبلغ قوام تلك العينة  100مبحوثا ،واستخدم أسلوب االستبيان
بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع بيانات ھذه الدراسة  ،واستخدم في تحليل بيانات ھذه الدراسة التكرارات والنسب المئوية ،المتوسط الحسابي المرجح ،ومربع
كاى .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج كان من أھمھا ما يلي :جاء ترتيب المشكالت وفقا ألھميتھا على النحو التالى :احتلت المشكالت االقتصادية
المرتبة األولى ثم المشكالت النفسية يليھا المشكالت الصحية ثم المشكالت االجتماعية والمجتمعية وأخيرا مشكالت وقت الفراغ ،كما توجد فروق معنوية بين
المشكالت التي تواجه المسنين تبعا لنوع االسرة في عدد  4مشكالت ،وتوجد فروق معنوية بين المشكالت التي تواجه المسنين تبعا للمستوى التعليمى في عدد7
مشكالت.

المقدمة والمشكلة البحثية
يمر اإلنسان بمراحل تطور من الطفولة إلي الشباب ثم
الكھولة وأخيرا الشيخوخة التي تعتبر مرحلة طبيعية في حياة اإلنسان
البد أن يمر بھا جميع البشر ما داموا علي قيد الحياة  ،وقد تباينت نظرة
المجتمع لتك المرحلة وأساليب رعايتھا من مرحلة إلي أخرى ومن
مجتمع آلخر .ويتعدد االحتياجات لإلنسان عامة ولكبار السن بصفة
خاصة.
ونظرا للتقدم التكنولوجي والطبى واالھتمام المتنامى بالصحة
فقد ارتفع حجم المسنين مقارنة بفترات سابقة وقد بدأت المجتمعات في
دراسة سمات المسنين دراسة علمية حتى يتسني لھا إقامة خدمات
تتناسب مع تلك المرحلة العمرية حتي يكون لھم دور فعال في
المجتمع.
وقد ساد الريف قديما نظام االسر الممتدة – والتي تضمن
لمسنيھا رعاية خاصة -الى أن طالته رياح التغيير وتغير نمط بعض
االسر في الريف الى االسرة البسيطة ؛ فكان من الواجب دراسة الفرق
بين المشكالت التي تواجه المسنين في كال اال سرتين ،الممتدة
والبسيطة .و من ناحية أخرى نجد أن التغيرات المجتمعية التي لحقت
بجميع المجتمعات قد أدت إلى تقلص شكل األسرة الممتـدة ،وزيادة
أشكال األسرة النووية األمر الذي باعد بين األبناء واآلباء ،وبالتالي
تقلص الرعاية األسـرية للوالدين.
وكثيرا ما يطلق على مشكالت كبار السن "النظرة من
الخارج" حيث ان الذين يقوموا باألبحاث عن كبار السن ھم غالبا من
فئة الشباب
األھداف البحثية:
 -1التعرف على المشكالت التي تواجه المسنين ،وترتيب المشكالت
داخلھا.
 -2التعرف على الفروق بين المشكالت التي تواجه المسنين تبعا لنوع
االسرة .
 -3التعرف على الفروق بين المشكالت التي تواجه المسنين تبعا
للمستوى التعليمى.
االستعراض المرجعي:
من المالحظ في اآلونة األخيرة ،تزايد الجھود في االھتمام
بفئة المسنين ،إال ان معظمھا يركز على النواحي المادية فظھر ما
يسمى بنظام التقاعد ونظام التأمينات المعاشية كما تم تخصيص عام
1999م سنة دولية للمسنين بدعوة من الجمعية العامة لألمم المتحدة
من أجل بحث قضايا المسنين ومناقشتھا ومعالجة مشاكلھم .إال أن ھذه
الجھود جميعھا أغفلت الجانب الروحاني الذي يعد ھو الحياة بالنسبة
لھؤالء المسنين.
ومع التطور الالمتناھى في األبحاث الطبية والتكنولوجيا
الطبية والتزايد المستمر في الخدمة الصحية واكتشاف طرق حديثة

لعالج االمراض وارتفاع متوسط العمر ،أصبحت فئة المسنين تشكل
جزءا ً أساسيا في المجتمع ،وال يكاد يخلو بيت من مسن ،وإن خال لن
تخلو المجتمعات من المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة
واھتمام واحترام .وزيادة االھتمام بدراسة كبار السن بعد أن اكتشف
علم النفس والعلوم األخرى المتصلة به أھم الخواص الرئيسية للنمو
في مراحل العمر المختلفة أن مرحلة الشيخوخة ھي مظھر من مظاھر
التطور النفسي للفرد واكتمال شخصيته ،وأن المسنين قد أعطوا وأفنوا
عمرھم في خدمة مجتمعھم ،وبالتالي فھم في حاجة إلى أن يولوا
الرعاية واالھتمام في ھذه المرحلة من العمر)الشال .(2012 ،
خ صائص المسنين:
من الصعب نسبيا تحديد خصائص سلوكية متميزة للمسنين
الن عدد الخبرات والمتغيرات التي تؤثر في سلوك المسن كثيرة جدا ً
بما ينتج عنه احتماالت لخصائص واتجاھات يصعب حصرھا
خصائص المسنين :
 -1من الناحية الصحية  :يعاني من يصل مرحلة الشيخوخة إلى قلة
في كثافة العظام ،كما تصاب البشرة بالضعف وتقل سماكتھا ،وذلك
بسبب عدم إفراز الكوالجين بشكل كبير ،وانخفاض مستوى المكون
العضلي ،قد تفقد العضالت قوتھا شيئا فشيئا ،كما أنھا تصاب
بالخمول ،ويميل جسم المسن عادة إلى الضعف الجسدي العام
وأحيانا كثيرة يميل الجسم الى تكوين الشحوم ،نتيجة لضعف
عمليات التمثيل الغذائي وقلة الحركة.
 -2من الناحية العاطفية  :انحصار العالقات االجتماعية والتخلي عنھا
تخليا شبه كلي في الغالب ،واقتصار تلك العالقات على األبناء
واألحفاد والزوجة  ،كما أن الكبار بالسن يصبحون أكثر حساسية
لألمور من ذي قبل
 -3من الناحية العقلية  :قد يعاني كبار السن من تشتت في االنتباه
والتركيز .وقد إشارات الدراسات ان السبب في ذلك يعزى السباب
نفسية
 -4من الناحية الدينية :المتدين في شبابه يزداد تع ّم ق ًا روحيًا في
شيخوخته.
احتياجات المسنين:
تذكر رشا حمودة ) (2002أن احتياجات المسنين يقصد بھا
أوجه الرعاية المادية واالجتماعية والنفسية والثقافية وغيرھا من أوجه
الرعاية ،وفيما يلي عرض ألھم ھذه االحتياجات:
 -1االحتياجات الصحية:
عادة ما يشكو كبير السن من تدھور حالته الصحية بشكل
ملحوظ  ،وبذلك فھو يحتاج إلي توفير مصادر للخدمات الطبية المختلفة
مثل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية ،وبالتالي فھم يحتاجون
إلي توفير خدمات صحية منزلية بحيث يقوم بزيارتھم طبيب بصورة
دورية لتتبع حالتھم وتقديم النصح لھم .ھذا باإلضافة الى الحاجة الى
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أنواع جديدة من الدواء لم يكن يحتاجھا من قبل كالفيتامينات
والكالسيوم والمقويات.
 -2االحتياجات النفسية:
تتمثل االحتياجات النفسية في الحاجة إلي إعداد المسن نفسيا
لمرحلة الكبر وذلك عن طريق إعداد البرامج التدريبية قبل سن التقاعد
لالستفادة من إمكانياتھم والخبرات التي لديھم باإلضافة إلي الحاجة
إلي تقريب الفجوة بين األجيال وإدخال العالقات األسرية وحقوق كبار
السن داخل األسرة ضمن البرامج التعليمية.
 -3االحتياجات االجتماعية:
وھي تتمثل في  :الحا جة لتوفير عدة برامج ترفيھية تتناسب
مع شخصية المسن ورغباته  ،الحاجة إلشراك المسن في برامج
التنمية واالستفادة من خبراتھم في مجاالت تخصصھم مع إمكانية
إعادة تدريبھم مرة أخرى لتناسب قدراتھم العقلية والجسمية  ،والحاجة
إلي تدعيم العالقات االجتماعية  ،والحاجة إلنشاء دور للمسنين توفر
لھم إقامة وحماية شاملة  ،وإصدار تشريعات اجتماعية جديدة التي
تنظم العمل وتحدد إجراءات التقاعد حيث يكون إحالة الفرد إلي
التقاعد يكون مبني علي أساس قدرة الفرد علي أداء العمل .
 -4االحتياجات االقتصادية:
وھي تتمثل في :الحاجة إلي نظام يكفل لكبار السن الحصول
علي دخل مناسب يتناسب مع الزيادة في أسعار السلع والخدمات وأن
يدعم ھذا النظام الرواتب التقاعدية أو يمنح رواتب كاملة لمن ال
يستفيد من الرواتب التقاعدية وھذه خدمة أساسية تمكن كبار السن من
االستقالل اقتصاديا وعدم الخوف من المعاناة ،والحاجة إلي معاونة
المسن علي الموازنة بين موارده واحتياجاته ومنحه تيسيرات في
تكاليف الخدمات.
 -5االحتياجات الثقافية:
وھي تتمثل في :حاجة كبار السن إلي مكتبات عامة أو
مكتبات ملحقة بدور ونوادي ثقافية لمواجھة االحتياجات التربوية
والثقافية والروحية لھم لمقابلة اختالف الميول والمستويات الثقافية
بينھم ،ويمكن لھذه المكتبات توفير سبل خاصة وميسرة للمكفوفين
كالكتب المطبوعة والعدسات المكبرة لضعاف النظر والكتب الناطقة
وغيرھا من السبل.
مشكالت المسنين:
وقد حددت ھبه ) ( 2011مجموعة من المشكالت التي تواجه المسنين
والتي يمكن تلخيصھا فيما يلي:
 -1مشكالت صحية :أھم ھذه المشكالت ھي الضعف الفسيولوجي
سواء كان ھذا الضعف من األعراض الطبيعية للشيخوخة أو
نتيجة اإلصابة بمرض ما ،وفي أي من الحالتين تظھر مشكلة
أخرى وھي عدم توفر المراكز الطبية المتخصصة في مجال
المسنين ،وعدم توفر الكوادر المدربة في مجال تمريض المسنين.
 -2مشكالت اجتماعية :من أھم ھذه المشكالت ھي عدم التكامل
األسري نتيجة زواج األبناء أو سفرھم أو مرض الزوج أو فقده،
وفقد األصدقاء ،وتدھور حالة المسكن ،وعدم شغل وقت الفراغ،
وعدم توفر فرص عمل كافية لمن يشعر بالقدرة والرغبة في
العمل ،وعدم مشاركة المسنين في برامج التنمية االجتماعية.
 -3مشكالت نفسية :من أھم ھذه المشكالت ھي الشعور بالوحدة
نتيجة تقلص العالقات االجتماعية وصعوبة إقامة عالقات جديدة،
وشعور المسن بعدم نفعه لآلخرين ،وفقد الشعور باالنتماء
واألمن ،والخوف من الموت.
 -4مشكالت اقتصادية :تتمثل في انخفاض الدخل في الوقت الذي
ترتفع فيه األسعار للسلع والخدمات ،وفي المقابل ال تتوفر نظم
التأمين أو الضمان االجتماعي المناسبة للمسنين وإذا توفرت ال
تعمل بالكفاءة المنتظر منھا .قلة فرص العمل ال متاحة للمسنين
ممن تجاوزوا سن التقاعد علي الرغم من أن ھناك عددا كبيرا
منھم لديھم القدرة والرغبة في العمل ولكنھم ال يجدون سبيال لھذا.
بعض المصطلحات المرتبطة بالبحث:
يعتبر تحديد المصطلحات والمفاھيم البحثية أمرا ضروريا
في البحث العلمي وعلي وجه الخصوص البحث االجتماعي ،فالمفھوم
ھو الوسيلة الرمزية التي يستعين بھا اإلنسان للتعبير عن المعاني
واألفكار المختلفة بھدف توصيلھا للناس ،وھنا نتناول توضيحا ألھم

المصطلحات والمفاھيم البحثية المستخدمة في ھذا الصدد وھى
كالتالى:
المشكلة االجتماعية:
إن المشاكل االجتماعية ھى اجتماعية فى أصلھا واجتماعية
كذلك فى تحديدھا وتعريفھا ،وھى أخيرا اجتماعية فى وسائل
مواجھتھا وعالجھا .وھناك تعريف للمشكلة االجتماعية يشير الى "أن
المشكلة االجتماعية ھى ظر ف يؤثر فى عدد كبير من الناس بطريقة
غير مرغوبة ،وأنه يمكن عمل شئ من خالل الفعل االجتماعى
الجمعى" )الخولى .(2002 ،
ويرى فيرتشايلد أن المشكلة االجتماعية "ھى موقف يتطلب
معالجة إصالحية وينجم عن ظروف المجتمع أو البنية االجتماعية
ويتحتم معه تجميع الوسائل االجتماعية لمواجھته وتحسينه ،وھاتان
الناحيتان تتالقيان وتمتزجان فى أغلب األحيان" ) Fairchild,
.( 1944
المسنين:
اختلف الباحثون في تحديد المقاييس المستخدمة في تحديد
مرحلة الشيخوخة من العمر الزمنى والعمر البيولوجى والعمر
االجتماعى والعمر السيكولوجى ،ويتعذر وضع حد زمني دقيق بين
مراحل العمر المختلفة ،وألن أعراض بدء الشيخوخة تختلف باختالف
األفراد والبيئات .ومن مفاھيم " المسنين " ما يلى:
 كبار السن :ھم الذين تتجه قوتھم وحيويتھم إلى االنخفاض مع ازديادتعرضھم لإلصابة باألمراض التي يتزايد معه الشعور بالحاجة
والعناية والرعاية االجتماعية والنفسية والطبية )أبوعوض ،
( 2008
 وفي القانون المصري أيضا ،المسن من بلغ سن الستين من عمرهوھو ما يسمى بسن التقاعد").الفقى ( 2008 ،
ويالحظ أن معظم قوانين الدول وإن اختلفت في المدى
العمري الزمني للمسن فإنھا متفقة على أن من بلغ الستين عاما ً من
عمره فإنه يبدأ في دخول طور الشيخوخة ،لذا نجدھا تضع وتقرر
تشريعات مختلفة توجب على كل من بلغ ھذه السن أن يعتزل العمل،
الفتراضھا أن الشخص عند بلوغه ھذه السن يفقد القدرة على مباشرة
األعمال التي كان يقوم بھا من قبل).سليمان (2006 ،
وعليه ،فإن المعتبر والمعتمد في تحديد المسن ھو الحالة
الصحية وما يتعلق بھا من توفر القوى البدنية والعقلية واالنفعالية
العاطفية .فمن ضعفت أو عدمت لديه كان مسنا ً شيخا ً ومن توفرت لديه
كان شابا ً يافعا ً مھما بلغ عمره الزمني .علما بأن اإلنسان إذا بلغ عمره
الزمني الستين عاما ً أو يزيد بدأت قواه بالفتور والضعف وصار
معرضا لألمراض المختلفة ،عاجزا ً عن القيام بالتكاليف المنوطة به.
وعلى الرغم من االختالف بين القوانين في تحديد المدى
العمري الزمني للمسن ،إال ّ أنه يمكن القول بأن المسن في القانون ھو
ذلك الشخص الذي بلغ الستين عاما ً من عمره فما فوق .حيث اعتمد
القانون في تحديد المسن بالعامل العمري الزمني وليس العامل
الصحي والقدرات الجسمية والعقلية لدى الشخص كما ذھب إلى ذلك
الفقھاء.
لذلك وفي ضوء ما سبق فان الدراسة تعتمد المفھوم التالي
للمسن :بأنه الشخص  -ذكرا ً كان أم أنثى– الذي كبر سنه وبلغ الستين،
وصاحب ذلك عدد من التغيرات الفسيولوجية لديه ،وتكون سببا في
ضعف قواه وقدراته فتجعله غير قادر على رعاية نفسه وخدمتھا
نتيجة تقدمه في العمر  -وليس بسبب إعاقة أو ما شابھھا -وكذلك غير
قادر على القيام باألعباء المنوط بھا في مناحى حياته ،مما يجعله
محتاجا إلى رعاية مادية وروحية ،مع األخذ بعين االعتبار أن ھذا
الضعف عادة ما يرتبط بسن الستين.
االسرة البسيطة:
أو كما يطلق عليھا أسرة النواة وھى تتكون بأبسط أشكالھا من
الزوج – االب ، -والزوجة – االم -واالبن) .مرسى(2003 ،
االسرة الممتدة:
ھي التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء ،ثم ت متد رأسيا لتشمل
األجداد واالحفاد وأفقيا لتشمل االعمام والعمات واالخوال والخاالت.
)مرسى(2003 ،

484

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol. 9(6), June, 2018
الدراسات السابقة:
دراسة عن" :مشكالت التقاعد لدى المسنين وأثرھا على الرضا على
الحياة") .ايمان(2009 ،
استھدفت الدراسة التعرف على الفروق بين متغيرات
المستوى االجتماعي واالقتصادي )الجنس – الحالة االجتماعية –
مستوى التعليم – المھنة قبل التقاعد – دخل األسرة – مدة الزواج –
عدد األبناء( وبين محاور مشكالت التقاعد ومحاور الرضا عن الحياة.
واشتملت العينة على  297مسن من محافظة القاھرة والقليوبية ،وتم
جمع البيانات من خالل استمارة االستبيان ،وتم االستعانة باألساليب
اإلحصائية التالية :معامالت الفا كرونباخ  ،والتجزئة النصفية،
وسبيرمان و جبتومان الختبار صدق وثبات المقاييس .وكانت أھم نتائج
البحث وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث ،لصالح الذكور
في مشكالت التقاعد ،ولصالح االناث في مقياس الرضا عن الحياة،
وكذلك وجود فروق دالة احصائيا بين أفراد العينة في وجود مشكالت
التقاعد وكال من الحالة االجتماعية ومستوى التعليم والمھنة ومستوى
الدخل ومدة الزواج وعدد أفراد األسرة.
دراسة عن" :استخدام جماعات المساعدة الذاتية للتخفيف من حدة
مشكالت المسنين بالريف" )إبراھيم (2016،
ھدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية استخدام جماعات المساعدة
الذاتية للتخفيف من حدة مشكالت مسني الريف االجتماعية والنفسية
واالقتصادية والصحية ،واعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان في
جمع البيانات وتم تطبيقھا على  142مسن ،واستخدم في تحليل بيانات
الدراسة التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري
واختبار "ت" ،وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك عالقة إيجابية ذات
داللة إحصائية بين استخدام أسلوب المساعدة الذاتية والتخفيف من حدة
المشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية والصحية لدى مسني
الريف.
دراسة عن" :دراسة مقارنيه لمشكالت كبار السن ببعض المناطق
الريفية والحضرية بمحافظة المنوفية" )سالمة(2015،
استھدفت الدراسة حصر مشكالت كبار السن الصحية
واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والمجتمعية ومشكالت وقت
الفراغ ،واجراء تحليل مقارن حسب النوع وكذلك تحليل مقارن بين
الريفيين والحضريين بالنسبة للمشكالت المختلفة التي يعانى منھا كبار
السن ،وأجريت الدراسة في محافظة المنوفية على عينة عشوائية
قوامھا  210مبحوث من المسنين وتم تجميع البيانات بواسطة استمارة
االستبيان بالمقابلة الشخصية وتم استخدام عدد من المقاييس
اإلحصائية ومن بينھا النسبة المئوية والتوزيع التكرارى واختبار مربع
كاى وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج وكان أھمھا انه ثبت
معنوية احدى وثالثين مشكلة مع متغير النوع وذلك من اجمالى سبع
وستون مشكلة مدروسة ،وھناك سبع وعشرين مشكلة ثبت معنويتھا
مع متغير محل االقامة وذلك من اجمالى سبع وستون مشكلة تم
دراستھا
الفروض البحثية:
 -1توجد فروق دالة احصائيا بين افراد عينة البحث في مشكالت
المسنين المدروسة تبعا لنوع االسرة
 -2توجد فروق دالة احصائيا بين افراد عينة البحث في مشكالت
المسنين المدروسة تبعا للمستوى التعليمى.
اإلجراءات البحثية للدراسة
 -1المجال الجغرافي والبشري:
أجريت ھذه الدراسة بإحدى قري محافظة الدقھلية ،وھي قرية
أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة ،حيث اختيرت عينة عرضية
قوامھا  100مسنا ،وھي عينة كافية بسبب التجانس الشديد بين
المسنين في القرية ،وتم جمع بيانات ھذه الدراسة عن طريق استخدام
استمارة استبيان ب المقابلة الشخصية للمبحوثين )المسنين(.
 -2المجال الزمني:
تم جمع بيانات الدراسة الحالية من المسنين بالعينة البحثية
خالل الفترة من شھر يناير  2018إلي شھر مارس . 2018
 -3متغيرات الدراسة:
أ-النوع االجتماعي :ويقصد به نوع المبحوث كونه ذكر أو أنثى.
ب -الحالة الزواجية :ويقصد بھا الحالة االجتماعية التي يكون عليھا
المبحوث كونه أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل.

ج-المستوي التعليمي :تم قياسه كمتغير رتبي ويقصد به مستوي
التعليم الذي حصل عليه المبحوث كونه أمى أو سيقرأ ويكتب أو
تعليم اساسى أو تعليم متوسط أو تعليم جامعي أو تعلم فوق جامعي.
د -المھنة :تم قياسه كمتغير اسمي ويقصد به المھنة الني يعملھا بھا
المبحوث وقت جمع البيانات أو التي كان يع مل بھا فيما سبق وھو
مكون من عدة فئات ھي :مزارع ،تاجر ،عامل ،حرفي ،موظف
قطاع عام ،موظف قطاع خاص ،ال يعمل.
ھـ -نوع األسرة :ويقصد بھا نوعية األسرة التي يعيش فيھا المبحوث
وقت جمع البيانات ،كونھا بسيطة أو ممتدة.
و -المشكالت الصحية  :ويقصد بھا المشكالت الصحية المرتبطة
بالمجتمع الذي يقيم فيه المبحوث والتي قد يعاني منھا مثل  :عدم
وجود رعاية صحية اسرية لكبار السن  ،المعاناة من امراض
الشيخوخة ،نقص الموارد الشخصية المخصصة لإلنفاق على
الرعاية الصحية ،عدم وجود وعى كاف بالتغذية الصحية لكبار
السن ،عدم وجود وعى كاف بطرق رعاية كبار السن وتم قياسھا
بصياغة  5عبارات تعكس المشكالت السابقة وتراوحت االستجابات
ما بين غير موجودة  ،وموجودة وفي حالة وجودھا تكون بدرجة
مرتفعة  ،أو بدرجة متوسطة  ،أو بدرجة ضعيفة وأعطيت ھذه
االستجابات األوزان الرقمية  1 ، 2 ،3علي الترتيب ،وكان المدى
النظرى . 15-5
ز -المشكالت النفسية :ويقصد بھا المشكالت النفسية المرتبطة
بالمجتمع الذي يقيم فيه المبحوث والتي قد يعاني منھا مثل  :المعاناة
من الشعور بالوحدة ،الشعور بالقلق علي األوالد بعد الوفاة ،الشعور
برغبة أوالدي بتعجيل وفاتي ،الشعور بنظرات الطمع في عيون
األھل ،الخوف من الموت وحيدا ،الشعور بالقلق علي أن يضيع
األوالد أموال آبائھم بعد الوفاة ،التعرض لمضايقات مستمرة من
الجيران ،الخوف من وفاة شريك او شريكة الحياة ،وتم قياسھا
بصياغة  8عبارات تعكس المشكالت السابقة وتراوحت االستجابات
ما بين غير موجودة  ،وموجودة وفي حالة وجودھا تكون بدرجة
مرتفعة  ،أو بدرجة متوسطة  ،أو بدرجة ضعيفة وأعطيت ھذه
االستجابات األوزان الرقمية  1 ، 2 ،3علي الترتيب ،بمدى نظرى
.24-8
ح -المشكالت االجتماعية و المجتمعية :ويقصد بھا المشكالت
االجتماعية والمجتمعية المرتبطة بالمجتمع الذي يقيم فيه المبحوث
والتي قد يعاني منھا مثل  :انصراف معظم األھل عن أقاربھم من
كبار السن ،اھمال األوالد آلبائھم كبار السن ،انانية االھل
واالقارب ،عدم وجود برامج لرعاية المسنين في الريف ،عدم تقدير
المجتمع آلراء وخبرات كبار السن ،عدم وجود فرص عمل لكبار
السن ،استغناء األبناء عن آراء آبائھم لكبر سنھم ،فقدت المكانة
االجتماعية السابقة نتيجة لكبر السن ،الشعور بالملل واالكتئاب
نتيجة كبر السن ،عدم وجود أماكن مناسبة للترويح عن كبار السن،
انقطاع زيارة األبناء واالحفاد لكبار السن ،وتم قياسھا بصياغة 11
عبارة تعكس المشكالت السابقة وتراوحت االستجابات ما بين غير
موجودة  ،وموجودة وفي حالة وجودھا تكون بدرجة مرتفعة  ،أو
بدرجة متوسطة  ،أو بدرجة ضعيفة وأعطيت ھذه االستجابات
األوزان الرقمية  1 ، 2 ،3علي الترتيب ،وكان المدى النظرى -11
. 33
ل -المشكالت االقتصادية :ويقصد بھا المشكالت االقتصادية
المرتبطة بالمجتمع الذي يقيم فيه المبحوث والتي قد يعاني منھا مثل
 :عدم القدرة علي شراء األدوية الرتفاع أسعارھا ،الدخل ال يكفي
لمصاريف العالج ،عدم وجود الموارد المالية الالزمة لتلبية
االحتياجات ،عدم القدرة على القيام بأعمال لزيادة الموارد ،عدم
إنفاق األبناء على آبائھم ،ارتفاع أسعار السلع والمالبس بالقرية،
عدم القدرة علي سداد فواتير الكھرباء والمياه ،الخوف من الفقر في
المستقبل ،الج معيات غير الحكومية ال ترعي المسنين اقتصاديا،
الخوف على األبناء من الفقر والحاجة ،تعقد إجراءات صرف
المعاشات ،وتم قياسھا بصياغة  11عبارة تعكس المشكالت السابقة
وتراوحت االستجابات ما بين غير موجودة  ،وموجودة وفي حالة
وجودھا تكون بدرجة مرتفعة  ،أو بدرجة متوسطة  ،أو بدرجة
ضعيفة وأعطيت ھذه االستجابات األوزان الرقمية  1 ، 2 ، 3علي
الترتيب ،وكان المدى النظرى . 33-11
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ى -مشكالت وقت الفراغ  :ويقصد بھا المشكالت المرتبطة بكيفية
قضاء وقت الفراغ لل مبحوث والتي قد يعاني منھا مثل :ال يوجد نادي
اجتماعي لقضاء وقت الفراغ ومقابلة األصدقاء ،قلة البرامج
التليفزيونية المھتمة باحتياجات المسنين ،عدم وجود مقاالت في
الجرائد اليومية واألسبوعية تھتم بأحوال المسنين ،خدمات مراكز
الشباب ال يتناسب مع احتياجات المسنين ،عدم وجود ھوايات
ومھارات لمأل أوقات الفراغ ،عدم القدرة علي السفر إلي المدينة
لقضاء أوقات الفراغ ،ارتفاع أسعار كل وسائل قضاء أوقات
الفراغ ،وتم قياسھا بصياغة 7عبارات تعكس المشكالت السابقة
وتراوحت االستجابات ما بين غير موجودة  ،وموجودة وفي حالة
وجودھا تكون بدرجة مرتفعة  ،أو بدرجة متوسطة  ،أو بدرجة
ضعيفة وأعطيت ھذه االستجابات األوزان الرقمية  1 ، 2 ،3علي
الترتيب  ،بمدى نظرى . 21-7
 -4أسلوب التحليل اإلحصائي:
اعتمدت الدراسة علي عدد من األدوات اإلحصائية التي
تتناسب وطبيعة البيانات بما تحقق أھداف الدراسة مثل التكرارات
والنسب المئوية ،المتوسط الحسابي المرجح  ،ومربع كاى.
أھم الخصائص الشخصية للمبحوثين )المسنين(:
للتعرف على الخصائص الشخصية للمبحوثين تم حساب
التوزيع العددى و النسبي للمبحوثين موضحا أھم خصائصھم
الشخصية ،ويعرضه جداول ) (5) ،(4) ،( 3) ،(2) ،(1لتلك النتائج:
 -1النوع:
جدول  .1التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لنوعھم
%
العدد
النوع
78
78
ذكر
22
22
أنثي
100
100
الجملة
المصدر :استمارة االستبيان

ويتضح من الجدول ) ( 1أن  78من أفراد العينة ذكور وقد
بلغت نسبتھم  ،% 78في حين وجد ان  22من أفراد العينة إناث
وبلغت نسبتھم .%22
 -2الحالة الزواجية:
جدول  .2التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا للحالة الزواجية
%
العدد
الحالة الزواجية
أعزب
76
76
متزوج
7
7
مطلق
17
17
أرمل
100
100
الجملة

ويمثلون  % 43من إجمالي المسنين بالعينة ،كما يتضح أن  8من
المسنين بالعينة تعليمھم ابتدائي ويمثلون  %8من إجمالي المسنين
بالعينة ،ووجد  2مسنين بالعينة تعليمھم فوق جامعي يمثلون  %2من
إجمالي المسنين بالعينة.
 -4المھنة:
جدول  .4التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمھنتھم
%
العدد
المھنة
22
22
مزارع
10
10
تاجر
10
10
عامل
10
10
حرفي
30
30
موظف قطاع عام
12
12
موظف قطاع خاص
6
6
ال يعمل
100
100
الجملة
المصدر :استمارة االستبيان

ويتضح من الجدول ) ، (4أن  22من المسنين بالعينة
مزارعين يمثلون  %22من إجمالي المسنين بالعينة ،ووجد أيضا أن
 10من المسنين بالعينة يعملون بالتجارة ويمثلون  %10من إجمالي
المسنين بالعينة ،كما وجد أيضا أن  10من المسنين بالعينة يعملون
بالعمالة يمثلون  %10من إجمالي المسنين بالعينة ،ووجد أن  10من
المسنين بالعينة يعملون حرفيين يمثلون  %10من إجمالي المسنين
بالعينة ،ووجد أن  30من المسنين بالعينة يعملون بالقطاع العام
ويمثلون  %30من إجمالي المسنين بالعينة ،ويشير الجدول أيضا أن
 12من المسنين بالعينة يعملون بالقطاع الخاص ويمثلون  %12من
إجمالي المسنين بالعينة كما أن ھناك  6من المسنين بالعينة ال يعملون
ويمثلون  % 6من إجمالي المسنين بالعينة.
 -5نوع األسرة:
جدول  .5التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لنوع األسرة
%
العدد
نوع االسرة
57
57
بسيطة
43
43
ممتدة
100
100
الجملة
المصدر :استمارة االستبيان

يتضح من الجدول ) (5أن ھناك  57من المسنين بالعينة
يعيشون في أسرة بسيطة ويمثلون  %57من إجمالي المسنين بالعينة،
كما وجد أن 43من المسنين بالعينة يعيشون في أسرة ممتدة ويمثلون
 %43من إجمالي المسنين بالعينة.

المصدر :استمارة االستبيان

ويتضح من الجدول ) (2أن ھناك  76من افراد العينة حالتھم
الزواجية متزوج وقد بلغ نسبتھم  ،% 76في حين وجد أن عدد أفراد
العينة في الحالة الزواجية مطلق بلغ  7بنسبة  ،%7كما وجد أن 17
من افراد العينة في الحالة الزواجية أرمل بنسبة .%17
 -3المستوي التعليمي:
جدول  . 3التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمستواھم
التعليمي
%
العدد
المستوى التعليمي
أمى
30
30
يقرأ ويكتب
17
17
تعليم أساسي
43
43
تعليم متوسط
8
8
تعليم جامعي
2
2
تعليم فوق جامعي
100
100
الجملة
المصدر :استمارة االستبيان

ويتضح من الجدول ) (3أن ھناك  30من المسنين بالعينة يقرأ
ويكتب ويمثلون  %30من إجمالي المسنين بالعينة ،كما وجد أن 17
من المسنين بالعينة تعليمھم أساسي يمثلون  %17من إجمالي المسنين
بالعينة ،ووجد أيضا أن  43من المسنين بالعينة تعليمھم متوسط

النتائج والمناقشات
اوال  :المشكالت التي تواجه المسنين وترتيب ھذه المشكالت علي
حسب أھميتھا:
لتحقيق الھدف البحثي الثاني تم حساب المتوسط الحسابي
المرجح لتوضيح أھم المشكالت التي تواجھھم سواء كانت صحية أو
نفسية أو اجتماعية ومجتمعية أو اقتصادية أو وقت فراغ ،ويعرضه
جداول ) (10) ،(9) ،(8) ،(7) ،(6لتلك النتائج:
جدول  .6المتوسط الحسابي المرجح للمشكالت الصحية
المتوسط
المشكالت
الترتيب
المرجح
الصحية
5
17.8
 -1عدم وجود رعاية صحية اسرية لكبار السن
1
23.8
 -2المعاناة من امراض الشيخوخة
 -3نقص الموارد الشخصية المخصصة لإلنفاق
4
19.7
على الرعاية الصحية
 -4عدم وجود وعى كاف بالتغذية الصحية لكبار
3
20.8
السن
 -5عدم وجود وعى كاف بطرق رعاية كبار
2
22
السن
)(3
20.82
مجموع المشكالت الصحية
المصدر :استمارة االستبيان

486

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol. 9(6), June, 2018
يتضح من الجدول رقم ) (6ما يلي:
بحساب المتوسط الحسابي المرجح أمكن ترتيب المشكالت
الصحية وفقا ألھميتھا وذلك على النحو التالي " :المعاناة من امراض
الشيخوخة " ،ثم " عدم وجود وعى كاف بطرق رعاية كبار السن "،
ثم " عدم وجود وعى كاف بالتغذية الصحية لكبار السن " ،ثم " نقص
الموارد الشخصية المخصصة لإلنفاق على الرعاية الصحية "،
وأخيرا " عدم وجود رعاية صحية اسرية لكبار السن ".
جدول  . 7المتوسط الحسابي المرجح للمشكالت النفسية
المتوسط
المشكالت
الترتيب
المرجح
النفسية
5
12.3
 -1المعاناة من الشعور بالوحدة
1
42.3
 -2الشعور بالقلق على األوالد بعد الوفاة
8
3.2
 -3الشعور برغبة أوالدي بتعجيل وفاتي
6
9.5
 -4الشعور بنظرات الطمع في عيون األھل
4
36.5
 -5الخوف من الموت وحيدا
 -6الشعور بالقلق على أن يضيع األوالد أموال
3
36.7
آبائھم بعد الوفاة
7
9.2
 -7التعرض لمضايقات مستمرة من الجيران
2
38.5
 -8الخوف من وفاة شريك او شريكة الحياة
) (2
23.52
مجموع المشكالت النفسية
المصدر :استمارة االستبيان

يتضح من الجدول رقم ) (7ما يلي:
بح ساب المتوسط الحسابي المرجح أمكن ترتيب المشكالت
النفسية وفقا ألھميتھا وذلك على النحو التالي " :الشعور بالقلق على
األوالد بعد الوفاة " ،ثم " الخوف من وفاة شريك او شريكة الحياة "،
ثم " الشعور بالقلق على أن يضيع األوالد أموال آبائھم بعد الوفاة "
ثم " ،الخوف من الموت وحيدا " ثم " المعاناة من الشعور بالوحدة "
ثم " الشعور بنظرات الطمع في عيون األھل " " ،التعرض لمضايقات
مستمرة من الجيران " وأخيرا " الشعور برغبة أوالدي بتعجيل
وفاتي".
جدول  .8المتوسط الحسابي المرجح للمشكالت االجتماعية
والمجتمعية
المشكــالت االجتماعية
المتوسط
الترتيب
المرجح
والمجتمعية
 -1انصراف معظم األھل عن أقاربھم من كبار
3
14.2
السن
2
14.3
 -2اھمال األوالد آلبائھم كبار السن
1
14.5
 -3انانية االھل واالقارب
3
14.2
 -4عدم وجود برامج لرعاية المسنين في الريف
5
13.8
 -5عدم تقدير المجتمع آلراء وخبرات كبار السن
6
13.7
 -6عدم وجود فرص عمل لكبار السن
8
12
 -7استغناء األبناء عن آراء آبائھم لكبر سنھم
 -8فقدت المكانة االجتماعية السابقة نتيجة لكبر
7
12.2
السن
9
11
 -9الشعور بالملل واالكتئاب نتيجة كبر السن
 -10عدم وجود أماكن مناسبة للترويح عن كبار
11
10.5
السن
9
11
-11انقطاع زيارة األبناء واالحفاد لكبار السن
(4) 12.85
مجموع المشكــالت االجتماعية والمجتمعية
المصدر :استمارة االستبيان

يتضح من الجدول رقم ) (8ما يلي:
بح ساب المتوسط الحسابي المرجح أمكن ترتيب المشكالت
االجتماعية والمجتمعية وفقا ألھميتھا وذلك علي النحو التالي  " :انانية
االھل واالقارب "  ،ثم " اھمال األوالد آلبائھم كبار السن "  ،ثم "
انصراف معظم األھل عن أقاربھم من كبار السن "  ،و " عدم وجود
برامج لرعاية المسنين في الريف "  ،ثم " عدم تقدير المجتمع آلراء
وخبرات كبار السن "  " ،عدم وجود فرص عمل لكبار السن "  ،ثم "
فقدت المكانة االجتماعية السابقة نتيجة لكبر السن "  " ،استغناء

األبناء عن آراء آبائھم لكبر سنھم "  ،ثم " الشعور بالملل واالكتئاب
نتيجة كبر السن "  ،ثم " انقطاع زيارة األبناء واالحفاد لكبار السن "
 ،وأخيرا " عدم وجود أماكن مناسبة للترويح عن كبار السن " .
جدول  .9المتوسط الحسابي المرجح للمشكالت االقتصادية
المتوسط
المشكــالت
الترتيب
المرجح
االقتصادية
 -1عدم القدرة على شراء األدوية الرتفاع
10
27.3
أسعارھا
8
27.7
 -2الدخل ال يكفي لمصاريف العالج
 -3عدم وجود الموارد المالية الالزمة لتلبية
6
29.3
االحتياجات
 -4عدم القدرة على القيام بأعمال لزيادة
8
27.7
الموارد
5
29.5
 -5عدم إنفاق األبناء على آبائھم
7
28.8
 -6ارتفاع أسعار السلع والمالبس بالقرية
 -7عدم القدرة على سداد فواتير الكھرباء
11
16.8
والمياه
4
39
 -8الخوف من الفقر في المستقبل
 -9الجمعيات غير الحكومية ال ترعي
2
41.5
المسنين اقتصاديا
3
41.3
-10الخوف على األبناء من الفقر والحاجة
1
43.3
-11تعقد إجراءات صرف المعاشات
)(1
32.02
مجموع المشكالت االقتصادية
المصدر :استمارة االستبيان

يتضح من الجدول رقم ) (9ما يلي:
بحساب المتوسط الحسابي المرجح أمكن ترتيب المشكالت
االقتصادية وفقا ألھميتھا وذلك علي النحو التالي  " :تعقد إجراءات
صرف المعاشات "  ،ثم " الجمعيات غير الحكومية ال ترعي المسنين
اقتصاديا "  ،ثم " الخوف على األبناء من الفقر والحاجة "  ،ثم "
الخوف من الفقر في المستقبل " ،ثم " عدم إنفاق األبناء على آبائھم "
 ،ثم " عدم وجود الموارد المالية الالزمة لتلبية االحتياجات "  ،ثم "
ارتفاع أسعار السلع والمالبس بالقرية " ،ثم " الدخل ال يكفي
لمصاريف العالج "  ،و " عدم القدرة على القيام بأعمال لزيادة
الموارد "  ،ثم " عدم القدرة على شراء األدوية الرتفاع أسعارھا " ،
وأخيرا " عدم القدرة على سداد فواتير الكھرباء والمياه "
جدول  .10المتوسط الحسابي المرجح لمشكالت وقت الفراغ
المتوسط
مشكالت
الترتيب
المرجح
وقت الفراغ
 -1ال يوجد نادي اجتماعي لقضاء وقت الفراغ
5
1.6
ومقابلة االصدقاء
 -2قلة البرامج التليفزيونية المھتمة باحتياجات
1
15.3
المسنين
 -3عدم وجود مقاالت في الجرائد اليومية
1
15.3
واألسبوعية تھتم بأحوال المسنين
 -4خدمات مراكز الشباب ال يتناسب مع احتياجات
3
6.3
المسنين
4
2
 -5عدم وجود ھوايات ومھارات لمأل أوقات الفراغ
 -6عدم القدرة على السفر إلى المدينة لقضاء
6
0.8
أوقات الفراغ
6
0.8
 -7ارتفاع أسعار كل وسائل قضاء أوقات الفراغ
)(5
6.01
مجموع مشكالت وقت الفراغ
المصدر :استمارة االستبيان

يتضح من الجدول ) (10ما يلي:
بحساب المتوسط الحسابي المرجح أمكن ترتيب مشكالت
وقت الفراغ وفقا ألھميتھا وذلك علي النحو التالي  " :قلة البرامج
التليفزيونية المھتمة باحتياجات المسنين "  ،و " عدم وجود مقاالت
في الجرائد اليومية واألسبوعية تھتم بأحوال المسنين "  ،ثم " خدمات
مراكز الشباب ال يتناسب مع احتياجات المسنين"  ،ثم " عدم وجود
ھوايات ومھارات لمأل أوقات الفراغ "  ،ثم " ال يوجد نادي اجتماعي
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لقضاء وقت الفراغ ومقابلة االصدقاء "  ،ثم " عدم القدرة على السفر
إلي المدينة لقضاء أوقات الفراغ "  ،وأخيرا " ارتفاع أسعار كل
وسائل قضاء أوقات الفراغ "
ويتضح من الجداول ) (10) ،( 9) ،(8) ،( 7) ،(6ان ترتيب
مجموع المشكالت وفقا ألھميتھا على النحو التالى :احتلت المشكالت
االقتصادية المرتبة األولى ،ثم المشكالت النفسية ،يليھا المشكالت
الصحية ،ثم المشكالت االجتماعية والمجتمعية ،وأخيرا مشكالت وقت
الفراغ.
ثانيا :الفروق بي ن المشكالت التي تواجه المسنين تبعا لنوع االسرة
والمستوى التعليمى
أوال :المشكالت الصحية:
جدول .11العالقة بين كل من نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين
وجود المشكالت الصحية
المشكلة
 -1عدم وجود رعاية صحية
اسرية لكبار السن
-2المعاناة من امراض
الشيخوخة
-3نقص الموارد الشخصية
المخصصة لإلنفاق على
الرعاية الصحية
 -4عدم وجود وعى كاف
بالتغذية الصحية لكبار
السن
 -5عدم وجود وعى كاف
بطرق رعاية كبار السن

المستوى التعليمى
نوع االسرة
قيمة مربع مستوى قيمة مربع مستوى
المعنوية
كاى
المعنوية
كاى
0.020

0.887

6.177

0.289

1.932

0.165

1.853

0.869

0.800

0.371

6.670

0.246

1.412

0.235

6.125

0.294

1.568

0.210

7.528

0.184

المصدر :استمارة االستبيان *مستوى المعنوية 0.05

**مستوى المعنوية 0.01

معنوية وفقا للمستوى التعليمى فيما يخص مشكلة الشعور برغبة أوالدي
بتعجيل وفاتى ،ومن ناحية أخرى لم تثبت معنوية العالقة بين المستوى
التعليمى وجميع المشكالت النفسية األخرى.
ثالثا :المشكالت االجتماعية والمجتمعية:
جدول  .13العالقة بين كل من نوع االسرة والمستوى التعليمى وبي ن
وجود المشكالت االجتماعية والمجتمعية
المشكــلة

المستوى التعليمى
نوع االسرة
قيمة مربع مستوى قيمة مربع مستوى
المعنوية
كاى
المعنوية
كاى

 1انصراف معظم األھل عنأقاربھم من كبار السن
 2اھمال األوالد آلبائھم كبارالسن
 3انانية االھل واالقارب4عدم وجود برامج لرعايةالمسنين في الريف
5عدم تقدير المجتمع آلراءوخبرات كبار السن
6عدم وجود فرص عمللكبار السن
7استغناء األبناء عن آراءآبائھم لكبر سنھم
8فقدت المكانة االجتماعيةالسابقة نتيجة لكبر السن
9الشعور بالملل واالكتئابنتيجة كبر السن
10عدم وجود أماكن مناسبةللترويح عن كبار السن
11انقطاع زيارة األبناءواالحفاد لكبار السن

0.070

0.792

3.612

0.607

0.008

0.929

4.897

0.429

0.102

0.749

4.231

0.517

0.102

0.749

4.231

0.517

0.020

0.887

3.612

0.607

0.043

0.835

5.147

0.398

0.023

0.879

5.459

0.362

0.208

0.648

6.683

0.245

1.030

0.310

6.211

0.286

0.162

0.687

6.756

0.239

0.754

0.385

2.785

0.733

المصدر :استمارة االستبيان *مستوى المعنوية ** 0.05مستوى المعنوية 0.01

يبين جدول ) (11نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين كل من
نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين المعاناة من المشكالت الصحية،
ويتضح من النتائج انه لم تثبت معنوية العالقة بين نوع االسرة وسائر
المشكالت الصحية وكذلك لم تثبت معنوية العالقة بين المستوى
التعليمى وأيا من المشكالت الصحية المذكورة.
ثانيا :المشكالت النفسية:
جدول  . 12العالقة بين كل من نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين
وجود المشكالت النفسية
المشكلة
 1المعاناة من الشعور بالوحدة 2الشعور بالقلق علي األوالدبعد الوفاة
 3الشعور برغبة أوالدي بتعجيلوفاتي
 4الشعور بنظرات الطمع فيعيون األھل
 5الخوف من الموت وحيدا 6الشعور بالقلق علي أن يضيعاألوالد أموال آبائھم بعد الوفاة
 7التعرض لمضايقات مستمرةمن الجيران
-8الخوف من وفاة شريك او
شريكة الحياة

المستوى التعليمى
نوع االسرة
مستوى
قيمة مربع مستوى قيمة
المعنوية مربع كاى المعنوية
كاى
0.852 1.981 *0.047 3.959
0.000

4.333 0.994

0.377

*0.044 11.411 0.539

2.948

7.408 0.086

0.192

3.212 *0.025 5.016

0.667

0.097

3.787 0.756

0.581

1.724

7.499 0.189

0.186

1.013

6.949 0.314

0.224

المصدر :استمارة االستبيان *مستوى المعنوية 0.05

يبين جدول ) (13نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين كل من
نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين المعاناة من المشكالت
االجتماعية والمجتمعية ،ويتضح من النتائج انه لم تثبت معنوية العالقة
بين نوع االسرة وسائر المشكالت االجتماعية والمجتمعية وكذلك لم
تثبت معنوية العالقة بين المستوى التعليمى وجميع من المشكالت
االجتماعية والمجتمعية المذكورة
رابعا :المشكالت االقتصادية:
جدول .14العالقة بين كل من نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين
وجود المشكالت االقتصادية
المشكلة

0.503

**مستوى المعنوية 0.01

يبين جدول ) (12نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين كل من نوع
االسرة والمستوى التعليمى وبين المعاناة من المشكالت النفسية ،ويتضح
من النتائج وجود فروق معنوية بين نوعي االسرة وبين كل من المعاناة
من الشعور بالوحدة ،والخوف من الموت وحيدا ،ومن ناحية أخرى لم
تثبت معنوية العالقة بين نوع االسرة وبين سائر المشكالت النفسية
األخرى ،اما بالنسبة لنتائج اختبار مربع كاى للعالقة بين المستوى
التعليمى وبين المعاناة من المشكالت النفسية فيتضح وجود عالقة

1عدم القدرة علي شراء األدويةالرتفاع أسعارھا
 2الدخل ال يكفي لمصاريفالعالج
3عدم وجود الموارد الماليةالالزمة لتلبية االحتياجات
4عدم القدرة على القيام بأعماللزيادة الموارد
5عدم إنفاق األبناء على آبائھم 6ارتفاع أسعار السلع والمالبسبالقرية
7عدم القدرة علي سداد فواتيرالكھرباء والمياه
 8الخوف من الفقر في المستقبل 9الجمعيات غير الحكومية الترعي المسنين اقتصاديا
10الخوف على األبناء من الفقروالحاجة
11تعقد إجراءات صرفالمعاشات

المستوى التعليمى
نوع االسرة
قيمة مربع مستوى قيمة مربع مستوى
المعنوية
المعنوية كاى
كاى
2.228

*0.023 13.050 0.136

2.980

**0.004 17.028 0.084

9.366 *0.025 5.016

0.095

**0.010 14.070 **0.010 6.185
2.095

*0.041 11.563 0.148

1.364

*0.050 10.946 0.243

3.305

**0.006 16.131 0.069

0.672

0.412

5.062

0.408

0.636

0.425

6.268

0.281

0.636

0.425

6.897

0.228

0.000

0.944

2.315

0.804

المصدر :استمارة االستبيان *مستوى المعنوية ** 0.05مستوى المعنوية 0.01
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يبين جدول ) (14نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين كل من
نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين المعاناه من المشكالت
االقتصادية ،ويتضح من النتائج وجود فروق معنوية بين نوع االسرة
وبين كل من المعاناة من عدم وجود الموارد المالية الالزمة لتلبية
االحتياجات ،وعدم القدرة على القيام بأعمال لزيادة الموارد ،ومن
ناحية أخرى لم تثبت معنوية العالقة بين نوع االسرة وبين سائر
المشكالت االقتصادية األخرى ،اما بالنسبة لنتائج اختبار مربع كاى
للعالقة بين المستوى التعليمى وبين المعاناة من المشكالت االقتصادية
فيتضح وجود عالقة معنوية وفقا للمستوى التعليمى فيما يخص كل من
مشكلة عدم القدرة علي شراء األدوية الرتفاع أسعارھا ،والدخل ال
يكفي لمصاريف العالج ،وعدم القدرة على القيام بأعمال لزيادة
الموارد ،وعدم إنفاق األبناء على آبائھم ،وارتفاع أسعار السلع
والمالبس بالقرية ،وعدم القدرة علي سداد فواتير الكھرباء والمياه.
ومن ناحية أخرى لم تثبت معنوية العالقة بين المستوى التعليمى
وجميع المشكالت االقتصادية األخرى.
جدول  . 15العالقة بين كل من نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين
وجود مشكالت وقت الفراغ
المشكلة
 1ال يوجد نادي اجتماعي لقضاءوقت الفراغ ومقابلة االصدقاء
 2قلة البرامج التليفزيونيةالمھتمة باحتياجات المسنين
 3عدم وجود مقاالت في الجرائداليومية واألسبوعية تھتم بأحوال
المسنين
4خدمات مراكز الشباب اليتناسب مع احتياجات المسنين
 5عدم وجود ھوايات ومھاراتلمأل أوقات الفراغ
6عدم القدرة علي السفر إليالمدينة لقضاء أوقات الفراغ
 7ارتفاع أسعار كل وسائلقضاء أوقات الفراغ

المستوى التعليمى
نوع االسرة
قيمة مربع مستوى قيمة مربع مستوى
المعنوية
المعنوية كاى
كاى
0.190

0.889

1.083

0.956

0.188

0.664

3.268

0.659

0.448

0.503

3.165

0.675

0.888

0.346

1.321

0.933

0.000

0.994

2.157

0.827

1.540

0.215

0.846

0.974

2.333

0.127

0.873

0.972

المصدر :استمارة االستبيان *مستوى المعنوية ** 0.05مستوى المعنوية 0.01

يبين جدول ) (15نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين كل من
نوع االسرة والمستوى التعليمى وبين المعاناة من مشكالت وقت
الفراغ ،ويتضح من النتائج انه لم تثبت معنوية العالقة بين نوع االسرة
وسائر مشكالت وقت الفراغ وكذلك لم تثبت معنوية العالقة بين
المستوى التعليمى سائر مشكالت وقت الفراغ المذكورة.
مناقشة النتائج:
أوضحت النتائج أنه تتساوي المشكالت الصحية لدى المسنين
في كال ً م ن األسرة البسيطة واألسرة الممتدة ،وكذلك تساوت
المشكالت الصحية لدى المبحوثين وفقا ً لمستوياتھم التعليمية المختلفة،
فالمعاناة من أمراض الشيخوخة وعدم وجود الوعي الكافي لرعاية
المسنين وطرق التغذية الصحية المالئمة لھم ونقص الموارد المادية
المخصصة للرعاية الصحية وعدم وجود رعاية صحية أسرية للمسنين
تساوت في نوعي األسرة المدروس ،وكذلك وفقا ً للمستوى التعليمي
وقد يعزى ذلك الى تساوى المسنين فيما يفقد من خاليا جسدية ال يمكن
تعويضھا خصوصا ً اذا كانت الخاليا المفقودة من خاليا المخ فيصعب
معھا العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.
أما المشكالت النفسية فقد ثبت معنوية العالقة بين نوع األسرة
وكل من مشكلة الخوف من الموت وحيدا ً والمعاناة من الشعور
بالوحدة ،فاألسرة الممتدة تحمي المسن المقيم فيھا من مشكلة الخوف
من الموت وحيدا ً حيث أنه محاط بعدد من ذوي القرابة من الدرجات
األولى بصفة يومية وطول أوقات النھار والليل تعزز عنده الشعور
باألمان من مشاكل الوحدة التي يعاني منھا المسن المقيم في أسرة
بسيطة .إال أنه قد تساوى نوع األسرة في باقي المشكالت النفسية من
الشعور بالقلق على األوالد بعد الوفاة ،والشعور برغبة األبناء بتعجيل
الوفاة ،والشعور بنظرات الطمع في عيون األھل ،والشعور بالقلق

على أن يضيع األوالد أموال آباءھم بعد الوفاة ،والتعرض لمضايقات
مستمرة من الجيران ،والخوف من وفاة شريك الحياة .ونجد أنه
تساوى متغير المستوى التعليمي في سائر المشكالت النفسية ما عدا
مشكلة الشعور برغبة األوالد في تعجيل وفاة المسن ،وقد يفسر ذلك
من خالل نظرية التوافق ،فالتكيف أو التوافق االجتماعي للمتعلم يكون
أعلى منه لألقل تعليما ً فقدرته على التصالح مع الذات والتواصل مع
اآلخرين يكون مرتفع عن غيره مما يتيح له فرصة التواجد االيجابي
في محيطه ،واألقل تعليما ً فھو أقل تكيفا ً وتصالحا ً مع الذات ويكون
عبئا ً على من حوله.
كما أكدت النتائج على تساوي المشكالت االجتماعية
والمجتمعية التي يعاني منھا المسنين في كال ً من األسرة البسيطة
والممتدة ،وكذلك نجد أنه تساوى متغير المستوى التعليمي في معاناة
المسنين من المشكالت االجتماعية والمجتمعية ،وذلك ينطبق على
مشكلة أنانية األھل واألقارب ،وإھمال األوالد آلبائھم المسنين،
وانصراف معظم األھل عن أقاربھم من المسنين ،وعدم وجود برامج
لرعاية المسنين في الريف ،وعدم تقدير المجتمع آلراء آبائھم
وخبراتھم ،وعدم توافر فرص عمل لكبار السن ،والشعور بفقد جزء
من المكانة اال جتماعية نتيجة لكبر السن ،والشعور بالملل واالكتئاب.
والمشكالت االقتصادية التي احتلت المرتبة األولى في
أھميتھا لدى المبحوثين فقد ثبت معنوية العالقة بينھا وبين نوع األسرة
في مشكلة عدم القدرة على القيام بأعمال لزيادة الموارد ،وعدم وجود
موارد مالية لتلبية االحتياجات ،حيث يقل حيوية المسن وقدرته على
مباشرة األعمال المختلفة التي من شأنھا إدرار دخل يساعد على تلبية
االحتياجات المادية المختلفة.
ونجد أنه تساوى نوع األسرة في باقى المشكالت االقتصادية
من تعقد إجراءات صرف المعاشات حيث أنه يعتمد على الروتين
واإلجراءات الرسمية ،والجمعيات غير الحكومية ال ترعى المسنين
اقتصاديا حيث أن دور وجمعيات رعاية المسنين غير منتشرة في
الريف بصفة عامة ،والخوف على األبناء من الفقر والحاجة ويرجع
إلى سوء األحوال االقتصادية في المجتمع ،وعدم إنفاق األبناء على
آبائھم حيث أن العطاء ھنا يسير في اتجاه واحد فقط وھو من اآلباء
لألبناء فقط وليس العكس .ومشكلة ارتفاع أسعار السلع والمالبس
وكذلك الدواء وفواتير الكھرباء فيعزى إلى توقف عمل المبحوث
واعتماده على المعاش الذي ال يكفي للمتطلبات نظرا ً لصغر حجمه
عن المرتب السابق لسن المعاش.
أما بالنسبة للفروق في المشكالت االقتصادية وفقا ً للمستوى
التعليمي فالمتعلم يكون ذو حظ أكبر من األقل تعليما ً في وظائف أعلى
وبالتالي معاش أكبر وتأمينات اجتماعية تحميه من المشكالت
االقتصادية التي يعاني منھا األقل تعليما ً ويظھر ھذا جليا ً في قدرته
على شراء أدوية من دخله وشراء سلع ومالبس وسداد فواتير
الكھرباء والمياه كما أنه ليس بحاجة إلى إنفاق أبناؤه عليه ومعاشه يسد
متطلباته المختلفة فال يحتاج إلى القيام بأعمال لزيادة موارده.
أما مشكالت وقت الفراغ فقد تساوى وجودھا بالنسبة لنوع
األسرة وكذلك بالنسبة للمستوى التعليمي ،فاالھتمام بقضاء وق ت
الفراغ ليس من األمور التي تحتل مكانه لدى الريفيين بصرف النظر
عن نوع األسرة أو المستوى التعليمي ،وكان أعلى مشكالت وقت
الفراغ في األھمية ھي قلة البرامج التلفزيونية المھتمة باحتياجات
المسنين وكذلك عدم وجود مقاالت في الجرائد تھتم بأحوال المسنين
وھما وسائل لقضاء وقت الفراغ في المنزل بدون بذل مجھود أو مشقة
أو مصروفات زائدة.
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ABSTRACT
The study aimed at: identifying problems facing the elderly, and identify the differences between the
problems faced by the elderly depending on the type of family, and identify the differences between the
problems facing the elderly according to the educational level. The village of Awish Al-Hajr was chosen to
conduct this study, the sample was selected from the elderly in the village aged 60 years and over. the sample
strength was 100 respondents. A questionnaire was used as a tool for collecting data and were used in
analyzing the data of this study Frequencies and percentages, weighted arithmetic mean, and kai square .The
problems were ranked according to their importance as follows: economic problems ranked first and
psychological problems followed by health problems, social and societal problems and finally leisure time
problems. There are also significant differences between the problems facing the elderly according to the type
of family. There are significant differences between the problems facing the elderly Depending on the level of
education
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