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Summary: 
The aim of the current research is to identify the "Social Factors That Passively affect Sons, 

Treatment to Their Old Parents", an applied study on some students of the Assiut University 

branch in the new valley", at a time when the society is witnessing a dynamic movement and 

historical awakening in the positive transformation of the demands of university youth, In all 

fields and fields, to represent the youth of the university and qualified educational and 

academic in all areas of life one of the most important pillars of community building, Social 

factors are represented by the total circumstances surrounding them, distinguishing each 

other, in his relationships and people closely involved, as members of his family or others 

around him. Including elderly parents The elderly are a human resource with a vital social 

function as the homes of experience, coaches and teachers of youth, within them the renewed 

youth and the fragmentation of the beautiful time, twenty years ago we! Twenty years later, 

we are the most in need of those who take care of us and our affairs (socially, 

psychologically, economically, health, culture, entertainment and others). While the Egyptian 

state paid great attention to youth, it was launched in 2017 year of youth, The study presents 

an applied study on a sample of some students of the university branch in the New Valley to 

find out the most important, Social Factors That Passively affect Sons, Treatment to Their Old 

Parents, following the descriptive analytical method. The results showed that there are social 

factors that have a negative effect on the treatment of some of the children of their elderly 

parents such as the disintegration of the families, indifference and neglect, and some of the 

legal and legislative duty to care for elderly parents, some concerned with the requirements of 

life and the impoverishment of some colleges in the curricula of care mechanisms. The 

elderly and the concern of children and their addiction to modern means of communication, 

such as Face book and others, without focusing on direct communication in the relationship of 

the uterus and the care of elderly parents, and recommendations, work on the existence of a 

basic material called (care of the elderly sacred duty) T, also considered the year 2020 as a 

year for the elderly. 
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 عوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنينال

Social Factors That Passively affect Sons  Treatment to Their Old Parents 
 بالوادي الجديدأسيوط طبقة علي طالب فرع جامعة م "تقدير موقفية "استطالعدراسة 
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 ثموديالت البح

  أواًل:    مقدمة. 
 ثـانـيـــًا: مشكلة البحث.
 ثـالـثــــًا: أسئلة البحث.
 رابـــعــًا: أهداف البحث.

 أهمية مجتمعية(.-أهمية تطبيقية-)أهمية نظرية -مسًا: أهمية البحث:اخ
 البحث.مفاهيم سادسًا: 

 سـابعـًا: حدود البحث. 
 ثـامنــًا: منهج البحث. 
 -تاسعًا: خطوات البحث:

 وصواًل لألهداف المنوطة به.وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث 
 عاشرًا: نتائج البحث.

 العوامل االجتماعية المؤثرة سـلبًا فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن المسـنينحول  نبيااست استمارةنتائج  (1
 .ادي الجديدبالو أسيوط طالب فرع جامعة بعض طبقة علي " متقدير موقفية "استطالعكدراسة 

 .من المسنينوذويهم أولياء أمورهم نحو  ألبناءالفاعلة ل تمعامالرؤية مستقبلية حول آليات دعم ال (2
 الحادي عشر: توصيات البحث والمقترحات. 

 المراجع. ▪
 .ملخص البحث ▪
 مالحق البحث. ▪
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 اإلطار العام للبحث
 أوالً: مقدمة:

حول مطالب الشباب، واألخـ  االيجابي ة تاريخية فى التحول يشهد العالم المعاصر حركة ديناميكية وصحو 
عي إحــدأ أهــم المرتكــسات األساســية التـــي باب الجــامُيمثــل الشــحيــ  بــارامهم فــي كافــة العلــوم والمجــاالت، 

ن تربويًا وأكاديميًا للتعامل مع سوق العمل يون فمة المثقفين المؤهلين والمعديرتكس عليها المجتمع، فهم يمثل
الوقــــت الــــ ي ُتمثــــل فيــــ  العوامــــل  تطوعيــــًا، أو ك همــــا معــــًا، فــــىمجــــاالت الحيــــاة، وويفيــــًا أو  فــــى كافــــة

خــرم منهــا تبعــا لــ ل  ســامر الوــروا التــي تحــيط بشــخت معــين وتميــسه عــن  يــره، في االجتماعيــة مجموعــة
 ،مـن النـاسالوروا العامة التي تحيط ب ، فتتولد لدي  مجموعة من الع قات تنشأ بين  وبـين فمـات معينـة 

فمـن  م.يختلط بهم اخت طا وثيقًا سواء كانوا أفراد أسرت  أو مجتمع  أو األصحاب واألصدقاء ال ين يختـاره
أو أمــًا أو كليهمــا أو  اً إن المســن الكبيـر قــد يكــون أبـفــ ،موــاهر رعايــة المسـن مــن الناحيــة االجتماعيـةهـ ه ال

فالرعايـة االجتماعيـة للمسـن  ،و يرهـاونفسـيًا وصـحيًا  اً صديقًا ألحدهما أو جارًا، استلسم منا رعايت  اجتماعيـ
ومـن نافلـة  ،(1)م الرعايـة الكاملـة، واالهتمـام بهمـاألب واضمن نطاق األسرة تقوم في البدايـة علـى رعايـة األ

هـو البـر فـي التعامـل  وأساس هـ ه الرعايـة ،موهرا من مواهر رعاية كبار السنن رعاية الوالدين تعتبر إالقول 
فقـال  ،قـرين عبادتـ  سـبحان  إليهمـاجعـل اإلحسـان سبحان  وتعـالي ف، وبه ا وصانا اهلل (2)واإلحسان إليهمامعهما 
ى: تعــالي ُدواْ  َأالا  َربــ  َ  َوَقضــَ اهُ  ِإالا  َتْعبــُ َدْينِ  ِإيــا ُدُهمَ  إحســاناً  َوِباْلَوالــِ َر َأحــَ َدَ  اْلِكبــَ ْبُلَ نا ِعنــْ ا يــَ ا فــَ  تَقُــ ا ِإمــا ْل َأْو ِك ُهمــَ

اَا الـ  ل   *َقْواًل َكِريمـاً ا َلُهَما ُأاٍّ وال تَْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهمَ  ا َجنـَ ْْ َلُهمـَ ِة َوقـُلْ َواْخفـِ ْن الراْحمـَ اِني   مـِ ا َربايـَ ا َكمـَ راب  اْرَحْمُهمـَ
ِ يراً  ــــال تعــــالى:  (24-23)اإلســــراء:  صــــَ ْيَناوق ــــْ ِ  اإلنســــان َوَوصــــا َعْت ُ  ُكْرهــــاً  ُأمــــ  ُ   ُ َحَمَلتْــــ  إحســــاناً  ِبَواِلَدي  َوَوضــــَ
َمَواِت وقولــ  تعــالى:  .(15: حقــاااأل)ُكْرهــاً  ي الســا ا فــِ ِ  مــَ ِسَي اَوِللــا ِْ ِلَيجــْ ي اأَلْر ا فــِ اُءو َومــَ ِ يَن َأســَ وا ا لــا ا َعِملــُ ِبمــَ

ونحـن بعـد ! ن عامـًا نحـنفهـم قبـل عشـري ،فالمسنون ثروة بشـرية .(31النجم) َوَيْجِسَي الاِ يَن َأْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى
بنــا  عتنــيمــن يلحاجــة الأشــد فــى هــم نحــن يصــب  فن ،بيننــا ا ن( 2050فمســنون )عــام ، عشــرين عامــًا هــم

لـى مـن  ،(3)و يرهــا –صـحياً -نفسـياً  –اجتماعيـاً ، وبأمورنـا حيـ  تقـاس حضــارات  ،فــي الحيـاة األمـل يعطنـاوا 
فــي  حيويــة ا  تــراهم يعملــون كمستشــاريناعيــة لهــم وويفــة اجتمف .هااألمــم والشــعوب بمقــدار رعايتهــا لمســني

لخبـرة، كــونهم ا بيـوتهـم شـيو  ان الفـإن كـ، خطـط التنميـة المجتمعيـة والوطنيـة وكمـدربين ومعلمـين للشـباب
دسـتورية لممـم والشـعوب لمــا يحملونـ  مـن خبـرات حياتـ ، بــداخلهم الشـباب المتجـدد وعبـق الــسمن المراجـع ال

دها الفتـي المتحـر ، وأولـت الدولـة المصـرية اهتمامهـا بالشـباب، فأطلقـت الجميل، فالشباب هم وقودها وجس

 
، 1(: رعاية المسن بين العلوم الوضعية والتصور اإلس مي، المكتب الجامعي الحدي ، جامعة االسهر، القاهرة، ط2008( الفقي مصطفى محمد أحمد الفقي)(1

 .112ت
 .386ية والتشريعات الدولية، كلية الشريعة، الجامعة األردنية، ت(: رعاية المسنين في الشريعة اإلس م2014( ســري سيــد الكيــ ني و محمد سري الكي ني)(2
بح  (: الدور الموصوا والدور الممارس ألخصامي رعاية المسنين في مواجهة المشك ت المجتمعية المستحدثة، 2017( على إبراهيم على سعيد خطيب)مايو (3

 وسنا: االستراتيجيات واإلجراءات"، المعهد القومي لعلوم المسنين، جامعة بني سويا. لمعهد علوم المسنين "المسنون تام على رؤ  المؤتمر األولمقدم ب
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  اتــ  وعلــى التــواسي وضــعت نصــب أعينهــا قضــايا المســنينم، عــام الشــباب، فــى الوقــت 2017علــى عــام 
علـى طاولـة الحـوارات وعلـى  المسامل االجتماعية المطروحـة، وأصبحت من أهم (1)"علوم المسنين" فجاءت

 اً اقتصـاديو  اً وطبيـ اً ونفسـيًا اجتماعيشرعًا وشريعًة،  حقوق الشخت المسنلميادين، لتفعيل كافة المجاالت وا
االجتماعيــة موقــا يــنجم عــن وــروا بيميــة مجتمعيــة يــؤثر علــى الــ ات، فتحتــام إلـــي  المشــكلةف .و يرهــا

ففـي ، المسـنينآليات لتوجي  الشباب لتفعيل أدوارهـم المختلفـة لرعايـة توفير  إليكد أ معالجة إص حية، مما
ربي، ومع الماضي كانت األسرة الممتدة هي النمط السامد لمسر العربية ويعود ه ا إلى طبيعة المجتمع الع
يـة، ولكــن ال بدايـة سـبعينات مـن القــرن الماضـي بـدأ هـ ا الــنمط باالنخفـاْ ليسـود مكانـة نمــط العاملـة النوو 

حـــافو علـــى ترابطهـــا األســـري وعلـــى احتـــرام ورعايـــة يـــسال لكبـــار الســـن المكانـــة واالحتـــرام، وال تـــسال األســـر ت
فالشباب يقع على عاتقة جسء كبير وهام فـى  المسن، فقد يكون األب أو الجد أو أحد أفراد األسرة المقربين،

" أن احتياجــات المســـنين متعــددة، والتـــي تتحــول إلـــي أبــو الحســـنولمــا أوضـــ  " .(2)رعايــة المســنين باألســـرة
المكـون االجتمـاعي والنفســي والصـحي و يرهـا للمســن، والتـي تتطلـب بنــاء مخـاطر ومشـك ت تـنعكس عــن 

 .(3)لمؤسسـات المحيطـة بالمسـن لتـوفير الحمايـة االجتماعيـة لـ القدرات التي تسـتند علـى قـدرة األشـخات وا
د و وجــب ،" حــول النســق القيمــي لــدأ عينــة مــن طلبــة جامعــة السقــاسيق"محمــد وحســانجــاءت نتــام  عنــدما و 

بدرجـة مرتفعـة ومتوسـطة، وحسـب الترتيـب التنـاسلي للقـيم الطلبة عينة الدراسـة ق القيمي لدي مستويات للنس
أن القـيم المرتبطـة بالعمـل فـى جـاءت فـى الترتيـب األول، يليهـا القـيم الدينيـة فالعلميـة و  ،ق نتام  المقيـاسوف

ت القــيم بأنهــا تكوينــات القــيم االجتماعيــة. حيــ  عرفــجــاءت فاالقتصــادية، فالجماليــة، وفــى الترتيــب األخيــر 
تميــس بالثبــات فرضــية إيجابيــة لــدأ الفــرد تمثــل أحكــام معياريــة تتصــل بــالواقع تكتســب مــن خــ ل الخبــرة، ت

النســبي، وتوهــر فــى ســلوك  مــن خــ ل تفاعلــ  مــع المواقــا المختلفــة. فــى الوقــت الــ ي عــرا فيــ  النســق 
وترتيــب هــ ه القــيم داخــل هــ ا المجتمــع حســب لقيمــي: بأنــ  مجموعــة القــيم التــي تعتنقهــا فــرد أو مجتمــع مــا ا

هوم القيم االجتماعية: بأنها هي التى أولويات ، والتي تجعل  متميسًا عن باقي المجتمعات،. فى حين جاء مف
و الدارسـة أو العمـل، مـن أجـل تخت الع قات الطيبة بين الناس من حول الفرد، سواء فى محيط األسـرة أ

ليؤكــد بــأن هنــا  قصــور مــا مــن جانــب العوامــل  .(4)ن والرعايــة والمســاعدةا خــرين ممــن يحتــاجون يــد العــو 
ركامس األساسية الداعمة لتقـديم الرعايـة والخـدمات الإحدأ أهم ية االجتماع العواملتمثل االجتماعية، حي  

المتخصصــــون االجتمــــاعيون، وكــــ ل  يمارســــها  ،تقــــدم بطــــرق علميــــة منومــــة ومعروفــــة ة، والتــــياإلنســــاني
 

(: عميـــــد المعهـــــد القـــــومي لعلـــــوم المســـــنين، المحـــــة المعهـــــد القـــــومي لعلـــــوم المســـــنين، جامعـــــة بنـــــي ســـــويا، 2015( محمـــــد ياســـــر ســـــيد ســـــيا الـــــدين حســـــين )(1
 .36-1ت 

في المجتمع الفلسطيني أهداا وطموحات، اإلدارة العامة للتخطيط والدراسات، وسارة الشؤون االجتماعية، السلطة  (: واقع المسنين2009عبدالرحيم أبو فضالة)( (2
 . 12الوطنية الفلسطينية، ت

ة، مستخلصات أعمال جتماعية ... بناء القدرات كنمو م للرعايكبار السن بين المخاطر المتعددة والحماية اال (:2017مايو ( أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم)(3
 ، المعهد القومي لعلوم المسنين، جامعة بني سويا."واإلجراءات المؤتمر األول لمعهد علوم المسنين "المسنون تام على رؤوسنا: االستراتيجيات

يناير، دراسات  25بعد ثورة  القيمي لدأ عينة من طلبة جامعة السقاسيق (: النسق2013محمد المرأ محمد إسماعيل و حسان شكري عطية حجاسي)أبريل  ((4
  .6(، جامعة السقاسيق، ت79تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية بالسقاسيق، العدد )
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 تشـيرومـع هـ ا ف ،تبعـات المسـتقبل م تلقـىكتـافهأ, وعلـى األمـةهم المستقبل وأمل ف ،الشبابمن  المتطوعون
عوامـل اجتماعيـة قـد تـؤثر سـلبًا فـى معاملـة بعـْ األبنـاء ألوليـاء أمـورهم وجود  إلىات نتام  بعْ الدراس

وا عـن خدمـة والعـس  ،واإلهمـال ،موـاهر ال مبـاالةبعـْ هـ ه العوامـل فـي  تتجسـد موـاهرمن المسنين، و 
مـع ا بـاء  االعنـبعْ األحيان تصل تل  المعام ت إلى ففي ورعاية المسنين كواجب شرعي وتشريعي، 

مكاناتهمقدراتهم وميولهمتوجيههم بطرق مناسبة، ووفق  ليصب  من الضرورة ,لمسنونا  ،(1)، وبما يتناسب وا 
عـدم طاعـة السوجـة وترابطـ  فقـد كـان فـي المؤثرة سلبًا في تفكـ  الكيـان األسـرأ العوامل االجتماعية وحول 

تلــ  ســباب أو  علــى طبيعــةوا لوقــمــا دفــع بالبحــ  الحــالي ا،  (2)أثــر كبيــر فــى  لــ  للــسوم وســوء معاملتهــا
التوجيــ   علــىالعوامــل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــى معاملــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم مــن المســنين، والعمــل 

مكاناتهم والتخلت من  ،ا الشبابكوسيلة يتفهم به ،واإلقناع اإلرشادو  المشك ت االجتماعية وبما يتناسب وا 
باعتبارهــا أقــوأ العوامــل  ،اإلرشــاد األســري بدراســة األســرةجتمــاعي و القــاممين بالعمــل اال يهــتم، وأن ةالمختلفــ

هــا االجتماعيــة تــأثيرا فــي الفــرد وفــي تنشــمت  االجتماعيــة، ويختلــا تأثيرهــا الحســن أو الســي  بــاخت ا تركيب
فــي المجتمعــات ال ربيــة مــن الناحيــة االجتماعيــة  (4)يمكــن م حوتهــاســلبيات ال هنــا  بعــْف ،(3)ووروفهــا
 ا الــنمط  تفكــ  األســرة مــن الناحيــة االجتماعيــة وعــدم وجــود الجــو األســرأ حوتهــا، فعلــي رأســها ويمكــن م

جيـ ، بـل ويقلـدها فـى أحيانـًا الممتد إلى حد ما، وقد يتبادل شباب الجامعـة تلـ  الثقافـات دون ضـوابط أو تو 
، وحتـى (5)دين من المسنينكثيرة دون تفكير، فيكون  ا تأثير سلبي على أدواره المنوطة ب  حول رعاية الوال

الجوانــب مرحلــة التكامــل بــين العوامــل االجتماعيــة والعوامــل ال اتيــة والنفســية فــى تعــديل بعــْ صــل إلــي ن
تقــديم المســاعدات  هم مــن المســنين، فمــن الضــروري العمــل علــىور مــاألبنــاء ألوليــاء أمعاملــة المــؤثرة ســلبًا 

كل طاقاتهم  ، بهدا االستفادة منإلى التكيا األمثل صولللو بالتعليم واإلرشاد والتوجي  والتدريب للط ب 
ي، وعلــى رأســها تقــديم الرعايــة والخــدمات ألوليــاء األمــور مــن واســتثمارها بووــاما اجتماعيــة وبشــكل إيجــاب

ء وتمكيـنهم  فـي مجـال رعايـة  ويهـم مـن المسـنين، مـع تقـديم الـدعم دور األسرة واألبنـال اً تعسيس ، و (6)المسنين
 .(7)لدي شباب الجامعات حول سبل رعاية المسنين ومهاراتها جي  التربوي واألكاديميتو الالتدريب و ب

 
 
 

 
 (www.social-team.com)  ( سينب أبو سيد أبو بكر)بدون(: دور الخدمة االجتماعية في مكافحة المشك ت االجتماعية المعاصرة لدي الشباب.  من موقع(1
 ) جمع( مقرر مشك ت اجتماعية،المستوأ السابع، قسم اجتماع 482هـ(: جامعة المل   سعود، قسم الدراسات االجتماعية، 1429ـ1428)( هند الميسر (2
 .18عالم الكتب، ت، 3حامد عبد الس م سهران)بدون(: التوجي  واإلرشاد النفسي، ط ( (3
مة القيم، المؤتمر السنوي السادس، مجلس التربية األخ قي، جامعة النهضة، بني سويا (: استراتيجيات اإلص ا ومنوو 2008ون)مارس( صديق عفيفي وآخر (4

 .7الجديدة، ت
 .  22(: دور التربية األخ قية في تعديل سلو  الفرد لصال  المجتمع وتطوره، إدارة المعادي التعليمية، مصر، ت2008( فوسي الشيمي)مارس (5
   .114مدخل الخدمة االجتماعية، مكتبة القاهرة الحديثة، ت الفضل)بدون(:( محمد كامل البطريق و حسن ط  أبو (6
السلطة  وسارة الشؤون االجتماعية،اإلدارة العامة للتخطيط والدراسات،  واقع المسنين في المجتمع الفلسطيني أهداا وطموحات،(: 2009عبدالرحيم أبو فضالة)( (7

 . 12ت طنية الفلسطينية،الو 
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 :ثـانـيـــاً: مشكلة البحث

 حـو استحدثت علي المجتمـع، ومـا تيرات التي من أهمية دراسة بعْ المت البح  الحالي مشكلة  انبثقت
عــن  و لــ مســنون مــن أبنــاءهم المقدمــة لابــاء ال بعــْ جوانــب الرعايــة والخــدماتمــن وجــود قصــور فــي 

القيــام بهــ ا الحــق عــن  العــسوا إلــي حــد مــن الشــباب الجــامعي الحــال بــالبعْالمســتوأ المنشــود، ليصــل 
لـبعْ ن المسنين، وه ا ما رصـده الباحـ  بحكـم معايشـت  أولياء أمورهم و ويهم منحو  الشرعي والتشريعي

 فــرعكــون الباحــ  أحــد منســوبي الدراســة، مجتمــع وعينــة  -أســيوط بــالوادي الجديــد جامعــة  -فــرع طــ ب 
كون الباح  عضو الجمعيـة العامـة لرعايـة المسـنين فـرع الواقع الميداني حول  هرصدتم ك ل  ما  ،الجامعة

الجمعيـة مجتمـع الدراسـة، ءات  يـر مقننـ  للمسـنين أنفسـهم أعضـاء ب ت ولقامن خ ل مقاالوادي الجديد، 
 مباشــركانـت  ا تـأثير و ، األبنـاء لهــمفـي معاملـة  المـؤثرة ســلباً يـة العوامـل االجتماعبعــْ أثر بـ ومـا اخـتت

فــي علــى قــدر علــم الباحــ  البحــو  بعــْ ومــا توصــلت إليــ  نتــام   ،اجتماعيــًا ونفســيًا و يرهــا هــم وات علــي
د انف ت أخ قي بين البعْ من ط ب المدارس بكل مستوياتها، وك ل  بـين طـ ب الجامعـات، ومـا وجو 

ية فـــي االنســـ   مـــن العـــادات والتقاليـــد المجتمعيـــة الســـليمة، بـــل يصـــل الحـــال بـــالبعْ لهـــا مـــن آثـــار ســـلب
 فـيمنهـا بأنـ  بعْ البحو  والدراسات  ات الصلة، حيـ  يتـبن نتام   ما أكدت علي  ك ل  ،ال سدراء منه

ات والتــي قــد تتعــاْر وعــادة تتفشــى فــى المجتمعــات العربيــة بعــْ الثقافــات ال ربيــ ا ونــة األخيــرة بــدأت
عـسوا الـبعْ مـنهم عـن ك، بصـورة سـلبيةالجـامعي  الشـبابمن بعْ التداولها العربي، في عوتقاليد المجتم

مكاشـفة مـن خـ ل اسـتط ع الـرأي  يـر وهـ ا مـا أوهرتـ  واقـع الولياء أمورهم و ويهم من المسـنين، أرعاية 
لجديــد، ووجــود فتــور بــين المقــنن والــ ي أجــراه الباحــ  علــى عينــة مــن طــ ب فــرع جامعــة أســيوط بــالوادأ ا

بعـْ الدراسـات الع قات االجتماعية بين بعْ الشباب وأولياء أمورهم و ويهم من المسنين، ك ل  أكـدت 
معلومــات، وضــعا الــوعي، وعــدم تــوفر الوقــت، وعــدم أن نقــت الأن بعــْ الشــباب يــرأ  علــىوالكتابــات 

، وضـعا الحـوافس ديم الرعاية والخدماتتقل مساندة األسرة، وعدم توفر التشريعات المنومة للعمل التطوعي
المعنوية، ووجود بعْ الصور االجتماعية السلبية عن المتطوعين معوقـات  ات أهميـة مرتفعـة فـي إعاقـة 

تحديد الع قـة بـين أسـاليب مواجهـة وحول  .(1)ديم الرعاية والخدمات للمسنتقمشاركة الشباب الجامعي في 
أنـ  كلمـا لجـأ المسـن الدراسـة بأكـدت نتـام  حيـ  دأ عينـة مـن المسـنين، الحياة، والشعور بالوحدة النفسية ل

إلــى اســتخدام األســاليب االيجابيــة فــى مواجهــة الضــ وط كلمــا كــان لــ  تــأثير فــى تخفيــا شــدة المعانــاة مــن 
ــة الشــعور بالوحــدة، ويتطلــب  لــ  إعــداد بــرام  إرشــادية ع جيــة لتــوفير رعايــةضــ   وط أحــدا  الحيــاة وقل

القـاممون  يهـتموبـالر م مـن أن الوقـت الـراهن ، (2)من المحيطين بالمسن مـن  ويهـمية جيدة اجتماعية وصح

 
جامعة المل   –السلطان)بدون(: اتجاهات الشباب الجامعي ال كور نحو العمل التطوعي، دراسة تطبيقية على جامعة المل  سعود، كلية التربية  ( فهد بن سلطان(1

 .64سعود، ت
لمؤتمر السنوي الثامن لمركس بالوحدة النفسية لدأ عينة من المسنين، ا الع قة بين أساليب مواجهة ض وط الحياة والشعور :(2001هشام إبراهيم عبد اهلل) ((2

 اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس.
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المعرفـي والمهـارأ إلـى  تبعـًا لمواصـفات الجـودة الشـاملة فـى الجـانبين إعـداد خريجـيب على التعليم الجامعي
جتمـع، قيـات الممـن أخ  جانب اإلعداد فى الجانب الوجداني، وال ي يتسـق مـع أخ قيـات المهنـة المسـتمدة

 تشـــير بعـــْف ،(1)مـــنهم و ويهـــم، وخاصـــة المســـنون أخ قياتهـــا رعايـــة واحتـــرام أوليـــاء األمـــور وعلـــى رأس
بـالر م مـن تركيـسه علـي مـا يـسال محـدودًا، و دمات وتقـديم الرعايـة والخـأن مستوأ العمل التطـوعي ب األدبيات
قلـة الدراسـات ، و االجتمـاعي التطـوعيقلـة مشـاركة الشـباب فـي العمـل بسـبب االجتماعية،  المجاالتبعْ 

صــادرة عــن مــؤتمر العمــل التطــوعي فــي  توصــيةإليــ   أشــارتتقــديم الرعايــة والخــدمات، كمــا  ات الصــلة ب
لمؤسسات العالمية ومراكس البحو  إلى القيام بدراسات متعمقة، لبحـ  الوطن العربي إلى دعوة "الباحثين وا

ويعتبر برنـام  مـدارس سـان  ،(2)اء بمستوأ األعمال التطوعية"مقومات العمل التطوعي وسبل دفع  واالرتق
م مثـاال للبـرام  الرامـدة فـي مجـال التطـوع و ـرس قـيم العمـل 1995فرانسسكو للتطوع ال ي تأسس في العام 

أن بعــْ الجامعــات والكليــات واألمريكيــة أصــبحت تضــع العمــل التطــوعي والخدمــة العامــة ، (3)اعياالجتمــ
ال كما أثبت نتام  إحدأ الدراسات أيضَا بأن   ،(4)ية التي يتحتم على الط ب اجتياسهاضمن المواد اإلجبار 
العربــي بشــكل عــام دون العــالم بعــْ الــدول العربيــة ب فــيوتقــديم الرعايــة والخــدمات عيــة تــسال الجهــود التطو 
ن قصور أو يشير مفهوم التفك  االجتماعي إلى ما يصيب النسق االجتماعي مكما  ،(5)المستوأ المطلوب

قصـور فـي أداء األنسـاق االجتماعيـة ، ارية واالسـتقرارخلل في أدام  لووامف  األساسية وهي تحقيق االستمر 
المحــيط  وبيمــة المجتمــع لعوامــل االجتماعيــةلفيصــب  المســن، االبــن بوالــده ولمــا تتضــ  ع قــة ، (6)لووامفهــا

ـــة التعليميـــة ووســـامل اإلعـــ م واالتصـــال واألصـــ ـــةباألســـرة والبيم ـــى الجوانـــب المختلف  مـــن دقاء، وتأثيرهـــا عل
 ات أثــر  مجتمــع مــن إمكانــات وتســهي ته ال، ومــا يــوفر يــةتعليمالدينيــة و الثقافيــة و النوم الــتقاليــد و العــادات و ال

لعوامــل االجتماعيــة ا ، وهــ ا مــا دفــع بالبحــ  الحــالي للبحــ  حــولد علــى رعايــة المســنينفاعــل يســاعد الفــر 
 ، ووضع رؤية لع جها.من المسنينو ويهم ياء أمورهم ألبناء ألولفي معاملة ا المؤثرة سلباً 

 -:األسئلة اآلتيةفي اإلجابة عن  الحالي البحثمما سبق تبلورت مشكلة  :ثـالـثــــاً 
 للعوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا فى معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين؟ ما اإلطار الفكري (1

تقـديم الرعايـة  فـي ة األبناء ألولياء أمورهم من المسنينالمؤثرة سلبًا فى معاملما العوامل االجتماعية  (2
 ؟والخدمات لهم

رعايــة أوليــاء أمــورهم مــا أثــر العوامــل االجتماعيــة  ات التــأثير الســلبي وعــسوا بعــْ األبنــاء عــن  (3

 
(: المنوومية ودورها فى تعويم أخ قيات أجيال الحاضر والمستقبل "دور ألمؤسسات التربوية فى منوومة األخ قيات"، مركس تطوير 2009( أمين فاروق فهمي)(1

 .3ة العلوم، جامعة عين شمس، تتدريس العلوم، كلي
 .20، تمؤتمر العمل التطوعي واألمن في الوطن العربي: (2000) ((2

3) (2005):San Francisco School,)  
4) (2006):Corporation for National and Community Services,)  

 .م1992م، الشبيكي، 2005هـ، يعقوب والسلمي 1417هـ، القعيد، 1422الباس،  ((5
  .5قضايا مجتمعية معاصرة، ت هـ(:12/1/1436( عادل بن عايْ الم  وي)(6
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 و ويهم من المسنين؟

ماعيـة فـى معاملـة األبنـاء ألوليـاء ما الرؤية المستقبلية للحد من التأثير السـلبي لـبعْ العوامـل االجت (4
 أمورهم و ويهم من المسنين؟

 -:رابـــعــاً: أهداف البحث  

 -الحالي إلى: بح هدا اليحي  

 بًا فى معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين.التعرا على العوامل االجتماعية المؤثرة سل (1

 ء أمـــورهم و ويهـــم مـــن المســـنينأســـباب عـــسوا بعـــْ الطـــ ب للقيـــام برعايـــة أوليـــاعلـــي التعـــرا  (2
 والمتعلقة بالعوامل االجتماعية.

 أولياء أمورهم و ويهم من المسنين.أثر عسوا بعْ األبناء عن رعاية  التعرا على (3

يسـهم فـى الحـد مـن تـأثير بعـْ العوامـل االجتماعيـة سـلبًا قـد مسـتقبلية مقتـرا كرؤيـة التوصل إلى  (4
 م من المسنين.فى معاملة األبناء ألولياء أمورهم و ويه

 خامساً: أهمية البحث:

 -:في ا تي ألهمية "النورية والتطبيقية والمجتمعية"الحالي بعْ جوانب ا البح يوض  
  األهمية النظرية: ▪

المســببات الحقيقيــة بعــْ تشــخيت مــن الباحــ  قــد تفيــد فــى حاولــة مضــافة كونــ  م بحــ تتضــ  أهميــة ال
عـن  لـ   فضـ ً  ،أمـورهم و ويهـم مـن المسـنينملة األبنـاء ألوليـاء المؤثرة سلبًا فى معاو لعوامل االجتماعية ل

علم الباح  در قفي ميدان علوم المسنين، على إلسهام بإضافات معرفية فى ا مثل محاولةيقد  البح فان 
تقــديم الرعايــة باتــ  اهتمامالمجتمــع و  حاجــةالراهنــة، و المرحلــة اه بمتطلبــات وجــدو  تــ فامدو  ،البحــ ضــوع مو و 

يقابلـ  علـى التـواسي االهتمـام بالشـباب وبجودة عاليـة، ، الميادينللمسنين، وعلى كافة المجاالت و  والخدمات
ومــن ثــم فــإن البحــ  الحــالي قــد ، الوويفيــة والتطوعيــةوبتطلعاتــ ، ومشــاركات  فــى كافــة األنشــطة والخــدمات 

 يكون إضافة جديدة للمكتبة العربية فيما يختت بعلوم المسنين. 
 قية:األهمية التطبي  ▪

لعوامـل االجتماعيـة المسنين وعلومهم بنوـرة واقعيـة ميدانيـة حـول اقد يفيد البح  الحالي المهتمين بقضايا ف
الميداني واقع ، من خ ل رصد البح  للم من المسنينالمؤثرة سلبًا فى معاملة األبناء ألولياء أمورهم و ويه

وانــب والمتعلقــة بموضــوع بعــْ الجي تحديــد لوقــوا علــل بــدليلأيضــًا قــد يســهم و  ,"مجتمــع وعينــة الدراســة"
بمنوــور  المســنين وعلــومهم وعلــى كافــة المســتويات،بقضــايا البــاحثين والمهتمــين  المســتفيدون يفيــدالبحــ ، ف
وأصــدقاء، وبيمــات تعليميــة، وأدوار لوســامل التواصــل أســرة، االجتماعيــة مــن ة األنســاق البيميــ حــولشــمولي 

ـــــة واألداءات االجتمـــــاعي واإلعـــــ م وجوانبهـــــا االج ـــــدة، فـــــي تماعي ـــــة الجي ـــــة ال تقـــــديمالمهني والخـــــدمات رعاي
  . للمسنين عاليةجودة ب جتماعيةاال
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 األهمية المجتمعية: ▪

العوامــل االجتماعيــة المــؤثرة مــن خــ ل الوقــوا علــى أهــم  ،ةالمجتمعيــ ةاالجتماعيــ مــدواالع وضــحهات والتــي
مـن ة، متميـس فاعلـة و  مجتمعـة منوومـة ، وتكـوينمسنينسلبًا فى معاملة األبناء ألولياء أمورهم و ويهم من ال

القـاممين علـي العمـل االجتمـاعي ، مـن المجتمـع أطيـاا كافـة ةشـاركخ ل أسـر متماسـكة  يـر مفككـة، وبم
رشـاد ووسـامل إعـ م واتصـال  شـبابل، وتوجي  اوالمتطوعين الجـامعي مـن خـ ل منـاه  علميـة وتوجهـات وا 
ســلبية حــول رعايــة المســنين مــن أبنــامهم و ويهــم، عوامــل االجتماعيــة الللوقــوا علــى جوانــب ال بنــاءة وهادفــة

 .وتحويلها لعوامل إيجابية بناءة وفاعلة، فيصب  العامد على المجتمع فيصب  مجتمع متماس  وبناء
 -:البحث فاهيماً: مسادس

 - مــؤثرة ســـلباً العوامــل االجتماعيـــة ال) ، والممثلــة فـــيالمفتاحيـــة  كلماتــوتمثلــت مفــاهيم البحـــ  الحــالي فـــي 
 .(المسنين من موراألأولياء  - معاملة األبناء

  العوامل االجتماعية: 

مجتمــع الــ ي ال إطــارمــع بعضــهم الــبعْ، فــي  األفــرادتفاعــل وتعــاي  نتيجــة  هــياالجتماعيــة: العوامــل ف
كمـا  .(1)التـي يسـير وفقهـا الفـردو ، السـادة بـالمجتمع واألعـراا والتقاليـد لمجموعـة مـن العـادات أفرادهيخضع 

فيخــرم منهــا تبعــا لــ ل   ،مجموعــة مــن الوــروا التــي تحــيط بشــخت معــين وتميــسه عــن  يــرهعرفــت بأنهــا 
ــــى ، فبهــــ ا الشــــخت و يــــره مــــن ســــواء النــــاس ســــامر الوــــروا العامــــة التــــي تحــــيط الوــــروا يقتصــــر عل

هــم مجموعــة مــن الع قــات التــي تنشــأ بــين الشــخت وبــين فمــات معينــة مــن النــاس يخــتلط ب، و االجتماعيــة
 .(2)واألصــدقاء الــ ين يختــارهم اخت طـا وثيقــًا ســواء كــانوا أفــراد أســرت  أو مجتمعـ  أو مدرســت  أو األصــحاب

ي تحـيط بشـخت معـين وتميـسه عـن  يـره كما عرفت العوامـل االجتماعيـة: بأنهـا مجموعـة مـن الوـروا التـ
، (3)المجاالت سواء الناس فيخرم منها تبعا ل ل  سامر الوروا العامة التي تحيط به ا الشخت و يره من

وبه ا المعنى تقتصـر العوامـل االجتماعيـة هنـا علـى مجموعـة مـن الع قـات التـي تنشـأ بـين الشـخت وبـين 
ثيقـــًا ســـواء كـــانوا أفـــراد أســـرت  أو مجتمعـــ  أو مدرســـت  أو فمـــات معينـــة مـــن النـــاس، يخـــتلط بهـــم اخت طـــا و 
 الجامعة أو األصحاب واألصدقاء ال ين يختارهم.

وين شخصية الطالـب فـى محـيط مجموعة الوروا التي تساعد فى تك :إجرائياً  العوامل االجتماعية عراوت
ك  وأدواره المنوطـة بـ ، المحيط ب ، فيـنعكس  لـ  باإليجـاب أو السـلب علـى سـلو  يالمجتمعأسرت  والمحيط 

 .مع أولياء أموره و وي  من المسنين فى المقام األول وا خرون من أفراد أسرت  ثانياً 
 

 
 ا داب.كلية ا ثار، قسم  ،في تخطيط وعمارة المدن العربية اإلس مية االجتماعيةالعوامل  أثر: (بدونضياء نعمة محمد و عماد مهدي حسن) ((1

(2) Malone, E. E. and Zarit, S. H.(1995): Dimensions of Social Support and Conflict as Predictors of Caregiver 
Depression, International Psychogeriatries, Vol. 7, PP25-38.  

ة في (: العوامل االجتماعية المؤثرة في إرتكاب الجريمة، دراسة ميدانية ألثر العوامل االجتماعية التي تؤدي إلي إرتكاب الجريم2011( نوري سعدون عبداهلل)(3
 للعلوم اإلنسانية، كلية ا داب، جامعة األنبار. مدينة الرمادي، مجلة جامعة األنبار 
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   ًالعوامل االجتماعية المؤثرة سلبا: 
المجتمعيـة المحيطـة بالطالـب مجموعة من الوروا بأنها  :إجرائياً  ة المؤثرة سلباً العوامل االجتماعيوتعرا 

و يـرهم، فتـأثر فـى سـلوك   أسرة ومجال تعليمي ووسامل إع ميـة وتواصـل وأصـدقاءالجامعي ويعايشها من 
 و سلبًا.بَا أإيجا تميسه عن  يرهمع ا خرين ف

  معاملة األبناء : 

هي تل  الرعاية والخدمات المنشودة من األبناء تجاه أوليـاء أمـورهم و ويهـم  :إجرائياً  معاملة األبناءوتعرا 
 ر إيجابي على حالتهم االجتماعية والنفسية والصحية و يرها. من المسنين، فتكون  ا أث

   المسنين من موراألأولياء: 
ــاً  المســنين مــن رأوليــاء األمــو وتعــرا  بــأنهم كــل أب وأم وجــد وجــدة ممــن بل ــوا ســن الســتين عامــًا  :إجرائي
عهــا مــن أبنــاءهم ، وتتطلــب طبيعــة مــرحلتهم العمريــة وحالتهــا إلــى تقــديم الرعايــة والخــدمات بكافــة أنوافــأكثر

 .كحق شرعي وتشريعي
 

  ونلمسنا: 

عـاجسًا عـن  كـل إنسـان أصـب  هـو، ف(1)من بلغ سن الستين من عمـره وهـو مـا يسـمى بسـن التقاعـدهو المسن 
إثــر تقدمــ  فــي العمــر نتيجــة مجموعــة ت يــرات جســمية ونفســية، كالضــعا العــام فــي  ،رعايــة نفســ  وخــدمتها

اس والطاقـــة الجســـمية والبصـــرية وضـــعا االنتبـــاه والـــ اكرة الصـــحة ونقـــت القـــوأ العضـــلية وضـــعا الحـــو 
الشخت ال ي  ، بأن دول العربية المسنامعة الوعرفت ج. (2)و يرها من الحواس وليس بسبب إعاقة عادية

 .(3)تجاوس عمره الستين عاماً 
ل ــوا ســـن ممــن ب ســرة الواحـــدةداخــل األ بــاء واألمهـــاتمــن ا  تلــ  الفمـــاتبــأنهم  إجرائيـــًا:ويعــرا المســنون 

نتيجــة  ،فــي العمــر مإثــر تقــدمه، وخــدمتها منفســهأعــن رعايــة  ينعــاجس  واأصــبحو ومــا بعــدها، عامــًا الســتين 
 .تقديم أجود الرعاية والخدمات لهم منتورين من أبناءه، ةفسيولوجية وسيكولوجيات موعة ت ير مج

 -:سـابعـاً: حدود البحث

 بمجموعــةتحــدد ومت يراتهــا، كمــا ة البحــ  طبيعــو  يتماشــيوالــ ي  ،الوصــفي  منهجــالحــالي ب بحــ ال حــددت
كليتــي  طــ ببعــْ عينــة مــن علــي  بحــ ال واقتصــرواألدوات المســتخدمة فيــ ،  الدراســة" مجموعــةبحــ  "ال

بعـْـ طبقــة علــي " متقــدير موقــاية "اســتط عدراســة  - الجديــد بــالواديأســيوط جامعــة  فــرع -التربيــة وا داب 
العوامـل االجتماعيـة المـؤثرة سـلباً فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مــن حـول د بـالوادي الجديـأسـيوط طـ ب فـرع جامعـة 

 .2018لجامعي العام او ل  خ ل  ،المسنين

 
 .25، ت1القاهرة، ط األسهررعاية المسن بين العلوم الوضعية والتصور اإلس مي، المكتب الجامعي الحدي ، جامعة (: 2008)مصطفى محمد أحمد الفقي ((1
 .543ب، القاهرة، تالصحة النفسية والع م النفسي، عالم الكت(: 2005( حامد عبد الس م سهران )2)
 .505 -504،الرياْ، ت27(: تخلي األبناء عن الوالدين، مجلة جامعة اإلمام،العدد 1999 -هـ1420(عبداهلل بن ناصر السدحان)3)
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  -:ثـامنــاً: منهج البحث

ال ي يعبر عن الواهرة موضع الدراسة تعبيرًا كميـًا وكيفيـًا، و  ،المنه  الوصفيالحالي ح  استخدم الب
نمــا يتعــدأ  لــ  إلــى تحليلهــا، وكشــا الع قــات بــين أبعادهــا والــ ي "ال يتوقــا عنــد حــد و  صــا الوــاهرة، وا 

كونـ  أنسـب و  ،ى استنتاجات عامة تسهم في تحسـين الواقـع وتطـويرهالمختلفة من أجل تفسيرها والوصول إل
المنـاه  الـ ي يتماشـى والعلـوم اإلنســانية، لنسـبية النتـام  المتوقعـة، ومـا يفرضــ  واقـع كـل عينـ ، ومجتمعهــا 

 ،المســ  االجتمــاعيو  الدراسـات الوثامقيــة يمــدخل ، و لــ  مــن خـ  اســتخدام(1)وطبيعتهـا عــن  يرهــا تفسـيرها
، فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن المسـنين لعوامل االجتماعية المؤثرة سـلباً لية النورية لخلفي  التوض

لعوامـــل االجتماعيـــة ل لجديـــدا بـــالواديأســـيوط جامعـــة  فـــرع - طـــ ببعـــْ  ستقصـــاء اتجاهـــاتال بالعينـــةو 
ولمـا كـان لكـل بحـ   .بحـ لا باسـتمارةمن المسنين، و ويهم في معاملة األبناء ألولياء أمورهم  المؤثرة سلباً 

"سنوسـي" الفـرق بـين النوريـة والنمـو م، وأنـ  فيـ  أوضـ  نوريت  العلمية التي يبنى عليها، في الوقت الـ ي 
بنــاء فرضــي اســتنتاجي، وشــمولي، وتقــوم كمــع المعرفــة اليقينيــة، تتعــاْر النوريــة مــع الممارســة، وتتقابــل 

ــ، (2)علــي عــْر الفــرد لنمــا م الســلو  مفســرة لعمليــات المســاندة االجتماعيــة ى النوريــات الوعنــد النوــر إل
البناميـة، والتـي ركـست علـي  نوريـةأسـاس العلـي  البحـ  الحـاليعلى العوامل االجتماعية فقـد قـام  ةالمستند

حجمهــــا وتعــــدد مصــــادرها كة مــــن الع قــــات االجتماعيــــة والمحيطــــة بــــالفرد، بهــــدا سيــــادة تــــدعيم بنــــاء شــــب
مواجهـــة متطلبـــات  لمتنوعـــة، بهـــدا توويفهـــا فــى خدمـــة الفـــرد ومســـاندت  فـــيالمختلفــة، وتوســـيع مجاالتهـــا ا

ة وهنـــا تـــأتي أهميـــ .(3)الحيـــاة، ووقايتـــ  مـــن أي آثـــار اجتماعيـــة ونفســـية ســـلبية تواجهـــ  فـــي البيمـــة المحيطـــة
مــن خــ ل تبــادل لتلــ  األدوار فــي صــورة فاعلــة يوهــر مــن خ لهــا نشــاط أحــد األفــراد  األدوار االجتماعيــة

ط حاجـات الطـرا ا خـر، فتخفـا مــن الع قـات والعوامـل االجتماعيـة السـلبية، كالحرمـان والضــ و إلشـباع 
   . (4)االجتماعية والنفسية و يرها

 -:ونتائجه تاسعاً: خطوات البحث

فــــي الجوانــــب ت طبيعــــة المرحلــــة العمريــــة والتــــي يمــــر بهــــا المســــنون يصــــاحبها ت يــــرات عديــــدة ولمــــا كانــــ
يتمثــل  و يرهــا، فمــن أبــرس موــاهر تلــ  الت يــرات االجتماعيــة لــدأ المســن،صــحية والنفســية والاالجتماعيــة 
رًا ، و لــ  نوــ(5)تقلــت ع قاتــ  االجتماعيــة فقــد تقتصــر علــى األهــل واألصــدقاء القــدامى فقــطبعضــها فــي 

الجوانــب الصــحية المصــاحبة لتلــ  المرحلــة العمريــة، فتتــأثر حركتــ  وتنق تــ ، وقــد يكــون لضــعا  لصــعوبة
 

 تبة األنجلو المصرية،مك مراجعة: سيد أحمد عثمان، نوفل وآخرين،ترجمة: محمد نبيل  (: مناه  البح  فى التربية وعلم النفس،1997) ( ديو بولد ب ثان دالين1)
 .295 -292القاهرة، ت

 .119-113ترايت، منشية األمراء، أسيوط، (: االتصال في الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية، مكتبة هابي2013( شريا سنوسي عبد اللطيا السعداوي)(2
3) Kaplan, P.(1993): Health and Human Behavior, New York, Mc Craw Hill, Inc. )  

(: تحسين التوافق النفسي واالجتماعي والصحي لدي المسنين باستخدام برنام  إرشادي يعتمد علي استراتيجيات المساندة 2001عسة عبدالكريم فرم مبرو )( (4
 . 82-81تحلوان، مايو، جامعة  6-5االجتماعية، المؤتمر االقليمي العربي الثاني لرعاية المسنين، 

: التوافق عند المسنين، في رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة، المكتب التنفي ي لمجلس وسراء العمل والشؤون االجتماعية بدول (1992) ( هالة العمران(5
 .71مجلس التعاون الدولي الخليجي العربي البحرين، ت
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بـ  والـ ي قـد يصـل أوقـات الفـرا  فى حيات المسن، ك ل  فقد توهر  لسمع والبصر دور فى  ل ،حاستي ا
ادة علــى  لــ  تفــر  فقــدان شــري  الحيــاة، أو بعــْ األصــدقاء، سيــبســبب  إلــي حــد العسلــة، فقــد يكــونالحــال 

قـات المسـن األوالد واألحفاد لشمون حياتهم وتكوين أسر جديدة وما تتطلبها من أمـور، وهنـا قـد تـتقلت ع 
يكـون لمبنـاء أدوارهـم المنوطـة ف االجتماعية بل قد يصـل بهـم الحـال إلـي مـا يسـمى بـاال تراب االجتمـاعي،

يــة والخــدمات ألوليــاء أمــورهم و ويهــم مــن المســنين، لقيــام بــواجبهم الشــرعي والتشــريعي فــى تقــديم الرعابهــم ل
 ن.على المسني العوامل االجتماعية المؤثرةكأحد أهم 

وتميسه عن  يره، فيخرم  المسن مجموعة من الوروا التي تحيط بشختجتماعية، تتمثل فى مل االفالعوا
ـــ ل  ســـامر الوـــروا العامـــة التـــي تحـــيط بـــ  و  ـــاسبمنهـــا تبعـــا ل تقتصـــر الوـــروا ف ،(1) يـــره مـــن ســـواء الن

لط االجتماعية هنا على مجموعـة مـن الع قـات التـي تنشـأ بـين الشـخت وبـين فمـات معينـة مـن النـاس يخـت
م، بهم اخت طا وثيقًا سواء كانوا أفراد أسرت  أو مجتمع  أو مدرست  أو األصـحاب واألصـدقاء الـ ين يختـاره

المجـاالت فـي عصـب األنشـطة فـى تقـديم  المجـال االجتمـاعي وعواملـ  المختلفـة مـن أهـموعند  ل  يصـب  
تضــافر جهــود أفــراد ام إلــى والتــي تحتــ ،ســواء داخــل محــيط أســرتهم أو خارجهــا لمســنينلالرعايــة والخــدمات 

األســرة المحيطـــون بهـــم، وفـــى مقـــدمتهم األبنـــاء مـــن الشـــباب المـــتعلم المثقـــا الـــواعي، مســـتفيدين بالطاقـــات 
مـن خـ ل بعـْ  للمسـنيناالجتماعيـة الرفاهيـة  كبـر قـدر مـنالمتاحة لديهم إلى أقصى حد ممكن لتحقيـق أ

المجتمــع الخــارجي, وعــدم تركــ  للعسلــة رة و األســ مجتمــعالممارســات والعمليــات االجتماعيــة لــدم  المســن فــي 
مـن أهـم ف، (2)التي قد يمارسها المسن ب ير اختيار من  نتيجة للمت يرات التي يمر بها في مرحلة الشـيخوخة

 المحيطــون بهــملرعايــة للمســنين هــي تنميــة وتــدريب قــدرات  االجتماعيــة بــرام الدفة فــي المشــك ت المســته
كسـابهم المهـارات والخبـرات  طاقـاتهم اسـتثماروالخدمات االجتماعية و م الرعاية المستهدفة من تقديوالفمات  وا 

، والعمـل لـديهم قافيـةوتنميـة المهـارات االجتماعيـة والث ,(3)فى الرعاية والخدمات للمسـنينوالمعارا المناسبة 
النجـاا  اتيـعملكأحـد االجتمـاعي والثقـافي،  التكيـا وتحقيـقعلى تطوير االتجاهـات االجتماعيـة الحسـنة، 

فتصب  عملية  وتحسين نوعية الحياة االجتماعية للمسنين، ،(4)بصورة إيجابيةاالجتماعية  لتوويا العوامل
ية ولكل خدمة تقدم لهـم، بهـدا االرتقـاء بمسـتوأ تحسين نوعية حياة المسنين هي الهدا األسمى لكل رعا

، و يرهـا واالقتصـاديةوالصـحية تماعية جاالم معيشتهم وحياتهم وع قاتهم االجتماعية، ووروفهم وأوضاعه
فيكـون . (5)فى  وات المسنين من ا باء واألجداد وكافـة المسـنين بـالمجتمعإيجابيًا على   ل  ومن ثم فيؤثر

 
1))  
 .58(: مرجع سابق، ت2003ابي)توفيق بن أحمد خوج  و عواد بن عويد الخط ((2
(:ورقة عمل حول "واقع البرام  واألنشطة المنف ة في دور اإليواء والمؤسسات االجتماعية"، قسم الخدمة االجتماعية، كلية العلوم 2010بركات) (وجدي محمد(3

 .11-4االجتماعية، جامعة أم القرأ، المملكة العربية السعودية،ت
(4)Masud, H., John, L.& Andrew, M. (1988):Treating problem children : issues, Methods practice. Sage publications, 

p144.  
 (: خدمات الرعاية االجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمسنين، دراسة سابقة.2005( عماد محمد)(5
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مكانـاته موقـدراته مفـي فهـم وتحليـل اسـتعداداته ط ب الجامعـة و يـرهم ساعدت عملية( 1)التوجي  واإلرشاد  موا 
كأحـد أهـم ، لتقديم الرعايـة والخـدمات ألوليـاء األمـور و ويهـم مـن المسـنين مأمامهوالفرت المتاحة  موميوله

 أهداا الجامعة تربويًا وأكاديميًا،
ارات المهنيـــة للعـــاملين بمؤسســـات رعايـــة المســـنين، وكانـــت للبـــرام  اإلرشـــادية دور فاعـــل حـــول تنميـــة المهـــ

باتت الشيخوخة مسألة من ضمن حي   ،(2)ارعاية المسنين وعلومهوآليات العمل على للعوامل االجتماعية 
االجتماعيـة والطبيـة  حقـوق الشـخت المسـنفـي ا ونـة األخيـر، كحـق مـن  المسـامل االجتماعيـة المطروحـة

وحول التعرا على مستوأ الرضا عن الحياة لدي المسنين المتقاعـدين  .(3)و يرها من المجاالتوالصحية 
، الحالة السوجيـة حديد أهم العوامل االجتماعية والتي تتمثل فىت تمفقد ومدي تأثير المحددات االجتماعية، 

المشـــاركة فـــي أنشـــطة ، و المســـتوي التعليمـــي، و النشـــاط الـــوويفي، و ع قـــات الصـــداقة، و الع قـــات األســـريةو 
يمكـن توويفهــا  بحيــ ممارســة األنشـطة الرياضـية، ، و المكانـة االجتماعيـة، و راكـس أو األنديـة االجتماعيــةالم

ضــا المسـنين عـن الحيــاة، والعمـل علـي تقلــيت أثـر العوامـل االجتماعيــة دة منهـا فــي رفـع مسـتوي ر واالسـتفا
 تصــب يجــابي مــع ا خــرين، فتواصــل الــداعم واالللمســن يــدعمها ال اجتماعيــة مســاندةك .(4)المــؤثرة فيــ  ســلباً 

جـسء ال باعتبارهـا  .(5)خرينا  لديقيمة   اموهرًا للع قات بين األفراد، وتؤدي إلى اعتقاد الفرد بأن  مقدر 
رســالة رفيعــة الشــأن، عاليــة المنسلــة، فالعمــل مــع المســنين  .يتجــسأ مــن نتــام الع قــات والعوامــل االجتماعيــة

العمريـــة التـــي يمـــرون بهـــا مــــن مرحلـــة هم واليتماشـــي ومتطلبــــات تحوـــى باهتمـــام الجميـــع، وخصوصـــًا فيمـــا
والخــدمات بجـودة عاليــة مشـمولة بــالعطا لرعايـة تقـديم ا، و (6)خصـامت اجتماعيـة وصــحية ونفسـية و يرهــا

فيكــون األولويــة األولــي رعايــة  مــا لهــا مــن تــأثير مباشــر فــي  ات المســن متلقــي الرعايــة والخدمــةوالرحمــة و 
، وال ي ينعكس بصورة واضحة على حاضر المجتمع ومستقبل ، رهم و ويهم من المسنيناألبناء ألولياء أمو 

 (7)ورفعتهــا فــي مضــمونها األخ قــي، ومســار مســلكهامات للمســنين ة والخــدالرعايــ تلــ تقــديم لتتجلــى ســمو 
د فيـ  تتسايـ في الوقـت الـ ي وحاجات  االجتماعية والنفسية والصحية و يرها،ونتامجها، وعامدها على المسن 

( مـن إجمـالي %11ر3( إلـى )2025الشريحة العمرية للمسنين بمصر، حي  يتوقع أن تبلغ نسبتهم عام )

 
 . 12ت ، عالم الكتب،3( حامد عبد الس م سهران)بدون(: التوجي  واإلرشاد النفسي، ط(1
(: فاعلية برنام  إرشادي لتنمية المهارات المهنية للعاملين بمؤسسات رعاية المسنين، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات 2012( على إبراهيم على سعيد خطيب)(2

 العليا، جامعة القاهرة. 
دي إلي إرتكاب الجريمة في ميدانية ألثر العوامل االجتماعية التي تؤ (: العوامل االجتماعية المؤثرة في إرتكاب الجريمة، دراسة 2011( نوري سعدون عبداهلل)(3

 مدينة الرمادي، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية، كلية ا داب، جامعة األنبار. 
دي المسنين المتقاعدين، "دراسة هـ(: المحددات االجتماعية والنفسية واالقتصادية والصحية المؤثرة بمستوي الرضا عن الحياة ل1431( صال  محمد الص ير)(4

 . 6حليلية بمنطقة الرياْ"، قسم الدراسات االجتماعية، جامعة المل  سعود، تميدانية ت
(5) Malone, E. E. and Zarit, S. H.(1995): Dimensions of Social Support and Conflict as Predictors of Caregiver 

Depression, International Psychogeriatries, Vol. 7, PP25-38.  

 (. 3615، الحوار المتمدن، العدد )الشرق األوسط والربيع العربي آفاق ومستقبل(: 2012يناير22بكر رحمة) ( مهدي أبو(6
، ربي "الواقع والمأمول"لمحات عن الرعاية الصحية للمسنين فى دول مجلس التعاون لدول الخلي  الع(: 2003( توفيق بن أحمد خوج  و عواد بن عويد الخطابي)(7

 . 3الوطنية، المكتب التنفي ي لمجلس وسراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربي، الرياْ، المملكة العربية السعودية، تمكتبة المل  فهد 
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مرحلـة سمنيـة يمـر فهـي . (1)[ألـا مـواطن 648عشـرة م يـين و]كان في مصر فيصل عـددهم إلـي عدد الس
كمـة فـي مجتمعنـا، أهـل الخبـرة والحهـم ف االجتمـاعي والنفسـي لهـم.ويجـب تهيمـة المنـا  حـي بها كل إنسـان 

عناية  المجتمعجميع أطياا ه ه الفمة من ومن الضروري أن تلقى هم الماضي الجميل والشباب المتجدد، 
فمســـنون )عـــام ، كحـــق مـــن حقـــوقهم. فهـــم قبـــل عشـــرين عامـــًا نحـــن! ونحـــن بعـــد عشـــرين عامـــًا هـــم خاصـــة
–اقتصــادياً -نفســياً  –جتماعيــاً )ا، بنــا وبأمورنــاأشــد حاجــة إلــى مــن يعتنــي هــم يصــب  فن بيننــا ا ن،( 2050
لــى مــن ترفيهيــًا و يرهــا(–ثقافيــاً –صـحياً  ارات األمــم والشــعوب فــي الحيــاة، حيــ  تقــاس حضــ األمــل يعطنــا، وا 
 ار رعايتها لمسنيها.بمقد

، وأهدافـ  البحثيـة لمـيالع  منهجـحسـب  السـيرعـْر البحـ  الحـالي خطـوات وجوانـب فيممـا سـبق  -
  -:فتأتي اإلجابة علي أسملت 

مــا اإلطــار الفكــري للعوامــل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــى معاملــة األبنــاء : جابــة عــن الســؤال األولفلإل ❖
إطاره النوري لـبعْ الجوانـب والمتعلقـة بالعوامـل فقد أشار البح  الحالي  رهم من المسنين؟ألولياء أمو 

تمــع الــ ي يخضــع المج إطــارمــع بعضــهم الــبعْ، فــي  األفــرادلتفاعــل وتعــاي   نتــاماالجتماعيــة كونهــا 
لمـا عرفـت فد، التـي يسـير وفقهـا الفـر و ، السـادة بـالمجتمع واألعـراا والتقاليـد لمجموعة من العـادات أفراده

المساندة االجتماعيـة بأنهـا التواصـل الـداعم وااليجـابي مـع ا خـرين، فتعـد موهـرًا للع قـات بـين األفـراد، 
كجـسء ال يتجـسأ مـن نتـام الع قـات والعوامـل ن، ريوتؤدي إلى اعتقاد الفرد بأن  مقـدر ولـ  قيمـة مـن ا خـ

 ، يـره حـيط بشـخت معـين وتميـسه عـنمجموعة من الوروا التـي تاالجتماعية، فالعوامل االجتماعية: 
، فيقتصـر فيخرم منها تبعا ل ل  سامر الوروا العامة التي تحيط به ا الشخت و يره من سـواء النـاس

ع قــات التــي تنشــأ بــين الشــخت وبــين فمــات معينــة مــن مجموعــة مــن ال، و الوــروا االجتماعيــةعلــى 
و مجتمع  أو مدرست  أو األصحاب واألصدقاء الناس يختلط بهم اخت طا وثيقًا سواء كانوا أفراد أسرت  أ

ْ مقدمــة البحــ  والمشــكلة لــبعْ آراء المفكــرين ونتــام  بعــْ مــن خــ ل عــر و لــ  ، الــ ين يختــارهم
أمـورهم  ألوليـاءما حول أدوار األبناء في تقـديم الرعايـة والخـدمات الدراسات والتي أشارت لوجود قصور 

، وهو ما ساعد الباح  والبحـ  فـى بلـورة مشـكلة العسوا و ويهم من المسنين فقد يصل بهم الحال إلى
فـي  (2)يمكـن م حوتهـاسـلبيات ال هنا  بعـْف، البح  ووضع أدات  وصواًل لمهداا المنشودة ونتامج 

تفكــ  ة مــن الناحيــة االجتماعيــة ويمكــن للقاصــي والــداني أن ي حوهــا، فعلــي رأســها المجتمعــات ال ربيــ
، وقد يتبـادل تلـ  الثقافـات شـباب الجامعـة دون وعدم وجود الجو األسرأ األسرة من الناحية االجتماعية

 .(3)ضوابط أو توجي ، فيكون  ا تأثير سلبي على أدواره المنوطة ب  حول رعاية الوالدين من المسنين

 
 .36-1، ت مرجع سابق(: 2015( محمد ياسر سيد سيا الدين حسين )(1
السنوي السادس، مجلس التربية األخ قي، جامعة النهضة، بني سويا اتيجيات اإلص ا ومنوومة القيم، المؤتمر (: استر 2008( صديق عفيفي وآخرون)مارس(2

 .7الجديدة، ت
 .  22(: دور التربية األخ قية في تعديل سلو  الفرد لصال  المجتمع وتطوره، إدارة المعادي التعليمية، مصر، ت2008( فوسي الشيمي)مارس (3
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ما العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا فى معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن  ولإلجابة عن السؤال الثاني: ❖
 المسنين في تقديم الرعاية والخدمات لهم؟

لـــبعْ العوامـــل االجتماعيـــة  ات التـــأثير الســـلبي فـــي معاملـــة األبنـــاء ألوليـــاء أمـــورهم البحـــ  توصـــل فقـــد 
خــ ل الواقــع نتــام  طــار النوــري ومــا توصــل إليــ  مــن مــا تــم عرضــ  باإلل مــن خــ و ويهــم مــن المســنين، 

اســتط ع تقــدير موقــا  هــداب أبعــادأربعــة  مــن خــ لعرضــها العوامــل، والتــي تــم لهــ ه الميــداني ورصــده 
مجتمــع وعينــة البحــ ، العوامــل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــي معاملــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم مــن المســنين، 

 -الي:وهي كالت
  ــدال ، والتــي اشــتملت علــي العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالجانــب األســرا والبيئــة المحيطــةاألول: بع

فتــور ع قــة صــلة الــرحم بــين السوجــة األم وأم الــسوم ووالــده وانعكــاس  لــ   –)التفكــ  األســري  ،جوانــب
جمـع بـين أفـراد األسـرة عـدم وجـود منـا  أسـري اجتمـاعي ي –سلبًا علي ع قة األبناء باألجـداد المسـنين 

يـة طوليـة دون إلقـاء انش ال األبناء بهواتفهم ال ك –ليدعم آليات تقديم الرعاية والخدمات للمسنين ا باء 
مــن الشــباب ال مبــاالة مــن قبــل أعــداد كثيــرة  –اهتمــام يــ كر تجــاه حقــوق الرعايــة الوالديــة مــن المســنين 

 .(حول حقوق ا باء المسنون الشرعية والتشريعية
  افتقــار المنــاه  ) ،ومــن أبرسهــا العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالجانــب التعليمــي بالجامعــةالثاني: بعــدال

عـدم وجـود  –  داعـم  ليـات تقـديم الرعايـة والخـدمات لابـاء مـن المسـنين سية بـل وخلوهـا مـن مـنهالدرا
م وجـود بـرام  اجتماعيـة عـد –أنشطة ط بية تدعم آليـات تقـديم الرعايـة والخـدمات لابـاء مـن المسـنين 

 .(إرشادية من قبل الجامعة تدعم آليات تقديم الرعاية والخدمات لاباء من المسنين
  ومـن أبرسهـا، العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب اإلعالمي ووسـائل واالتصـال الحديثـةالثالث: بعدال 

انشـ ال معوـم الشـباب  –مـع وجود قنوات تب  أفكار م لوطة يقصـد منهـا تـدمير الشـباب وتفكـ  المجت)
ســتفادة مــن بأشــياء  يــر مفيــد مــن خــ ل وســامل االتصــال الحديثــة كــالفيس بــو  و يرهــا دون الســعي ل 

تل  الوسامل للبح  عن آليات ووسامل حديثة وأفكـار متجـددة حـول تقـديم الرعايـة والخـدمات لابـاء مـن 
التواصـل بيـنهم وبـين آبـاءهم و ويهـم دون اعتماد الشباب الكلـي علـى تلـ  الوسـامل لعمليـات  –المسنين 

ــالبعْ فــى االعتمــاد عل يهــا فــى صــلة الــرحم وهــم التواصــل المباشــر لصــلة األرحــام فقــد يصــل الحــال ب
 .(يعيشون فى منسل واحد أو عمارة سكنية واحدة أو حي واحد

   انش ال األبناء )، ومن أبرسها العوامل االجتماعية المتعلقة بجانب الظروف المالية لألسرةالرابع: بعدال
شـباب الفكـر الم لـوط لـدي بعـْ  –بتكوين أسر جديدة دون السعي لرعاية آبامهم و ويهم مـن المسـنين 

الجامعة حول السعي نحو الهجرة الخارجية لطلب الرسق دون السعي لرعاية آبامهم و ويهم من المسـنين 
اســيات الحيــاة دون الســعي لرعايــة انشــ ال األبنــاء بمتطلبــات حياتيــة تعتبــر مــن الكماليــات ولــيس أس -

 .(آبامهم و ويهم من المسنين



 

Khatib, Social Factors  
 

-35- 

 

   العوامــل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــي معاملــة األبنــاء " (حــول اســتبيان )اســتمارةولمــا قــام الباحــ  بإعــداد
طـ ب فـرع جامعـة بعـْ طبقـة علـي " متقـدير موقـاية "اسـتط عكدراسـة  ألولياء أمورهم من المسنين"

وتـم تعـديل ، ()، وقـد تـم عرضـها علـي بعـْ أسـات ة الخدمـة االجتماعيـة والتربيـةجديـدبـالوادي الأسيوط 
ناول ه ا الجسء عرضًا تفصيً  إلجـراءات البحـ  الحـالي لتحقيـق أهدافـ  يتل ا ة، ستمار االبعْ عبارات 

ة لعينــة ومجتمعهــا التــى تــم اختيارهــا، كــ ل  وصــفًا لخطــوات إعــداد أدالالمنوطــة بــ ، كمــا تضــمن وصــفًا 
 -البح  والتى تم تطبيقها على أفراد العينة، والوسامل اإلحصامية المناسبة لتحليل البيانات، كالتالي:

فــرع جامعــة  –تمثــل مجتمــع الدراســة فــى بعــْ طــ ب كليتــي التربيــة وا داب  ع وعينــة البحــث:جتمــم -
عينة البح  علي بعـْ فى ضوء فلسفة وسياسة نوام التعليم العالي، واقتصرت  -أسيوط بالوادي الجديد 

ا بـــين حيـــ  تراوحـــت أعمـــارهم مـــ –فـــرع جامعـــة أســـيوط بـــالوادي الجديـــد  –طـــ ب كليتـــي التربيـــة وا داب 
العشـــرين والخامســـة والعشـــرين، حيـــ  تعتبـــر  البيـــة طبيعـــة تـــراوا المرحلـــة العمريـــة لتلـــ  المرحلـــة لطـــ ب 

اختيــار الباحــ  لكلتــا الكليتــين، كونهمــا ( طالبــًا وطالبــة، وكــان 290معــات، وبلــغ عــدد هــؤالء الطــ ب )الجا
واالجتماعيــة، وتقــارب المنــاه   أقــرب كليــات فــرع الجامعــة مجتمــع وعينــة البحــ  لدراســة العلــوم اإلنســانية

لـى كونهــا ُمَمِثلـًة ألكبــر الدراسـية إلـي حــد كبيـر بــين الكليتـين، كـ ل  تقــع فـي نطــاق عمـل الباحـ ، عــ وًة ع
 والبح . عدد ط بي جامعي، ففاد الباح  

ـــة االســـتطالعية: - ـــغ قـــوام العينـــة االســـتط عية ) العين طـــ ب كليتـــي التربيـــة مـــن  طالـــب وطالبـــة، (40بل
المسـتخدمة فــى اسـتمارة االسـتبيان ، حيـ  قـام الباحـ  بتطبيـق بـالوادي الجديـد فـرع جامعـة أسـيوط- دابوا

وانـب عنـد تطبيقهـا علـى العينــة البحـ  علـى العينـة االسـتط عية، للتحقـق مـن كفاءتهـا، ومراعـاة بعـْ الج
 األصل. 

المـؤثرة سـلبًا فـي الجتماعيـة العوامـل ا اسـتخدم الباحـ  لتشـخيت وتعـرا إجراءات اختيار عينة البحث: -
 -عن طريق:معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين 

تماعيــة  ات لتشــخيت العوامــل االجتماعيــة تــم اســتبعاد الطــ ب مــن  وأ الوــروا االج محــك االســتبعاد:
طبيعــة مخالفــة لوــروا عينــة البحــ ، أو مــن تخطــى عمــره ســن عينــة البحــ  المســتهدفة، وقــد تكــون تلــ  

ا المختلفة لوروا عينة البح  في حد  اتها سببًا مباشـرًا فـى عوامـل  ات تـأثير سـلبي فـى معاملـة الورو 
لهـــم, حيـــ  اســـتعان الباحـــ   وعـــسوفهم عـــن تقـــديم الرعايـــة والخـــدماتاألبنـــاء ألوليـــاء أمـــورهم مـــن المســـنين 

هم فى بعْ بمساعدة بعْ أعضاء اتحاد الط ب، وأعضاء أسر األنشطة الط بية وك ل  الط ب أنفس
األحيــان بطريقــة األســملة المباشــرة لهــم وعــن وــروفهم، وهــ ا ســاعد الباحــ  بصــورة كبيــرة فــى هــ ا المحــ ، 

 باإلضافة إلى استبعاد العينة االستط عية.

 
()  ة األسات ة المحكمين.أسماء الساد، بيان ( بالبح  الحالي1)رقم انور ملحق  
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حاول الباح  تحقيق التكـافؤ بـين أفـراد العينـة بقـدر اإلمكـان مـن بين أفراد عينة البحث:  ضبط التكافؤ -
العمـر الممنـي لنوعي والمستوأ االجتماعي واالقتصـادي، و لـ  علـى النحـو التـالي: حي  العمر السمني وا

عتبــر  البيــة عامــًا حيــ  ت 25إلــى  20تــراوا العمــر السمنــي ألفــراد عينــة البحــ  النهاميــة مــا بــين  والنــوع:
ات طبيعـة تــراوا المرحلــة العمريــة لتلـ  المرحلــة لطــ ب الجامعــات. والتــى حصـل عليهــا الباحــ  مــن البيانــ

، ومراجعتهــا بــبعْ بطاقــات الــرقم القــومي الخــات بهــم، باســتمارة االســتبياناألوليــة التــى دونهــا الطــ ب 
الجنسـين معـًا، الـ كور واإلنـا ، لـ ا ونورا ألن ط ب كليتي التربيـة وا داب مجتمـع وعينـة البحـ ، تضـم 

 تكونت عينة الدراسة منهما معًا. 
فـــرع جامعـــة  –إن طـــ ب كليتـــي التربيـــة وا داب  ة البحـــث:المســـتوا االقتصـــادي واالجتمـــاعي لعينـــ -

أســيوط بــالوادي الجديــد، والتــى تمثــل عينــة البحــ  الحــالي ضــمن التعلــيم العــالي، وك همــا تقــع فــى مدينــة 
وادي الجديـــد، فجميـــع أفـــراد العينـــة والتـــى تـــم اختيـــاره هـــي  ات بيمـــات متشـــابهة، مـــن حيـــ  الـــ –الخارجـــة 

حيــ  تقاربــت حــاالت الطــ ب واالجتماعيــة واالقتصــادية إلــى حــد كبيــر، وقــد المســكن ووســامل اإلعاشــة، 
اتــ  للطــ ب مجتمــع وعينــة البحــ  كونــ  أحــد منســوبي فــرع تبــين للباحــ  بصــورة واضــحة مــن خــ ل محاك

 أسيوط بالوادأ الجديد.  جامعة
ة وجـــداول وقـــد أخـــ ت عينـــة البحـــ  األصـــل مـــرحلتين، لطبيعـــة الدراســـ العينـــة األصـــل للبحـــث الحـــالي: -

( طالــب 100فكــان عــدد العينــة فــى المرحلــة األولــى ) المحاضــرات لطــ ب كليتــي مجتمــع وعينــة البحــ ،
ى أن وصل إجمالي عدد العينة مع نهاية ( طالب وطالبة، إل200وطالبة، وبعد ث ثة أيام بلغ عدد العينة )

اللقـاءات لتوضـي  وتعـرا  ( طالـب وطالبـة، تخلـل تلـ  المراحـل تقـديم بعـ240ْنفس األسبوع إلى عـدد )
ألصـل دون عـدد أفـراد بعْ مفاهيم العوامل االجتماعية، وجوانب رعاية المسنين، ه ا العدد ألفراد العينـة ا

طالــب ( 240( طالــب وطالبــة، فتصــب  عــدد العينــة األصــل )40)العينــة االســتط عية والــ ي بلــغ عــددهم 
يوط بــالوادي الجديــد مجتمــع البحــ  وكانــت أعــداد فــرع جامعــة أســ-وطالبــة مــن طلبــة كليتــي التربيــة وا داب

 تساوي في النوع والعدد للكليتين.العينة  بال
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 مجتمع وعينة البح :  ( التالي توسيع أفراد العينة األصل لكليتي التربية وا داب1ويوض  جدول )
 (1جدول)

 يوض  توسيع أفراد العينة األصل لكليتي التربية وا داب مجتمع وعينة البح .

 الكلية م
 عدد الدارسين

 اإلجمالي
 إنا   كور

 120 60 60 فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد –التربية  1

 120 60 60 فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد –ا داب  2
 جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالياإل
 

120 120 240 
 
واقــع لمعرفــة ولتحقــق البحــ  مــن أهــدافها المنوطــة بــ ، كــان البــد مــن النــسول إلــى أْر ال أداة البحــث: -

العوامل االجتماعية المؤثرة سـلبًا فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن المسـنين، وتقـدير الموقـا، لـبعْ 
ح ، وه ا استوجب من الباح  أن يكون متسلحًا بأداة مجتمع البط ب فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد 

اســتمارة لبحــ  وكيفيــة إعــدادها وتقنينهــا وهــى: )تعينــ  علــى  لــ ، لــ ا يتنــاول هــ ا الجــسء استعراضــًا ألداة ا
استبيان العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين( دراسة استط عية 

 .(1)()إعداد الباحث ا""تقدير موق
علمــــي وفيمــــا يلــــي عــــْر تفصــــيلي ألداة البحــــ : حيــــ  تعــــد اســــتمارة االســــتبيان إحــــدأ أدوات البحــــ  ال

، ويرجـع اسـتخدام األداة لجمـع المعلومـات (2)المستخدمة للتعرا على آراء المبحوثين عينة ومجتمـع البحـ 
حــو  أمــام امتحــان حقيقــي حيــ  تمنحــ  كاســتط ع وتقــدير موقــا البحــ . فاســتمارة االســتبيان تجعــل المب

 .(4)، وسهولة تحليل نتام  اإلجابات إحصامياً (3)الفرصة للتفكير فى أسملتها
 
 إعداد استمارة االستبيان وتحكيمها: ▪
العوامل االجتماعيـة والمـؤثرة سـلبًا فـي معاملـة األبنـاء التعرا علي واقع  :استمارة االستبيانالهدف من  -

لمسنين، كدراسـة اسـتط عية "تقـدير موقـا" بعـْ طـ ب فـرع جامعـة أسـيوط بـالوادي ألولياء أمورهم من ا
 واإلجابة عن أسملت .وتحقيق الهدا من البح   ،الجديد

 
في  ( )استمارة استبيان العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين( دراسة استط عية "تقدير موقا"3( و)2( انور ملحق )1)

 صورتها األولية والنهامية. 
 .93مة: إبراهيم بسيونى عميرة، دار المعارا، القاهرة، ت(: حتى نفهم البح  التربوأ،ترج1979وسون )(  . لوفيل   س ل2)
 .158(: أساليب إعداد وتوثيق البحو  العلمية، المكتبة األكاديمية، القاهرة، ت1995( محمد محمد الهادأ )(3
 .162-161مرجع سابق، ت (: أساليب إعداد وتوثيق البحو  العلمية،1995( محمد محمد الهادأ )4)
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العوامـــل قــام الباحـــ  مـــن خــ ل إعـــداد اســـتمارة االســتبيان ورصـــد  :اســـتمارة االســـتبيانمصـــادر إعـــداد  -
لــدأ بعــْ طــ ب فــرع جامعــة  وليــاء أمــورهم مــن المســنيناالجتماعيــة والمــؤثرة ســلبًا فــي معاملــة األبنــاء أل

رامهــــم، كــــ ل  تــــم عــــْر اســــتمارة االســــتبيان أســـيوط بــــالوادي الجديــــد، بكليتــــي التربيــــة وا داب مــــن واقــــع آ
ات ة الخدمـــة االجتماعيـــة والتربيـــة، واالســـتفادة مـــن آراءهـــم ومحاورهـــا وأبعادهـــا وعباراتهـــا علـــي عـــدد مـــن أســـ

د روعــي عنــد صــيا ة عبــارات اســتمارة االســتبيان ســهولة ألفــاو العبــارات بحيــ  ال العلميــة واألكاديميــة. وقــ
الفهم المشتر  لها من قبل أفراد العينة بما يساعد على ضـمان تحقيـق  تحمل أكثر من معنى، و ل  لتوفير

التي تحمل أكثر من فكرة، أن تكون إجابـات الطـ ب موضـوعية صدق األداة، وتجنب العبارات المسدوجة و 
حتى تحقق الهدا ال ي وضعت من أجلة، مع مراعاة الخلفية المعرفية للط ب، مع مراعـاة وقـت الطـ ب 

  رق اإلجابة على استمارة االستبيان وقتًا طويً .بحي  ال تست
( وبعـد 24اشتملت استمارة االسـتبيان فـى صـورتها األوليـة علـى ) وصف استمارة االستبيان ومكوناتها: -

حي  تم إضـافة العبـارات  ()( عبارات من قبل السادة المحكمين6فقد تم إضافة عدد ) ين،أخ  آراء المحكم
التنشــمة  -نــاء بوالــديهم فـى الكبــر واألمهـات مــن آخــرين مـن أســباب عــدم االهتمـام األبا تيـة: )سوام ا بــاء 

ر فـى إرسـاء قواعـد الكلية ليس لهـا دو  -األسرية هي أساس االهتمام أو عدم االهتمام بالمسنين فى األسرة 
أن وسامل  أرأ -أحوي بمكانة اجتماعية كبيرة بين الناس عندما أساعد مسن  -رعاية ا باء من المسنين 

المسـن  أعـرا أن طبيعـة -اإلع م ال تقدم البرام  اإلع مية التى تحفـس األبنـاء واألحفـاد لرعايـة المسـنين 
، حيــ   طــت (1)( عبــارة30ســتمارة االســتبيان )عــدد عبــارات التصــب   تحتــام منــى معاملــة تناســب ســن (.

ب األســرأ والبيمــة المحيطــة، وقــد اشــتملت البعــد األول: العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالجانــ -أربعــة أبعــاد:
رات. البعد الثاني: العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب التعليمي بالجامعة وقد اشتملت علي ( عبا8علي )

لثال : العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب اإلع مي ووسامل واالتصال الحديثة وقـد ( عبارات. البعد ا6)
. البعـد الرابـع: العوامـل االجتماعيـة المتعلقـة بجانـب الوـروا الماليـة لمسـرة وقـد ( عبارات9اشتملت علي )
 ( عبارات.7اشتملت علي )

ة تحـوأ الهـدا مـن اسـتمارة االسـتبيان، مـن اسـتمارة االسـتبيان علـى مقدمـ وقد اشتملت الصفحة األولـى -
د اسـتمارة االسـتبيان وعباراتهـا، مـع وأهميتها، والدور ال ي يمكن أن تحقق  استجابات أفراد العينـة حـول أبعـا
التعبيـر عـن اسـتجاباتهم دون حـرم  التأكيد على ضمان الثقة والسـرية التـامتين، لتـوفير الثقـة والطمأنينـة فـى

 أو قلق.

 
()  أستا  خدمة الجماعة والمجاالت  -جامعة حلوان  –كلية الخدمة االجتماعية  –)أستا  خدمة الجماعة والمجاالت  سي عبد اللطيا السعداويأ.د/ شريا سنو– 

 ألسبق(.عميد كلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط ا -جامعة بني سويا  –كلية الخدمة االجتماعية التنموية 

بيان العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين( دراسة استط عية "تقدير موقا" في ( )استمارة است2انور ملحق )  (1)
 صورتها األولية.
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ــةأمــا الصــفحة ال - مــن اســتمارة االســتبيان فقــد اشــتملت علــى البيانــات األوليــة التــى طلــب مــن عينــة  ثاني
دء فــى اإلجابــة علـــى اســتمارة االســتبيان وهــى: اســم الطالــب )اختيــاري( الكليـــة، الدراســة اســتيفاؤها قبــل البــ

راتهــا، محــل اإلقامــة: )ريا/حضــر( أبعــاد )محــاور( اســتمارة االســتبيان وعباالجــنس: ) كــر/ أنثــى( العمــر، 
 -والتي تمثلت فى ا تي:

اشــتملت علــي  , والــ ييطــةالبعــد األول: العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالجانــب األســرا والبيئــة المح -1
جوانــب التفكــ  األســري، وفتــور ع قــة صــلة الــرحم بــين السوجــة األم وأم الــسوم ووالــده وانعكــاس  لــ  ســلبًا 

م وجــود منــا  أســري اجتمــاعي يجمــع بــين أفــراد األســرة ليــدعم علــي ع قــة األبنــاء باألجــداد المســنين، وعــد
شــ ال األبنــاء بهــواتفهم ال كيــة طوليــة دون إلقــاء اهتمــام آليــات تقــديم الرعايــة والخــدمات للمســنين ا بــاء، وان

مبــاالة مــن قبــل أعـداد كثيــرة مــن الشــباب حــول حقــوق يـ كر تجــاه حقــوق الرعايــة الوالديــة مـن المســنين، وال 
 .( عبارات8وتضمن البعد على ) مسنون الشرعية والتشريعية.ا باء ال

ومــن أبرسهــا، افتقــار المنــاه   جانــب التعليمــي بالجامعــةالعوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالالبعــد الثاني: -2
عــدم وجــود  –الدراســية بــل وخلوهــا مــن مــنه  داعــم  ليــات تقــديم الرعايــة والخــدمات لابــاء مــن المســنين 

عــدم وجــود بــرام  اجتماعيــة  –دعم آليــات تقــديم الرعايــة والخــدمات لابــاء مــن المســنين أنشــطة ط بيــة تــ
( 6وتضمن البعد على ) دعم آليات تقديم الرعاية والخدمات لاباء من المسنين.إرشادية من قبل الجامعة ت

 .عبارات
ومن أبرسهـا،  ل الحديثةالعوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب اإلعالمي ووسائل واالتصاالبعد الثالث: -3

الشـــباب انشـــ ال معوــم  –وجــود قنــوات تبـــ  أفكــار م لوطــة يقصـــد منهــا تــدمير الشـــباب وتفكــ  المجتمــع 
ن تلـ  بأشياء  ير مفيد من خـ ل وسـامل االتصـال الحديثـة كـالفيس بـو  و يرهـا دون السـعي ل سـتفادة مـ

يم الرعاية والخـدمات لابـاء مـن المسـنين الوسامل للبح  عن آليات ووسامل حديثة وأفكار متجددة حول تقد
ن آبــاءهم و ويهــم دون التواصــل اعتمــاد الشــباب الكلــي علــى تلــ  الوســامل لعمليــات التواصــل بيــنهم وبــي –

وهم يعيشون فى منـسل المباشر لصلة األرحام فقد يصل الحال بالبعْ فى االعتماد عليها فى صلة الرحم 
 .( عبارات9وتضمن البعد على ) د.واحد أو عمارة سكنية واحدة أو حي واح

ومن أبرسهـا، انشـ ال األبنـاء  ةالعوامل االجتماعية المتعلقة بجانب الظروف المالية لألسر البعد الرابع: -4
الفكــر الم لــوط لــدي بعــْ شــباب  –بتكــوين أســر جديــدة دون الســعي لرعايــة آبــامهم و ويهــم مــن المســنين 

 -لطلب الرسق دون السعي لرعاية آبامهم و ويهـم مـن المسـنين الجامعة حول السعي نحو الهجرة الخارجية 
يــات ولــيس أساســيات الحيــاة دون الســعي لرعايــة آبــامهم انشــ ال األبنــاء بمتطلبــات حياتيــة تعتبــر مــن الكمال

 .( عبارات7وتضمن البعد على ) و ويهم من المسنين.
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بـــة علـــى اســـتمارة االســـتبيان فـــى اتبـــع الباحـــ  طريقـــة اإلجا :اســـتمارة االســـتبيانطريقـــة اإلجابـــة علـــى  ▪
ال(، وأنــ  لــيس اســتجابتين، فأصــب  علــى الطالــب أن يعــْر اســتجابت  مــن بــين إجــابتين، وهــى: )نعــم ـ 

 هنا  وقت محدد لإلجابة.
استمارة استبيان العوامل ( التالي طريقة تصحي  2ويوض  جدول ) طريقة تصحيح استمارة االستبيان: ▪

عاملـــة األبنـــاء ألوليـــاء أمـــورهم مـــن المســـنين، دراســـة اســـتط عية "تقـــدير االجتماعيـــة المـــؤثرة ســـلبًا فـــي م
 .يوط بالوادي الجديدموقا" مطبقة علي بعْ ط ب فرع جامعة أس

 (2جدول )
 يوض  طريقة تصحي 

 استمارة استبيان العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين

 
 صدق استمارة االستبيان: ▪

ين، بعـد إعـداد اسـتمارة فقد اعتمد الباح  في تحكـيم اسـتمارة االسـتبيان للبحـ  الحـالي علـي صـدق المحكمـ
، من أسات ة الخدمـة االجتماعيـة (1)، تم عرضها على مجموعة من المحكميناالستبيان فى صورتها األولية

، ومـــدأ اســـتمارة االســـتبياندا اختبـــار صـــدق محتـــوأ ( محكمـــين، بهـــ4والتربيـــة المتخصصـــين وعـــددهم )
الجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء امل االعو  م ممة األبعاد والمحاور والعبارات ومناسبتها فى تحديد

، وك ل  اإلضافة أو التعديل أو الح ا بما هـو مناسـب، ومـدأ تمثيـل عبـارات ألولياء أمورهم من المسنين
المقدمــة إلــى لجنــة التحكــيم بكتــاب  اســتمارة االســتبيانلمــا وضــعت لقياســ ، وقــد ارتفعــت  اناســتمارة االســتبي

ا الباحــ  مــن تعليقـــات ة وهــدفها، وبنــاءًا علــى الت  يــة الراجعــة التــى اســتفاد منهــأوضــع فيــ  عنــوان الدراســ
المعاملة الحسـنة أصدقاء ينصحونني بالمحكمين، تم تعديل صيا ة عبارتين األولي حي  كانت تصا  بـــــ)لدي 

)تدفعني وروفـي بـــــ كانت تصا أصدقامي ينصحونني بالمعاملة الطيبة لكبار السن( والثانية ، فأصبحت )لكبار السن(
)وروفـي الماديـة الصـعبة ألسـرتي تجعلنـي اجمـع (، فأصـبحت المادية الصـعبة ألسـرتي فـي إهمـال رعايـة والـدي المسـن

عبـارات  (6)، كمـا تمـت إضـافة عـدد اسـتمارة االسـتبيان(بتي لوالـدي المسـنبين الدراسة والعمل ممـا يقلـل مـن رعـاي
مـن أسـباب عـدم االهتمـام األبنـاء بوالـديهم فـى ألمهات من آخـرين )سوام ا باء وا من قبل المحكمين وهي:

الكليـة لـيس لهـا دور  -التنشمة األسرية هي أساس االهتمام أو عدم االهتمام بالمسنين فى األسـرة  -الكبر 
أحوي بمكانة اجتماعية كبيرة بين الناس عنـدما أسـاعد مسـن  -فى إرساء قواعد رعاية ا باء من المسنين 

 
 ( يوض  أسماء السادة المحكمين.1( إنور ملحق رقم )1)

 العبارة
 ال نعم
2 1 
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أعـرا  -ن وسامل اإلع م ال تقدم البرام  اإلع مية التى تحفـس األبنـاء واألحفـاد لرعايـة المسـنين أرأ أ -
 .لمسن تحتام منى معاملة تناسب سن (أن طبيعة ا

، وأن (1)يقصد بثبات األداة أن تعطى نفس النتام  عنـد تطبيقهـا مـرات متتاليـة ان:ثبات استمارة االستبي ▪
قـام الباحـ   استمارة االستبيان، وللتأكد من ثبات (2)القياس على الفرد نفس  يتحقق فيها الدقة عند تكرار

ســتمارة ا)حســن المطابقــة(، حيــ  تــم تطبيــق  اســتمارة االســتبيانباســتخدام طريقــة إعــادة التجريــب لبنــود 
على مرتين بفاصل سمني مقداره أسبوعين للتطبيقين، علـى عينـة البحـ  االسـتط عية قوامهـا  االستبيان

علـى ( طالبًا وطالبة، وتجدر اإلشارة إلى أن  ال توجد فروق دالة إحصامية بين اسـتجابات الطـ ب 40)
مســـاويا  تمارة االســـتبيانالســـفـــى التطبيقـــين، وكـــان معامـــل الثبـــات  اســـتمارة االســـتبيانأي مـــن عبـــارات 

هــــ ا عنــــد اســــتمارة االســــتبيان (، األمــــر الــــ ي يعنــــى ثبــــات 0.01(، وهــــى دالــــة عنــــد مســــتوأ )0.79)
 المستوأ.

بعد أن قام الباح  بتطبيق األداة المستخدمة فى البح  الحالي، تـم اسـتخدام  أساليب معالجة البيانات: ▪
التحلـــي ت اإلحصـــامية المطلوبـــة ألداة فـــى اســـتخرام  (Spss/version 13.0)الحسمـــة اإلحصـــامية 

 رتباط(.معام ت اال -)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -البح  مثل:
عسوا بعْ األبناء عن العوامل االجتماعية  ات التأثير السلبي و ولإلجابة عن السؤال الثال : ما أثر  ❖

 رعاية أولياء أمورهم و ويهم من المسنين؟

إلـى السـلطة الضـابطة والحاجـة إلـى  ت حاجللفرد، ك الحاجات االجتماعيةبعْ جوانب  (3)"بين "شاكرلما و 
تاحة فرت التفاعل و  ،لنجاا والتقديراالنتماء والحاجة إلى ا مع االندمام االجتماعي، و الحاجة إلى الرفقة وا 

ادر تربية الفرد ومصدر من مص اجتماعيع قة وقالب فى تكوين الرفقة دور الرفاق، وممارسة المناشط، و 
 اجتماعيطلب ، والرفقة م يرهاالنفسية و و االجتماعية فرد  و أثر كبير فى حياة ال ،وسرور ومواسات   وأنس

ال يست نى عن  اإلنسان ومما يسيد من أهميتها كونها اختيارية فـى ال الـب وتقـوم الرفقـة فـى أ لـب األحيـان 
نُصُروهُ َفَقْد َنَصَرُه اللاُ  ِإْ  َأْخَرَجُ  الاِ يَن َكَفُروا ثَاِنَي اْثَنْيِن ِإْ  ُهَما "ِإالا تَ قال تعالي  وبلورة الفكر. الرأيبإعطاء 

ي ا" فــِ ــَ َ  َمَعن ــا َسْن ِإنا الل اِحِبِ  اَل َتحــْ وُل ِلصــَ اِر ِإْ  َيقــُ ا  ا مــا تــم ســؤال أحــد لمــا ا نحتــرم ، و (40)آيــة::التوبة ال ــَ
وهـ ا يعنـى بـأن كـل فـرد يحتـام إلـى  ر،الحاجـة إلـى التقـديفتوهـر الناس؟ فإن الجواب كـى يحترمنـا النـاس، 

حــاوره ومشــاركت  واحتــرام رأيــ  دون أن نفــْر عليــ  الشــعور بقيمتــ  وشخصــيت  واالعتــراا بــ  مــن خــ ل ت
لـى التقـدم، ويشـعر اإلنسـان بـاألمن، ويكـون فـى  لـ  اإلشـباع لحاجتـ  حلول جاهسة، وه ا يشجع  ويحفـسه ع

يتوحد معها ف ،الفرد إلى جماعة ما ينتميفحينما  وتكوين الع قات السوية بين ا خرين. االجتماعيللتقدير 
، وتشـبع هـ ه الحاجـة عـن طريـق معرفـة االجتمـاعيالطمأنينـة والتقـدير ب الشـعور يسيـد وه ا والناديكاألسرة 

 
 .523ر العربى، القاهرة، ت س اإلحصامى وقياس العقل البشرأ، دار الفك(: علم النف1979فؤاد البهى السيد) (1)
 .71، ت سيد الكي نى، مركس األردن(: القياس والتقويم فى علم النفس والتربية، ترجمة: عبداهلل1989( روبرت ثروندي  وآخرون)2)
 .152: 143ت  لمات، دار األندلس للنشر والتوسيع، حامل،(: مبادئ علم نفس النمو فى اإلس م للمعلمين والمع2004( حمدأ شاكر محمود )3)
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ًا كبـار السـن وخصوصـ، داخـل األسـرة بهـم يقتـديالفرد الكثير من الحقـامق والمعلومـات عـن بطـوالت ألفـراد 
دل األدوار بـين منهم من ا باء واألجداد، فيكون دافع للتواصل وتوالد المودة بين أفـراد األسـرة، فـالمردود تبـا

وعنــدما يكــون عوامــل  .أفــراد األســرة فيــأتي علــى رأســها، رعايــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم و ويهــم مــن المســنين
المعـــايير االجتماعيـــة،  أ إلـــى الخلـــط واالضـــطراب فـــييـــؤداجتماعيـــة  ات التـــأثير الســـلبي علـــي ا خـــرين ف

 .(1)لسـلو  علـى األفـرادمـردود اتفـق عليهـا فيصعب التنبـؤ باسـتجابات ا خـرين، ويضـعا تـأثير القواعـد الم
االجتمــاعي، جــسء هــام أوضــحت  إجابــات الطــ ب عينــة البحــ  ومجتمعــ ،  الضــبطوحاجــة الفــرد لعمليــات 

 العراو  العادات والتقاليدو  الدينو لقانون كا وسامل الضبط االجتماعي إلرشاد، حولوا إلى الضبط والتوجي  وحاجاتهم
فيمــا يخــتت بعلــوم المســنين ورعــايتهم، دون ، فــى تقــديمي العــون لكبــار الســنطــ ب يــدفع الســبب أساســي و يــره، ك

هــة مــن هنــا تنشــأ الحاجــة إلــى ســلطة ضــابطة موجو  ،والنشــاطالشخصــية لحريــة ل فــردالتعــاْر مــع حاجــة ال
التـــواسن المتكامـــل بـــين أفـــراد األســـرة، ويوهـــر  لـــ  بصـــورة واضـــحة فـــى نمـــط األســـرة تســـاعد علـــى تحقيـــق 

لهـم، فينـت  عنـ  المقابـل فـي إقـدام الطـ ب فـي المحبـة وتقـدير ا خـرين ل  حاجـة الطـ ب إلـي الممتدة. كـ 
ير المحيطـين لـ  ويتبـادل أن يشعر بمحبة وتقدة أولياء أمورهم و ويهم من المسنين وبصورة فاعلة، و مساعد

قـديم رًة فـي تتكـون مثمـفى تكوين صـدقات مـع ا خـرين  طالبر بة الو  لصداقةت  لحاج، و المساعدات معهم
النصام  واألفكار الصحيحة فيما بينهم، بالتوجيـ  واإلرشـاد الصـحي  فيمـا يخـتت بعلـوم المسـنين، كإشـباع 

 بــأن يشــعر باالرتبــاط واالنتمــاء ألســرت  ومجتمعــ . ي،الجمــاعاالنتمــاء ، و الجا بيــة االجتماعيــةلحاجتــ  إلــي 
بــراس فاعــل الدور و  المســمولية االجتماعيــةللتولــد لديــ   بــأن يكــون  ا مكانــة هامــة بــين  االجتماعيــة تــ كانملوا 

اإلنســاني فــي تقــديم الرعايــة والخــدمات ألوليــاء أمــورهم مــن المســنين. جماعتــ  المحيطــة بــ  وشــعوره بــدوره 
 .المعيشي دور فاعل فى مساعد األبناء لرعاية أولياء أمورهمل والمستوأ تحسين الدخل ويكون

ســلبًا فــى معاملــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم و ويهــم مــن والمــؤثرة العوامــل االجتماعيــة هــ ه بعــْ  وتلخصــت
 فتـورو  أ،التفكـ  األسـر ك متعلقة بالجانب األسـرأ والبيمـة المحيطـة، اجتماعية عوامل -في ا تي: المسنين

ع قـة صـلة الـرحم بـين السوجـة األم وأم الـسوم ووالــده وانعكـاس  لـ  سـلبًا علـي ع قـة األبنـاء باألجــداد  فـي
عـدم وجـود منـا  أســري اجتمـاعي يجمـع بـين أفـراد األســرة ليـدعم آليـات تقـديم الرعايـة والخــدمات و  ,نالمسـني

مام ي كر تجـاه حقـوق الرعايـة الوالديـة انش ال األبناء بهواتفهم ال كية طولية دون إلقاء اهت، و للمسنين ا باء
 بـاء المسـنون الشـرعية والتشـريعيةال مباالة من قبل أعداد كثيرة مـن الشـباب حـول حقـوق ا ، و من المسنين

افتقــار ، والتــي تمثــل بعضــها فــى العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالجانــب التعليمــي بالجامعــةكــ ل  بعــْ  –
عــدم ، و نه  داعــم  ليــات تقــديم الرعايــة والخــدمات لابــاء مــن المســنينالمنــاه  الدراســية بــل وخلوهــا مــن مــ

عدم وجود بـرام  اجتماعيـة ، و عاية والخدمات لاباء من المسنينوجود أنشطة ط بية تدعم آليات تقديم الر 
العوامـــل وأيضـــًا  – إرشـــادية مـــن قبـــل الجامعـــة تـــدعم آليـــات تقـــديم الرعايـــة والخـــدمات لابـــاء مـــن المســـنين

 
  .82-81(: اإلس م والخدمة االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، ت2000( إبراهيم عبد الرحمن رجب)(1
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وجــود قنــوات تبــ  أفكــار  ماعيـة المتعلقــة بالجانــب اإلع مــي ووسـامل واالتصــال الحديثــة ومــن أبرسهـا،االجت
انشـ ال معوـم الشـباب بأشـياء  يـر مفيـد مـن خـ ل ، و منهـا تـدمير الشـباب وتفكـ  المجتمـعم لوطة يقصد 

حــ  عــن آليــات وســامل االتصــال الحديثــة كــالفيس بــو  و يرهــا دون الســعي ل ســتفادة مــن تلــ  الوســامل للب
لكلــي اعتمــاد الشــباب ا، و ووســامل حديثــة وأفكــار متجــددة حــول تقــديم الرعايــة والخــدمات لابــاء مــن المســنين

وسامل لعمليـات التواصـل بيـنهم وبـين آبـاءهم و ويهـم دون التواصـل المباشـر لصـلة األرحـام فقـد على تل  ال
ون فــى منــسل واحــد أو عمــارة ســكنية يصــل الحــال بــالبعْ فــى االعتمــاد عليهــا فــى صــلة الــرحم وهــم يعيشــ

 ومـن أبرسهـا، لماليـة لمسـرةلعوامل االجتماعية المتعلقة بجانـب الوـروا اباإلضافة ل – واحدة أو حي واحد
الفكــر الم لــوط لــدي ، و انشــ ال األبنــاء بتكــوين أســر جديــدة دون الســعي لرعايــة آبــامهم و ويهــم مــن المســنين

عايـة آبـامهم و ويهـم رة الخارجيـة لطلـب الـرسق دون السـعي لر بعْ شـباب الجامعـة حـول السـعي نحـو الهجـ
ة دون الســعي بــر مــن الكماليــات ولــيس أساســيات الحيــاانشــ ال األبنــاء بمتطلبــات حياتيــة تعت، و مــن المســنين

 .لرعاية آبامهم و ويهم من المسنين
 -:عاشراً: نتائج البحث

  إلـى دوافـع  ريسيـة، فالحـب يرجـع إلـى ال ريـسة ولما أكد فرويد بأن معوم العوامل االجتماعية ترجع في رأيـ
ي مـــن عناصـــر الحيـــاة النفســـية، الجنســـية، واإلبـــداع موهـــر مـــن موـــاهر إع مهـــا، والـــدين: عنصـــر أساســـ

حيـاة الفـرد، وركـس علـى أثـر  والمؤثرات الثقافية والبيمية واالجتماعية: اهتم آدلر بأهميتهـا فـي تكـوين أسـلوب
، رة فــي هــ ا الصــدد، والع قــات اإلنســانية: مــن أهــم مــا أكدتــ  كــارين هــورنيالع قــات الديناميــة داخــل األســ

فيـ  فـي عمليـة التنشـمة  ية وتكامل الشخت مـع الوسـط الـ ي يعـي وأبرس سوليفان أهمية الع قات الشخص
 .(1)االجتماعيــة والتطبيــع الثقــافي، والخلــق أو الطــابع االجتمــاعي: يعتبــر فــي رأي فــروم نــواة تركيــب الخلــق

اشــترا  جميــع أفــراد العاملــة وفــي مقــدمتهم الشــباب ومســاهمتهم فــي تأســيس قواعــد وأســس تســاعد علــى  ففــي
يط األســرة يؤكــد قــدرا مــن التماســ  األســرأ، وفــي الجانــب الثــاني فــإن تــر  األب المســن تكافــل المســن بمحــ

فــي التماســ  لتكافــل الــ ي يؤشــر ضــعفا ا ر بــتهم يعبــر عــن انعــدامنين بخــ ا واألم العجــوس فــي دار المســ
السـابق فـى  مما سبق فقد توصل البح  الحالي لعـدد مـن النتـام ، فقـد تـم توضـي  جـسء منهـا خـ ل العـْر .(2)األسري

نتــام   ن الســؤال الثالــ  والــ ي تمثــل فــىخطــوات البحــ  حيــ  تمــت اإلجابــة عــن الســؤالين األول والثــاني، أمــا اإلجابــة عــ
لمؤثرة سلباً في معاملة األبناء ألولياء أمـورهم مـن المسـنين كدراسـة اسـتط عية استمارة استبيان حول العوامل االجتماعية ا

  ط ب فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد."تقدير موقا" مطبقة علي بعْ 
وتــم تخصــيت هــ ا الجــسء مــن البحــ  لعــْر نتــام  اســتمارة اســتبيان العوامــل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــي 

دراســة اســتط عية "تقــدير موقــا" والتــي تــم تطبيقهــا علــي  -رهم مــن المســنين معاملــة األبنــاء ألوليــاء أمــو 

 
 .126، عالم الكتب، ت3حامد عبد الس م سهران)بدون(: التوجي  واإلرشاد النفسي، ط ( (1
 (: األسرة والحياة العاملية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر.1984ل من، سناء الخولي))بدون(: سبل تعسيس التماس  العاملي، منقو سعد العبيدأ ((2
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 رع جامعة أسيوط بالوادي الجديدف -بعْ ط ب كليتي التربية وا داب 
بعد أن تمت معالجة البيانات اإلحصامية الستخ ت العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبنـاء و 

ينة ومجتمع البح ، ومـدأ داللتهـا اإلحصـامية وترتيبهـا حسـب درجاتهـا لـدأ ألولياء أمورهم من المسنين ع
مـن العوامـل االجتماعيـة واألسـباب داخـل األبعـاد األربعـة. وتـم  الط ب عينة البح  مع مبررات كل عامل

بيان من خ ل جداول أعدت خصيصًا ل ل . ثم تم إدخال تصحي  استجابات أفراد العينة على استمارة است
لبيانــات علــى الحاســوب الســتخرام النسـبة الممويــة الســتجابة أفــراد العينــة حـول كــل عبــارة مــن عبــارات تلـ  ا

يان داخــل البعــد الخــات بهــا الســتجابات الطــ ب حــول العوامــل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــي اســتمارة اســتب
 ياء أمورهم من المسنين.معاملة األبناء ألول

ــل اســتمارة اســتبيان حــو ــة المحيطــة، أواًل: تحلي ــب األســرا والبيئ ــة المتعلقــة بالجان ل العوامــل االجتماعي
 ( التالي: 3يتضح فى الجدول ) بحث كماجتمع الوترتيبها حسب آراء الطالب عينة وم

 (3جدول )
يوض  النسبة المموية الستجابات حول العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب األسرأ والبيمة المحيطة،  

 ء الط ب عينة ومجتمع البح .وترتيبها حسب آرا

النسبة  عبارات البعد البعد م
 المئوية للعبارة

النسبة المئوية 
 للبعد ككل

ين به بترتي
 األبعاد األربعة

1 

ئة 
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ا و
سر

 األ
نب

لجا
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 * %100 أحد أفراد أسرتي بلغ عمره الستين عاماً  -1

98% * 

األ 
 ول

 * %93 ال أسهر بجوار والدي المسن إ ا مْر -2
 * %96 نمط األسرة النووية ال يساعد على رعاية جدي   -3
فتـور الع قــات بــين األبنــاء واألب واألم مــن أســباب  -4

 عدم االهتمام برعاية األبناء  بامهم فى الكبر
98% * 

باب عــدم سوام ا بـاء واألمهـات مــن آخـرين مــن أسـ -5
 االهتمام األبناء بوالديهم فى الكبر

97% * 

التنشـــــمة األســـــرية هـــــي أســـــاس االهتمـــــام أو عـــــدم  -6
 تمام بالمسنين فى األسرةااله

96% * 

 * %94 ع قتي بوالدي المسن ضعيفة -7
 * %97  البا ما ترْف والدتي رعاية جدي المسن -8
  

 0.01دالة عند  *
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( السابق أن العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن 3الجدول ) يتض  من
لتي تختت بالبعد األول: ]الجانب األسرأ والبيمة المحيطة[ "تقدير موقا" بعْ ط ب كليتي المسنين، وا
ـــة و  ـــالوادي الجديـــد "مجتمـــع وعينـــة البحـــ "، و لـــ التربي مـــن خـــ ل اســـتمارة  ا داب فـــرع جامعـــة أســـيوط ب

بجـوار والـدي  أسـهر ال - أحـد أفـراد أسـرتي بلـغ عمـره السـتين عامـاً استبيان، والتي تمثلت فى ثمان عبارات وهي: )
فتــور الع قــات بــين األبنــاء واألب واألم مــن  -نمــط األســرة النوويــة ال يســاعد علــى رعايــة جــدي   - المســن إ ا مــْر

سوام ا باء واألمهات من آخرين من أسباب عدم االهتمام األبناء  -بامهم فى الكبر أسباب عدم االهتمام برعاية األبناء  
ع قتي بوالدي المسن  - ة األسرية هي أساس االهتمام أو عدم االهتمام بالمسنين فى األسرةنشمالت - بوالديهم فى الكبر

 (.  البا ما ترْف والدتي رعاية جدي المسن - ضعيفة
مــن البعــد األول واســتمارة اســتبيان العوامــل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــي معاملــة ولــى وقــد احتلــت العبــارة األ
(، ممـا %100[ بنسـبة )أحـد أفـراد أسـرتي بلـغ عمـره السـتين عامـاً مضمونها ] م من المسنيناألبناء ألولياء أموره

لبحــ  وأهدافــ  يؤكــد أن عينــة البحــ  تــم اختيارهــا وفــق قواعــد ومســلمات علميــة صــحيحة تتماشــي وطبيعــة ا
نـاء واألب واألم مـن ]فتور الع قـات بـين األب وجاءت فى المرتبة الثانية لنفس البعد، العبارةالمنوطة ب  وأهميت ، 

( ممـا يؤكـد علـي أهميـة التـرابط األسـرأ فـى %98[ بنسـبة )عدم االهتمام برعاية األبناء  بـامهم فـى الكبـر أسباب
جتماعيـــة علـــى أســـس إيجابيـــة ســـليمة كجـــسء ال يتجـــسأ مـــن العوامـــل إيجـــاد بيمـــة خصـــبة لتنميـــة الع قـــات اال

سوام ا بــاء واألمهــات مــن آخــرين مــن أســباب عــدم لعبــارتين ]االجتماعيــة، وفــي المرتبــة الثالثــة مــن نفــس البعــد ا
( ممـا يؤكـد علـى أن %97[ بنسـبة ) البا ما تـرْف والـدتي رعايـة جـدي المسـن -االهتمام األبناء بوالديهم فى الكبر

األسرة بكل كياناتها منوومـة متكاملـة تـؤثر وتتـأثر بكـل فـرد فيهـا فتـدفع بأفرادهـا  ويهـم مـن المسـنين، فـيكن 
نمـط األسـرة النوويـة ال يسـاعد م دور كبير وك ل  األب نحو األجداد، وجاءت فى المرتبة الرابعة العبـارتين ]لم

(، وفـى %96[ بنسـبة )االهتمام بالمسنين فـى األسـرةالتنشمة األسرية هي أساس االهتمام أو عدم  -على رعاية جدي 
ال أسـهر بجـوار والـدي المسـن (، والعبـارة ]%94بة )[ بنسـع قتـي بوالـدي المسـن ضـعيفةالمرتبة الخامسة العبارة ]

(. ه ا وقد احتل البعد المرتبة األولـي بـين األبعـاد األربعـة فـى %93[ في المرتبة السادسة بنسبة )إ ا مْر
العوامل االجتماعيـة  ات تـأثير فاعـل إيجابـًا أو سـلبًا فـي معاملـة . مما يؤكد على أهمية أن (%98بنسبة )

 أمورهم من المسنين، وفيما يختت بالجانب األسـرأ والبيمـة المحيطـة كتقـدير موقـا لـبعْاألبناء ألولياء 
 .ط ب كليتي التربية وا داب فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد "مجتمع وعينة البح "

ثانيًا: تحليل استمارة استبيان حول العوامـل االجتماعيـة المتعلقـة بالجانـب التعليمـي بالجامعـة، وترتيبهـا 
 ( التالي: 4جتمع البحث كما يتضح فى الجدول )سب آراء الطالب عينة ومح

 (4جدول )
لجامعة، وترتيبها يوض  النسبة المموية الستجابات حول العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب التعليمي با

 حسب آراء الط ب عينة ومجتمع البح .
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النسبة المئوية  عبارات البعد البعد م
 للعبارة

ئوية ة المالنسب
 للبعد ككل

ترتيبه بين 
 األبعاد األربعة
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المطلوبـة  طبيعة دراستي ال تجعلنـي أقـدم الرعايـة -9
 لوالدي المسن

97.5% * 
97% * 

ني
الثا

 

عــــدم اإللمــــام بأســــس وقواعــــد رعايــــة المســــنين  -10
 اإلساءة لهم. باألسرة تسبب

98% * 

أرأ ضرورة أن تتضـمن خطـط رعايـة الشـباب  -11
بالكليـــة تنوـــيم نـــدوات مختلفـــة لتشـــجيعنا علـــى رعايـــة 

 المسنين

96% * 

اسـية بالكليـة علـى أسـس ال تحتوأ المناه  الدر  -12
 وقواعد رعاية المسنين

98% * 

الكليـــة لـــيس لهـــا دور فـــى إرســـاء قواعـــد رعايـــة  -13
 ا باء من المسنين

97% * 

ال أشـــار  فـــى البـــرام  التـــى تنفـــ ها الكليـــة فـــى  -14
 مجال رعاية المسنين

94% * 
 

 0.01دالة عند  *
ء أمـورهم امـل االجتماعيـة المـؤثرة سـلبًا فـي معاملـة األبنـاء ألوليـا( السـابق أن العو 4يتض  مـن الجـدول )

مــن المســنين، والتــي تخــتت بالبعــد الثــاني: ]العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالجانــب التعليمــي بالجامعــة[ 
"تقــدير موقــا" بعــْ طــ ب كليتــي التربيــة وا داب فــرع جامعــة أســيوط بــالوادي الجديــد "مجتمــع وعينــة 

طبيعة دراسـتي ال تجعلنـي ي: )من خ ل استمارة استبيان، والتي تمثلت فى ست عبارات وه البح "، و ل 
أرأ  -عـدم اإللمـام بأسـس وقواعـد رعايـة المسـنين باألسـرة تسـبب اإلسـاءة لهـم  - أقدم الرعاية المطلوبة لوالدي المسـن

ال تحتــوأ  -ى رعايــة المســنين ضــرورة أن تتضــمن خطــط رعايــة الشــباب بالكليــة تنوــيم نــدوات مختلفــة لتشــجيعنا علــ
الكليـة لـيس لهـا دور فـى إرسـاء قواعـد رعايـة ا بـاء مـن  - لـى أسـس وقواعـد رعايـة المسـنينالمناه  الدراسية بالكلية ع

عـدم اإللمـام ( وقـد احتلـت العبـارتين ]ال أشار  فى البرام  التـى تنفـ ها الكليـة فـى مجـال رعايـة المسـنين - المسنين
لدراســية بالكليــة علــى أســس وقواعــد ال تحتــوأ المنــاه  ا - بأســس وقواعــد رعايــة المســنين باألســرة تســبب اإلســاءة لهــم

]طبيعــة  وجــاءت فــى المرتبــة الثانيــة لــنفس البعــد، العبــارة(، %98[ المرتبــة األولــي بنســبة )رعايــة المســنين
(، وفي المرتبـة الثالثـة مـن نفـس البعـد %97.5[ بنسبة )لمسندراستي ال تجعلني أقدم الرعاية المطلوبة لوالدي ا

(، وجــاءت فــى المرتبــة %97[ بنســبة )ى إرســاء قواعــد رعايــة ا بــاء مــن المســنينالكليــة لــيس لهــا دور فــالعبــارة ]



 

Khatib, Social Factors  
 

-47- 

 

أرأ ضــرورة أن تتضــمن خطــط رعايــة الشــباب بالكليــة تنوــيم نــدوات مختلفــة لتشــجيعنا علــى رعايــة الرابعــة العبــارة ]
ة فى مجال رعاية ال أشار  فى البرام  التى تنف ها الكلي(، وفى المرتبة الخامسة العبارة ]%96[ بنسبة )ينالمسن

(. مما %97(. ه ا وقد احتل البعد المرتبة الثانية بين األبعاد األربعة فى بنسبة )%94[ بنسبة )المسنين
ــًا يؤكــد علــى أهميــة أن  أو ســلبًا فــي معاملــة األبنــاء ألوليــاء العوامــل االجتماعيــة  ات تــأثير فاعــل إيجاب

الجامعــة، كتقــدير موقــا لــبعْ طــ ب كليتــي أمــورهم مــن المســنين، وفيمــا يخــتت بالجانــب التعليمــي ب
 .التربية وا داب فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد "مجتمع وعينة البح "
ب اإلعالمـي ووسـائل واالتصـال ثالثًا: تحليل استمارة استبيان حـول العوامـل االجتماعيـة المتعلقـة بالجانـ

 ( التالي: 5يتضح فى الجدول )جتمع البحث كما الحديثة، وترتيبها حسب آراء الطالب عينة وم
 (5جدول )

يوض  النسبة المموية الستجابات حول العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب اإلع مي ووسامل واالتصال 
 ومجتمع البح .الحديثة، وترتيبها حسب آراء الط ب عينة 

النسبة المئوية  عبارات البعد البعد م
 للعبارة

النسبة المئوية 
 للبعد ككل

ترتيبه بين 
 األبعاد األربعة

3 
 

ئل 
وسا

ي و
الم

إلع
ب ا

جان
 بال

لقة
متع

ة ال
اعي

جتم
 اال

مل
عوا

ث:ال
لثال

د ا
لبع

ا
يثة

حد
ل ال

صا
االت

و
 

أرأ أن وســــــــامل اإلعــــــــ م ال تقــــــــدم البــــــــرام   -15
 األبناء واألحفاد لرعاية المسنين اإلع مية التى تحفس

97.5% * 

لث * 96%
الثا

 

لتواصـل االجتمـاعي لدي أصدقاء علي مواقع ا -16
 ال يهتمون بالحدي  عن المسنين

95% * 

وســـــــامل التواصـــــــل االجتمـــــــاعي والتكنولوجيـــــــا  -17
الحديثــــة مــــن أســــباب عــــدم اهتمــــام األبنــــاء واألحفــــاد 

 بالمسنين فى األسرة

94% * 

أصــــدقامي ال يقــــدمون لــــي أي نصــــام  بشــــأن  -18
المعاملــــة الطيبــــة لكبــــار الســــن مــــن خــــ ل تواصــــلي 

 هم.مع

93.5% * 

أحوــــي بمكانــــة اجتماعيــــة كبيــــرة بــــين النــــاس  -19
 عندما أساعد مسن

95% * 

لــيس لــي عضــوية بأنديــة اجتماعيــة وجمعيــات  -20
 خيرية لرعاية المسنين

94% * 
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 -الـدين  –االجتماعي "القانون  وسامل الضبط -21
العرا" سبب أساسـي فـى تقـديمي  –العادات والتقاليد 

 لكبار السنالعون 

97.5% * 

أصـــدقامي ال يعرفـــون أمـــاكن ومؤسســـات دعـــم  -22
 ورعاية المسنين

95% * 

 * %94 ع قاتي بكل كبار السن  ضعيفة -23
 0.01دالة عند  *

أن العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن  ( السابق5يتض  من الجدول )
التي تختت بالبعد الثال : ]العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانـب اإلع مـي ووسـامل واالتصـال المسنين، و 

جتمــع الحديثــة[ "تقــدير موقــا" بعــْ طــ ب كليتــي التربيــة وا داب فــرع جامعــة أســيوط بــالوادي الجديــد "م
أ أن وســامل أر وعينــة البحــ "، و لــ  مــن خــ ل اســتمارة اســتبيان، والتــي تمثلــت فــى تســع عبــارات وهــي: )

لــدي أصــدقاء علــي مواقــع التواصــل  - اإلعــ م ال تقــدم البــرام  اإلع ميــة التــى تحفــس األبنــاء واألحفــاد لرعايــة المســنين
االجتماعي والتكنولوجيا الحديثة من أسباب عدم اهتمـام وسامل التواصل  - االجتماعي ال يهتمون بالحدي  عن المسنين

أصدقامي ال يقدمون لي أي نصام  بشأن المعاملة الطيبة لكبـار السـن مـن خـ ل  -سرة األبناء واألحفاد بالمسنين فى األ
ة لـيس لـي عضـوية بأنديـة اجتماعيــ  -أحوـي بمكانـة اجتماعيـة كبيـرة بـين النـاس عنـدما أسـاعد مسـن  - تواصـلي معهـم

لتقاليـد والعـرا" سـبب أساسـي وسامل الضـبط االجتمـاعي "القـانون والـدين والعـادات وا  -وجمعيات خيرية لرعاية المسنين 
ع قــاتي بكــل كبــار  - أصــدقامي ال يعرفــون أمـاكن ومؤسســات دعــم ورعايــة المســنين  -فـى تقــديمي العــون لكبــار الســن 

اإلعـ م ال تقـدم البـرام  اإلع ميـة التـى تحفـس األبنـاء واألحفـاد  أرأ أن وسامل(، وقد احتلت العبارتين ]السن  ضعيفة
العـرا" سـبب أساسـي فـى تقـديمي  –العـادات والتقاليـد  -الـدين  –ل الضـبط االجتمـاعي "القـانون وسام - لرعاية المسنين

س البعـد وجـاءت فـى المرتبـة الثانيـة لـنف(، %97.5[ المرتبة األولي من نفـس البعـد بنسـبة )العون لكبار السن
أحوــي بمكانــة  - المســنين]لــدي أصــدقاء علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي ال يهتمــون بالحــدي  عــن  الــث   عبــارات

[ بنسـبة أصـدقامي ال يعرفـون أمـاكن ومؤسسـات دعـم ورعايـة المسـنين -اجتماعيـة كبيـرة بـين النـاس عنـدما أسـاعد مسـن 
وسـامل التواصــل االجتمــاعي والتكنولوجيــا الحديثــة رات ](، وفـي المرتبــة الثالثــة مــن نفـس البعــد الــث   عبــا95%)

ليس لي عضوية بأندية اجتماعية وجمعيات خيرية لرعاية  - فاد بالمسنين فى األسرةمن أسباب عدم اهتمام األبناء واألح
أصــدقامي ال ( وجــاءت فــى المرتبــة الرابعــة العبــارة ]%94[ بنســبة )ع قــاتي بكــل كبــار الســن  ضــعيفة -المســنين 

(، وقـد احتـل %93.5[ بنسـبة )قدمون لـي أي نصـام  بشـأن المعاملـة الطيبـة لكبـار السـن مـن خـ ل تواصـلي معهـمي
العوامـل االجتماعيـة (. ممـا يؤكـد علـى أهميـة أن %96البعد المرتبة الثالثة بين األبعاد األربعة فى بنسبة )

هم مــن المســنين، وفيمــا يخــتت بالجانــب  ات تــأثير فاعــل إيجابــًا أو ســلبًا فــي معاملــة األبنــاء ألوليــاء أمــور 
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طـــ ب كليتـــي التربيـــة وا داب فـــرع جامعـــة  اإلع مـــي ووســـامل واالتصـــال الحديثـــة كتقـــدير موقـــا لـــبعْ
 أسيوط بالوادي الجديد "مجتمع وعينة البح ".

رابعــًا: تحليــل اســتمارة اســتبيان حــول العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بجانــب الظــروف الماليــة لألســرة، 
 ( التالي: 6جتمع البحث كما يتضح فى الجدول )رتيبها حسب آراء الطالب عينة وموت

 (6جدول )
وض  النسبة المموية الستجابات حول العوامل االجتماعية المتعلقة بجانب الوروا المالية لمسرة، ي

 وترتيبها حسب آراء الط ب عينة ومجتمع البح .

النسبة المئوية  عبارات البعد البعد م
 بارةللع

النسبة المئوية 
 للبعد ككل

ترتيبه بين 
 األبعاد األربعة
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الوروا المادية الصعبة ألسرتي تدفعني لعـدم  -24
 رعاية والدي المسن

97.5% * 

95% * 

رابع
ال

 

عـــن ال أســـتفيد مـــن أوقـــات فرا ـــي فـــى الترفيـــ   -25
 المسنين بأسرتي دون النور إلي أي استفادة  أخري

95% * 

ني ال يســــاعدني علــــى النوــــام المعمــــاري لســــك -26
 مساعدة والدي المسن

94% * 

لـــم أتعلـــم مـــن والـــدي كيـــا أســـاعد جـــدي دون  -27
 مقابل

95.5% * 

ـــــي  -28 ـــــة الصـــــعبة ألســـــرتي تجعلن وروفـــــي المادي
يقلــــل مــــن رعــــايتي  اجمــــع بــــين الدراســــة والعمــــل ممــــا

 لوالدي المسن

97.5% * 

مرضى لم أشار  أبناء الحي فى تقديم العون لل -29
 من المسنين تطوعاً 

96% * 

ال أعلـــم بـــأن طبيعــــة المســـن قــــد تحتـــام منــــى  -30
 معاملة تناسب سن  دون مقابل

98% * 

  
 0.01دالة عند  *

جتماعية المؤثرة سلبًا فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن ( السابق أن العوامل اال6يتض  من الجدول )
عد الرابع: ]العوامل االجتماعية المتعلقة بجانب الوـروا الماليـة لمسـرة[ "تقـدير المسنين، والتي تختت بالب
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موقــا" بعــْ طــ ب كليتــي التربيــة وا داب فــرع جامعــة أســيوط بــالوادي الجديــد "مجتمــع وعينــة البحــ "، 
الوــروا الماديــة الصــعبة ألســرتي خــ ل اســتمارة اســتبيان، والتــي تمثلــت فــى ســبع عبــارات وهــي: )و لــ  مــن 

ال أســتفيد مــن أوقــات فرا ــي فــى الترفيــ  عــن المســنين بأســرتي دون النوــر إلــي أي  - تــدفعني لعــدم رعايــة والــدي المســن
لـم أتعلـم مـن والـدي كيـا أسـاعد  -ن النوـام المعمـاري لسـكني ال يسـاعدني علـى مسـاعدة والـدي المسـ -استفادة  أخـري 

اجمــع بــين الدراســة والعمــل ممــا يقلــل مــن رعــايتي لوالــدي وروفــي الماديــة الصــعبة ألســرتي تجعلنــي  -جــدي دون مقابــل 
ال أعلـم بـأن طبيعـة المسـن قـد تحتـام  -لـم أشـار  أبنـاء الحـي فـى تقـديم العـون للمرضـى مـن المسـنين تطوعـاً  - المسن

ال أعلـم بـأن طبيعـة المسـن قـد تحتـام منـى معاملـة تناسـب (، وقـد احتلـت العبـارة ]دون مقابـل منى معاملة تناسب سـن 
ــنفس البعــد، (، %98[ المرتبــة األولــي مــن نفــس البعــد بنســبة )ن  دون مقابــلســ وجــاءت فــى المرتبــة الثانيــة ل

اديــة الصــعبة ألســرتي وروفــي الم - ]الوــروا الماديــة الصــعبة ألســرتي تــدفعني لعــدم رعايــة والــدي المســنالعبــارتين 
(، وفـي المرتبـة الثالثـة مـن %97.5بنسـبة )[ تجعلني اجمع بين الدراسة والعمل مما يقلل من رعـايتي لوالـدي المسـن

( %96[ بنســبة )لــم أشــار  أبنــاء الحــي فــى تقــديم العــون للمرضــى مــن المســنين تطوعــاً نفــس البعــد الث ثــة العبــارة ]
(، وجـاءت %95.5[ بنسبة )م أتعلم من والدي كيا أساعد جدي دون مقابللوجاءت فى المرتبة الرابعة العبارة ]

ال أستفيد من أوقات فرا ي فى الترفي  عـن المسـنين بأسـرتي دون النوـر إلـي أي اسـتفادة  لعبارة ]فى المرتبة الخامسة ا
ممـا يؤكـد  (.%95(، وقـد احتـل البعـد المرتبـة الرابعـة بـين األبعـاد األربعـة فـى بنسـبة )%95[ بنسـبة )أخري

األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن  العوامل االجتماعية  ات تأثير فاعل إيجابـًا أو سـلبًا فـي معاملـةعلى أهمية أن 
المسنين، وفيمـا العوامـل االجتماعيـة المتعلقـة بجانـب الوـروا الماليـة لمسـرة "تقـدير موقـا" بعـْ طـ ب 

 "مجتمع وعينة البح ".كليتي التربية وا داب فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد 
العوامـل االجتماعيـة المـؤثرة سـلبًا فـي األبعاد األربعـة فـى اسـتمارة اسـتبيان  نتام  يوجس الباح  خ صةو  -

 مجتمع وعينة البح  ككل:معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين" دراسة استط عية "تقدير موقا" 
(. ممــا يؤكــد علــى %98ألبعــاد األربعــة فــى بنســبة )بــين االبعــد األول  المرتبــة األولــيحيــ  جــاء فــي  -1

اعـل إيجابـًا أو سـلبًا فـي معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن أهمية أن العوامل االجتماعية  ات تـأثير ف
المسنين، وفيما يختت بالجانب األسرأ والبيمـة المحيطـة كتقـدير موقـا لـبعْ طـ ب كليتـي التربيـة 

 ةدالــــ يوهــــ (%98بنســــبة )و  دي الجديــــد "مجتمــــع وعينــــة البحــــ ".وا داب فــــرع جامعــــة أســــيوط بــــالوا
 . 0.01إحصاميا عند 

(. فيمــا يخــتت بالجانــب التعليمــي %97المرتبــة الثانيــة بــين األبعــاد األربعــة فــى بنســبة )البعــد جــاء و  -2
بالجامعـــة، كتقـــدير موقـــا لـــبعْ طـــ ب كليتـــي التربيـــة وا داب فـــرع جامعـــة أســـيوط بـــالوادي الجديـــد 

ء العوامل االجتماعية  ات تأثير فاعل إيجابـًا أو سـلبًا فـي معاملـة األبنـافتصب   ينة البح "مجتمع وع
  . 0.01إحصاميا عند  ةدال يوه (%97بنسبة )و  .ألولياء أمورهم من المسنين
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(. فيمـــا يخـــتت %96المرتبـــة الثالثـــة بـــين األبعـــاد األربعـــة فـــى بنســـبة )فـــي  الثالـــ  البعـــدبينمـــا جـــاء  -3
مي ووسامل واالتصال الحديثة كتقدير موقا لبعْ ط ب كليتي التربية وا داب فرع بالجانب اإلع 

ممـا يؤكـد علـى أهميـة أن العوامـل االجتماعيـة ، يوط بـالوادي الجديـد "مجتمـع وعينـة البحـ "جامعة أسـ
 (%96بنســبة )و   ات تــأثير فاعــل إيجابــًا أو ســلبًا فــي معاملــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم مــن المســنين،.

 .0.01إحصاميا عند  ةدال يهو 
العوامــل يخــتت ب(. فيمــا %95بنســبة ) بــعالبعــد الرابــين األبعــاد األربعــة  األخيــرةالمرتبــة جــاء فــي وقــد  -4

االجتماعيـــة المتعلقـــة بجانــــب الوـــروا الماليــــة لمســـرة "تقـــدير موقــــا" بعـــْ طــــ ب كليتـــي التربيــــة 
ممـا يؤكـد علـى أهميـة أن العوامـل  بحـ ".وا داب فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد "مجتمع وعينـة ال

بنســبة و عاملــة األبنـاء ألوليــاء أمـورهم مــن المسـنين، االجتماعيـة  ات تـأثير فاعــل إيجابـًا أو ســلبًا فـي م
 .0.01إحصاميا عند  ةدال يوه (95%)

وقــد جــاء بمجمــل النتــام  أن اســتجابات طــ ب كليــة التربيــة مجتمــع وعينــة البحــ  أكثــر تــأثرًا وتــأثيرًا  -5
بنـاء ألوليـاء العوامـل االجتماعيـة المـؤثرة سـلبًا فـي معاملـة األ استمارة استبيانالعوامل االجتماعية في ب

مجتمـــع وعينـــة البحـــ ، مقارنـــة باســـتجابات أمـــورهم مـــن المســـنين" دراســـة اســـتط عية "تقـــدير موقـــا" 
المـــواد طـــ ب كليـــة ا داب مجتمـــع وعينـــة البحـــ ، و لـــ  كـــون طـــ ب كليـــة التربيـــة يمارســـون بعـــْ 

ـــيم األساســـي ومـــا قبـــل الجـــامعي، في لـــب علي هـــا الجانـــب التربويـــة  ات االرتبـــاط بطـــ ب مراحـــل التعل
للتـــدريب الميـــداني "التربيـــة التربـــوي اإلنســـاني، ولـــوحو  لـــ  مـــن خـــ ل ممارســـة طـــ ب كليـــة التربيـــة 

 العملية" داخل المدارس المحددة لهم وفق جدولهم الدراسي.
ب مجتمع وعينة الدراسـة أكثـر تفوقـًا فـي الجوانـب األكاديميـة والمرتبطـة بعلـوم إال أن ط ب كلية ا دا -6

العوامـل االجتماعيـة المـؤثرة سـلبًا فـي معاملـة  اسـتمارة اسـتبيان ل  حسب ما أوهرت  نتام المسنين، و 
مجتمــع وعينــة البحــ ، مقارنــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم مــن المســنين" دراســة اســتط عية "تقــدير موقــا" 

 استجابات ط ب كلية التربية مجتمع وعينة البح .ب
ة البحـــ  ومجتمعـــة بـــأن اســـتجابات الطالبـــات أعلـــي مـــن كـــ ل  بينـــت النتـــام  فـــى مجملهـــا لكافـــة عينـــ -7

العوامــل االجتماعيــة  اســتمارة اســتبيان اســتجابات الطلبــة بــدرجات ملحووــة، و لــ  لمــا أوهرتــ  نتــام 
مجتمـع أمورهم من المسـنين" دراسـة اسـتط عية "تقـدير موقـا"  المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء

كون الطالبات تتميس بالجانب العاطفي أكثر من الطلبة البنين، وهـ ا  وعينة البح ، وأرجعت األسباب
  يتماشي ونتام  كثيرة استعان بها الباح  فى بحث .

 -ويمكن تلخيت ما سبق فى ا تي:
   والمـؤثرة ســلبًا فـي معاملــة األبنــاء ألوليـاء أمــورهم مــن االجتماعيــة العوامــل  األول: بعـدالوحـول نتــام

،  ومجتمعــ تــ عينت عليــة نتــام  البحــ  لوالــ ي أكــدجانــب األســرأ والبيمــة المحيطــة، المتعلقــة بالالمســنين و 
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فتور ع قة صلة الرحم بين السوجة األم وأم السوم ووالده وانعكاس  ل  و  ،التفك  األسريو ل  في جوانب 
سرة ليدعم عدم وجود منا  أسري اجتماعي يجمع بين أفراد األ، و  علي ع قة األبناء باألجداد المسنينسلباً 

انشــ ال األبنــاء بهــواتفهم ال كيــة طوليــة دون إلقــاء اهتمــام ، و آليــات تقــديم الرعايــة والخــدمات للمســنين ا بــاء
أعــداد كثيــرة مــن الشــباب حــول حقــوق  ال مبــاالة مـن قبــل، و يـ كر تجــاه حقــوق الرعايــة الوالديــة مــن المســنين

 .و يرها ا باء المسنون الشرعية والتشريعية
المنوطــة بهــا ألهــداا ا تقلــد دورًا تاريخيــًا تحقيــق مجموعــةة  ات الــنمط الممتــد تاألســرة الكبيــر نــت لمــا كاو  -

، فيسـاعد فــي تأســيس قواعـد العـادات والتقاليــد المجتمعيـة فـي رعايــة المسـنين مـن أفــراد األسـرة وفـي مقـدمتها
وبي األســــرة الصــــ ير  لــــ  األب واألم والسوجــــة واألبنــــاء واألحفــــاد وسوجــــة األب وسوجــــة االبــــن وكــــل منســــ

قتداء للشباب، فتقوم ب علـي أكمـل وجـ . حيـ  كـان  االجتماعيـة هاووامفوالكبير، فيصب  األمر حياة تعلم وا 
أدوارهم الشــرعية والتشــريعية، ووفــق مــن أســباب ضــعا الع قــات األســرة والمؤديــة إلــي عــدم قيــام األبنــاء بــ

وليــة فــي المجتمــع، وهــي األســرة، ويــأتي علــى رأس هــ ه العــادات والتقاليــد المجتمعيــة والنابعــة مــن البيمــة األ
فتقـاد األسـرة لل ـة ا، و الكبيـرة"الممتـدة" عـن األسـرة "النوويـة" نفصـال األسـرة الصـ يرة األسباب فى الضـعا: ا

الشــباب وثقافــات ا بــاء واألجــداد، فيعتمــد األبنــاء علــى اســتعارة الثقافــات  التخاطــب والتواصــل بــين ثقافــات
امل االتصال والتواصل ووسامل اإلع م، وب  األفكار الم لوطة، والتي تسيء فى معاملة الخارجية من وس

علـي األبناء ألولياء أمورهم من المسنين و ير المسنين، وما يؤدأ بها لتفك  األسرة وبالتـالي يـنعكس  لـ  
 المجتمع.

، الجامعــة وأفــراد األســرةبــين طــ ب  التــاسر والتضــامن آليــاتافتقــاد هــ ا وقــد أكــدت عينــة البحــ  بوجــود  -
وخصوصًا كبار السن منهم، فقد يصل الحال باالكتفاء بالتواصل عبر الهاتا المحمول، فكـان مـن األولـى 

، وال يكون  ل  إال إ ا في مختلا المجاالت سرةاألبين أفراد االلتسام بتبادل تقديم العون والرعاية والخدمات 
االحتـرام فـي بـين أفـراد األسـر لتقاليـد، والشـرامع الشـرعية والتشـريعية، والعـادات والقيم األخ قية تم التمس  با

علــي درجــة عاليــة مــن الــوعي فــي األبنــاء فيصــب   ,وتقــديم العــون والمســاعدة والرعايــة والخــدمات والطاعــة
ن الوالدين، والتمس  بالتعاليم الشرعية في جميع األدياعقوق ترامهم، وت شي ثقافة وأفكار توقير الكبار واح

 السماوية، وك ل  القوانين التشريعية.
إحياء وتفعيل أدوار القـدوة الحسـنة، وثقـل مفـاهيم شـباب الجامعـة بأدوارهـا الحياتيـة، فا بـاء عاشـوا عمـر  -

خبـرات ومهـارات حياتيـة، يمكـن االسـتفادة منهـا، فهـم بيـوت الخبـرة  مديد، أكبر من أعمارهم، وبالتالي لـديهم
 دين.فى كافة المجاالت والميا

   المــؤثرة ســلبًا فــي معاملــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم مــن العوامــل االجتماعيــة  الثــاني: بعــدالوحــول نتــام
ينتـــ  ومجتمعـــ ، حـــول والـــ ي أكـــدت عليـــة نتــام  البحـــ  لعبالجانـــب التعليمـــي بالجامعــة المتعلقـــة المســنين و 

 عينتـ  ومجتمعـ ، فقـد يصـل الحـالإلـى حـد كبيـر وعلـى قـدر علـم الباحـ  والمحـدد ب افتقار المناه  الدراسية
عــدم وجــود أنشــطة ، وكــ ل  يــة والخــدمات لابــاء مــن المســنينمــنه  داعــم  ليــات تقــديم الرعابعــدم وجــود 
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تــدعم أفكـار الطــ ب وتنميهـا حــول تقــديم سـنين ط بيـة تــدعم آليـات تقــديم الرعايـة والخــدمات لابـاء مــن الم
جـود بـرام  اجتماعيـة إرشـادية مـن قبـل الجامعـة تـدعم آليـات عدم و و الرعاية والخدمات لاباء من المسنين، 

 .تشجعهم علي  ل  تقديم الرعاية والخدمات لاباء من المسنين

   املــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم مــن المــؤثرة ســلبًا فــي معالعوامــل االجتماعيــة  الثالــ : بعــدالوحـول نتــام
والــ ي أكــدت عليــة نتــام  البحــ  لعينتــ  لحديثــة بالجانــب اإلع مــي ووســامل واالتصــال االمتعلقــة المســنين و 
وعـدم قيـام الطـ ب  وجود قنوات تب  أفكار م لوطة يقصد منها تدمير الشباب وتفك  المجتمعب، ومجتمع 

والخدمات ألولياء أمورهم من المسنين، وك ل  تأكيد عينـة البحـ  بأدوارهم المنوطة بهم حول تقديم الرعاية 
بأشــياء  يــر مفيـد مــن خــ ل وســامل االتصـال الحديثــة كــالفيس بــو   لجــامعيا انشــ ال معوــم الشـبابعلـي 

و يرها دون السعي ل ستفادة من تل  الوسامل للبح  عن آليات ووسامل حديثة وأفكار متجددة حول تقـديم 
عمليـات فـي د الشباب الكلي علـى تلـ  الوسـامل اعتما، باإلضافة إلى ت لاباء من المسنينالرعاية والخدما

فقـــد يصـــل الحـــال  وسيـــاراتهم واصـــل بيـــنهم وبـــين آبـــاءهم و ويهـــم دون التواصـــل المباشـــر لصـــلة األرحـــامالت
حــي بـالبعْ فـى االعتمـاد عليهـا فـى صــلة الـرحم وهـم يعيشـون فـى منــسل واحـد أو عمـارة سـكنية واحـدة أو 

 واحد.

    اء ألوليــاء أمـورهم مــن المـؤثرة سـلبًا فــي معاملـة األبنـالعوامـل االجتماعيــة  الرابـع: بعــدالوحـول نتـام
فقــد ، والــ ي أكــدت عليــة نتــام  البحــ  لعينتــ  ومجتمعــ  بجانــب الوــروا الماليــة لمســرةالمتعلقــة المســنين و 

عايـــة آبـــامهم ســـر جديـــدة دون الســـعي لر بتكـــوين أوتفكيـــرهم المســـتمر انشـــ ال األبنـــاء أكـــدت نتـــام  البحـــ  ب
بهـدا الهجرة الخارجية إلي  حول السعيم لوط ال فكر، وك ل  تأكيدهم على التشبع بالو ويهم من المسنين

بمتطلبـــات حياتيـــة تعتبـــر مـــن  نشـــ ال، واالعايـــة آبـــامهم و ويهـــم مـــن المســـنينطلـــب الـــرسق دون الســـعي لر 
 رعاية آبامهم و ويهم من المسنين.الكماليات وليس أساسيات الحياة دون السعي ل

مليــات التواصــل بــين ا بــاء واألبنــاء داخــل وهنــا يكــون مــن الضــروري العمــل علــي تقليــل الفجــوة بــين ع -
محــيط األســرة، وعلــي كافــة المســتويات، ونبــ  الخ فــات والنساعــات التــي ي لــب عليهــا الصــراع علــى اإلر  

 ة وعوامدها من الجانب االجتماعي و يرها.والميرا ، دون النور فى جوهر الع قات األسري
أفكـار  فيما تبثـ  مـن ة والمقروءة،المرميالمسموعة و  موسامل اإلع ضرورة إيجاد تشريعات  ليات ضبط  -

ونمــا م هدامــة لمســرة والمجتمــع، والعمــل علــي قيامهــا علــي أســس أخ قيــة متماشــية مــع العــادات والتقاليــد 
االجتماعيــة االيجابيــة وتــرابط األســر نحــو رعايــة األبنــاء ألوليــاء أمــورهم  األصــيلة والتــي تنمــي مــن العوامــل

 ين،و ويهم من المسن
فكــر الســعي الــدءوب فــى إيجــاد بــرام  علــى كافــة المســتويات تعلــوا بارامهــا وأفكارهــا الصــحيحة ا راء وال -
فضــل التجــارب العالميــة ة المســتعارة مــن الخــارم فتوــل رعايــة األبنــاء  بــامهم و ويهــم مــن المســنين أثقافــالو 

 والتي يحت ي بها دول العالم. 
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لفــيس بـو  و يرهـا" وعمـل بـرام  ومواقــع إلكترونيـة تحـت اسـم )بيــوت االسـتفادة مـن تكنولوجيـا العصـر "ا -
الخبرة المصرية( تقدم االستشارات في كافة المجاالت، يتبناها شباب الجامعات وفق ضـوابط متفقـة وفلسـفة 

 لتعاون مع أندية المسنين.وسياسة الجامعات، با
لكافــة طــ ب الجامعــات، وكــ ل   ضــرورة إيجــاد مــادة أصــيلة باســم )رعايــة المســنين واجــب مقــدس( تــدرس

ط ب وت مي  مراحل التعليم المختلفة، وبما يتماشـي ومـرحلتهم العمريـة فـى تلقـى العلـم والـتعلم. وهـ ا اتفـق 
 .(1)ة وتوصياتهاإلي حد كبير ونتام  بعْ الدراسات والبحو  السابق

لبي لـبعض العوامـل االجتماعيـة ما الرؤية المستقبلية للحـد مـن التـرثير السـ: الرابع ولإلجابة عن السؤال
 فى معاملة األبناء ألولياء أمورهم وذويهم من المسنين؟

واجبــاتهم ل مفــي أداءاتهــ ونمتميــم  ونجــامعي البعــداد طــيــق الســبق إلحقفــيطمح البحــث الحــالي فــي ت
 وذويهم من المسنين. هم حول رعاية أولياء أمورهمة بالمنوط

 -وقد يتحقق  ل  من خ ل:
 فة مادة تدرس لط ب الجامعة باسم "رعاية المسنين حقوق واجبة". علي إضا العمل -1

عمــل بــرام  إرشــادية وور  عمــل لطــ ب الجامعــة يقــوم بهــا متخصصــون حــول آليــات العمــل مــع  -2
 المسنين.

بـين الشـباب والشـيو  فـى منوومـة اجتماعيـة تلتقـي ا راء واألفكـار عمل منتديات اجتماعيـة تجمـع  -3
 بين الشباب والشيو .

 
 الحادي عشر: توصيات البحث والمقترحات.   

لعوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء أمورهم انط قًا من نتام  البح  الميداني ل      
، فإن بالوادي الجديدأسيوط طبقة علي ط ب فرع جامعة " متقدير موقا"ية استط عدراسة ك من المسنين

 لتوصيات، كما يأتي:البح  يعْر عدد من ا
ضـــرورة أن يهـــتم طـــ ب الجامعـــة بمســـألة توويـــا وقـــت الفـــرا  فـــي تقـــديم الرعايـــة والخـــدمات ألوليـــاء  (1

 أمورهم من المسنين، وه ا لن يكون إال بتكاتا من أفراد األسرة.
ب الجامعــات وتفعيــل أدوارهــم ومســاعدتهم مــن خــ ل بــ  بــرام  تلفسيونيــة هادفــة تــدعم مــن تحفيــس طــ  (2

أوليـاء أمـورهم  ات النمط اإليجابي لتفعيل أدوارهـم المنوطـة بهـم فـى رعايـة  لعوامل االجتماعيةا خ لها
 .من المسنين

ـــات تقـــ (3 ـــيم وتـــدعيم طـــ ب الجامعـــة حـــول آلي ديم الرعايـــة إقامـــة نـــدوات وور  عمـــل فاعلـــة مفادهـــا تعل
 والخدمات المتخصصة ألولياء أمورهم و ويهم من المسنين.

 
(: األسرة والحياة العائلية، دار النهضة العربية للطباعة 1984سعد العبيدى)بدون(: سبل تعزيز التماسك العائلي، منقول من، سناء الخولي) ((1

  حجاج بن عبدهللا العريني النشر. و
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بضــــرورة المســــاهمة فــــي األنشــــطة اإليجابيــــة والفعالــــة داخــــل محــــيط أســــرهم  توعيــــة شــــباب الجامعــــات (4
 والمؤسسات االجتماعية والتربوية حول تقديم الرعاية والخدمات للمسنين.

الط ب الجامعيين فى تقديم الرعاية والخدمات  وضع برام  متخصصة في علوم المسنين تنمي قدرات (5
 للمسنين. 

وكـ ء الكليـات لشـمون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيمـة، يكـون دورهـا إنشاء وحـدة  ات طـابع خـات يتبـع  (6
األساســـي دعـــم طـــ ب الجامعـــة باليـــات تقـــديم الرعايـــة والخـــدمات للمســـنين، ولـــيكن باســـم )وحـــدة دعـــم 

 ن(.وتثقيا الط ب حول علوم المسني

 مهورية.إجراء العديد من البحو  والدراسات األخرأ  ات الصلة به ا الموضوع داخل محافوات الج (7

 العمل على وجود مادة أساسية باسم )رعاية المسنين واجب مقدس( تدرس لكافة ط ب الجامعات. (8
 م "عامًا للمسنين"(.2020أن يتبني المؤتمر المطالبة المشروعة باعتبار أن يصب  عام ) (9
   

 عالمراج

 -:العربية: المراجع أولا 

، كلية الخدمة االجتماعية، دمة االجتماعيةاإلس م والخ(: 2000إبراهيم عبد الرحمن رجب) (1
 .82-81تجامعة حلوان، 

كبار السن بين المخاطر المتعددة والحماية  (:2017أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم)مايو  (2
، مستخلصات أعمال المؤتمر األول مو م للرعايةاالجتماعية ... بناء القدرات كن

نا: االستراتيجيات واإلجراءات"، المعهد لمعهد علوم المسنين "المسنون تام على رؤوس
 القومي لعلوم المسنين، جامعة بني سويا.

الخلفية االجتماعية للطالب وأثرها في التكيا مع (: 1995إسماعيل بن خليل كتبخانة )ديسمبر (3
، دراسة تطبيقية على ط ب وطالبات جامعة ي والتحصيل الدراسيالمنا  الجامع

 (.53التربية بجامعة األسهر، العدد ) المل  عبدالعسيس بجدة، مجلة
المنوومية ودورها فى تعويم أخ قيات أجيال الحاضر والمستقبل (: 2009أمين فاروق فهمي) (4

تدريس العلوم، كلية  ، مركس تطوير"دور ألمؤسسات التربوية فى منوومة األخ قيات"
 .3العلوم، جامعة عين شمس، ت

لمحات عن الرعاية الصحية للمسنين (: 2003خطابي)توفيق بن أحمد خوج  و عواد بن عويد ال (5
، مكتبة المل  فهد فى دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربي "الواقع والمأمول"
لتعاون لدول الخلي  الوطنية، المكتب التنفي ي لمجلس وسراء الصحة لدول مجلس ا

 . 3العربي، الرياْ، المملكة العربية السعودية، ت
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 .543ت، عالم الكتب، القاهرة،الصحة النفسية والع م النفسي(:2005)هرانالس م س  عبد حامد (6
 .18، عالم الكتب، ت3، طالتوجي  واإلرشاد النفسي)بدون(: ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (7
، دار بادئ علم نفس النمو فى اإلس م للمعلمين والمعلماتم(: 2004حمدأ شاكر محمود ) (8

 .152: 143األندلس للنشر والتوسيع، حامل، ت 
بيل نوفل ، ترجمة: محمد نمناه  البح  فى التربية وعلم النفس(: 1997ديو بولد ب ثان دالين ) (9

 -292وآخرين، مراجعة: سيد أحمد عثمان، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ت
295. 

، ترجمة: عبداهلل سيد القياس والتقويم فى علم النفس والتربية(: 1989روبرت ثروندي  وآخرون) (10
 .71الكي نى، مركس األردن، ت

ة المشك ت االجتماعية دور الخدمة االجتماعية في مكافحسينب أبو سيد أبو بكر)بدون(:  (11
 (team.com-www.social.  من موقع ) المعاصرة لدي الشباب

رعاية المسنين في الشريعة اإلس مية (: 2014ــد الكيــ ني و محمد سري الكي ني)ســري سي (12
 .386، كلية الشريعة، الجامعة األردنية، توالتشريعات الدولية

(: األسرة 1984، منقول من، سناء الخولي)لعامليسبل تعسيس التماس  اسعد العبيدأ)بدون(:  (13
 طباعة والنشر.والحياة العاملية، دار النهضة العربية لل

االتصال في الممارسة المهنية للخدمة (: 2013شريا سنوسي عبد اللطيا السعداوي) (14
 .119-113، مكتبة هابي رايت، منشية األمراء، أسيوط،تاالجتماعية

المحددات االجتماعية والنفسية واالقتصادية والصحية المؤثرة هـ(: 1431صال  محمد الص ير) (15
، "دراسة ميدانية تحليلية بمنطقة المسنين المتقاعدين بمستوي الرضا عن الحياة لدي

 . 6الرياْ"، قسم الدراسات االجتماعية، جامعة المل  سعود، ت
لمؤتمر السنوي استراتيجيات اإلص ا ومنوومة القيم، ا(: 2008صديق عفيفي وآخرون)مارس (16

 .7، جامعة النهضة، بني سويا الجديدة، تالسادس، مجلس التربية األخ قي
أثر العوامل االجتماعية في تخطيط وعمارة المدن اء نعمة محمد و عماد مهدي حسن)بدون(: ضي (17

 ، قسم ا ثار، كلية ا داب.العربية اإلس مية
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 ملخص البحث:

هدا البح  الحالي التعرا على العوامل االجتماعيـة المـؤثرة سـلبًا فـى معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن 
فــى ، بــالوادي الجديــدأســيوط طبقــة علــي طــ ب فــرع جامعــة " متقــدير موقــاة "ياســتط عدراســة المســنين، 

حركة ديناميكية وصحوة تاريخية فى التحول االيجابي حول مطالب الشباب  ع  المجتميشهد فيالوقت ال ي 
ًا فى تربويًا وأكاديميون المؤهلو  ةشباب الجامع ُيمثلالجامعي، واألخ  بارامهم في كافة المجاالت والميادين، ل

متمثلـًة االجتماعيـة  العوامـللتـأتي  المجتمـع،فـى بنـاء  كافة مجـاالت الحيـاة إحـدأ أهـم المرتكـسات األساسـية
، بهم اخت طـا وثيقـاً  المختلطالناس   و تاع قفي   يره، أحدًا عن تميسف هم،ب محيطةمجموع الوروا الفى 

مور من المسنين، فالمسنون ثروة بشرية لهم ومن بينهم أولياء األ أو  يرهم من المحيطين ب . كأفراد أسرت 
، بــداخلهم الشــباب المتجــدد وعبــق الــسمن ين ومعلمــين للشــبابوويفــة اجتماعيــة حيويــة كبيوتــًا للخبــرة، ومــدرب

أشـد حاجـة إلـى فـي هـم نحـن يصـب  فن ،ونحـن بعـد عشـرين عامـًا هـم! فهم قبل عشرين عامـًا نحـن الجميل،
حي  تقاس حضارات  ،ترفيهيًا و يرها(–ثقافياً –صحياً –اقتصادياً -نفسياً  –)اجتماعياً ، بنا وبأمورنامن يعتني 

فــى الوقــت الــ ي أولــت الدولـة المصــرية اهتمامهــا بال ــَا بالشــباب،  .هامقــدار رعايتهــا لمسـنياألمـم والشــعوب ب
فيقدم البح  عام الشباب، وعلى التواسي وضعت نصب أعينها قضايا المسنون،  2017فأطلقت على عام 

، للوقــــوا علــــى أهــــم العوامــــل بــــالوادي الجديــــد جامعــــةال طــــ ب فــــرععينــــة لــــبعْ علــــي تطبيقيــــة  ســــةدرا
جتماعية المـؤثرة سـلبًا فـى معاملـة األبنـاء ألوليـاء أمـورهم مـن المسـنين، متبعـًا المـنه  الوصـفي. وجـاءت اال

ولياء أمورهم من المسنين عوامل اجتماعية فاعلًة ومؤثرًة سلبًا في معاملة بعْ األبناء ألبأن هنا  النتام  
ب الشرعي والتشريعي فـى رعايـة أوليـاء وعسوا البعْ عن الواج ،واإلهمال ،ال مباالةالتفك  األسرأ، و ك

فقار بعْ الكليات فى المناه  الدراسية  ليات  األمور من المسنون، وانش ال البعْ بمتطلبات الحياة، وا 
دمانهم لو  سامل االتصال الحديثة "كالفيس بو " و يره، دون التركيس على رعاية المسنين، وانش ال األبناء وا 

حم ورعاية ا باء المسنون، ومن التوصيات، العمل على وجـود مـادة أساسـية التواصل المباشر فى صلة الر 
م عامــًا 2020باســم )رعايــة المســنين واجــب مقــدس( تــدرس لكافــة طــ ب الجامعــات ، كــ ل  اعتبــار عــام 

 للمسنين.  
 (سنينالم من موراألأولياء  - معاملة األبناء - العوامل االجتماعية المؤثرة سلباً ) لمفتاحية:الكلمات ا
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 المالحــــــــــققائمة 

 (1ملحق )

 -:()البحث اةقائمة بأسماء السادة المحكمين على أد

 الوظيفـة وجهـة العمــل االســـــم م
ــــم ســــعيد أ.د/  1 ــــد العمي عب

 عويضة
جتماعيــة عميــد المعهــد العــالي للخدمــة اال –أســتاذ الخدمــة االجتماعيــة 

 .برسوان سابقاً 
وسي عبـد شريف سنأ.د/  2

 اللطيف السعداوي
جامعـة  –الخدمـة االجتماعيـة كليـة  –مجـاالت أستاذ خدمة الجماعـة وال

كليـة الخدمـة االجتماعيـة  –أسـتاذ خدمـة الجماعـة والمجـاالت  -حلوان 
عميد كلية الخدمة االجتماعية جامعـة  -جامعة بني سويف  –التنموية 
 .ألسبقاأسيوط 

قـام  -نائـب رئـيس جامعـة أسـوان السـابق  – ةلخدمة االجتماعيـأستاذ ا على عباس دندراويأ.د/  3
بعمل رئيس جامعة أسوان فـي بدايـة صـدور القـرار الجمهـوري بهنشـائها 

العلميــة لترقيــة أعضــاء هيئــة التــدريس مــن األســاتذة عضــو اللجنــة  -
 منسق عام جامعة الطفل. – واألساتذة المساعدين

عميــد كليــة  –بيــة واإلدارة التعليميــة والتربيــة المقــارن أســتاذ أصــول التر  ناصر محمد عامرأ.د/  4
 عضو لجة القطاع ومارة التعليم العالي –التربية بالوادي الجديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )تم ترتيب أسماء السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس األساتذة وعلماء التربية في التخصصات المختلفة، أبجديا داخل الدرجة العلمية حوظة:مل 
  .والوظيفية الواحدة )أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس(
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 (2ملحق )

 
 

 (حول استبيان )استمارة
 

العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء "
 أمورهم من المسنين" ألولياء

 
 بالوادي الجديدأسيوط طالب فرع جامعة بعض طبقة علي " مقدير موقفتية "استطالعدراسة 

 
 

 إعداد
 على إبراهيم على سعيد خطيب الدكتور:

 دكتوراه في رعاية المسنين
 جامعـــة القــــاهرة –كلية الدراسات العليا  -مدرس منتدب 

 جامعة أسيوط –دي الجديد كلية التربية بالوا -مدرس منتدب 
 هـ1437 –م 2017
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 معالي األستاذ الدكتور الفاضل/
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .......،

العوامـل االجتماعيــة المــؤثرة ســلبًا فــي معاملــة حــول اســتطالع تقــدير موقــف " يعتـسم الباحـ  القيــام ببحـ 
، الوادي الجديد(بأسيوط راسة تطبيقية علي طالب فرع جامعة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين" كـــــ)د

االستبيان  –و ل  للتقدم ب  والمشاركة في مؤتمر علمي عن علوم المسنين، ويتطلب البح  ه ه االستمارة 
وال ي بين أيديكم، حي  يهدا البح  استط ع تقدير موقا العوامل االجتماعية المـؤثرة سـلبًا فـي معاملـة 

والتـي اشـتمل رميسية،  أبعاداالستبيان" حول أربعة  –ة لياء أمورهم من المسنين، وتدور "االستمار األبناء ألو 
على أهم العوامل االجتماعية والتي قد تكون  ات تأثير سلبي على تقديم الرعاية والخدمات لاباء المسنون 

  -من وجهة نور الباح : أبعاد من أبنامهم، والتي اشتملت علي أربعة
اشـتملت علـي جوانـب   ي، والـانب األسـرا والبيئـة المحيطـةالعوامل االجتماعية المتعلقة بالجاألول: بعدال

فتــور ع قــة صــلة الــرحم بــين السوجــة األم وأم الــسوم ووالــده وانعكــاس  لــ  ســلبًا علــي  –)التفكــ  األســري 
د األسـرة ليـدعم آليــات عــدم وجـود منـا  أسـري اجتمـاعي يجمــع بـين أفـرا –ع قـة األبنـاء باألجـداد المسـنين 

انشــ ال األبنــاء بهــواتفهم ال كيــة طوليــة دون إلقــاء اهتمــام يــ كر  –دمات للمســنين ا بــاء تقــديم الرعايــة والخــ
ال مبـاالة مـن قبـل أعـداد كثيـرة مـن الشـباب حـول حقـوق ا بـاء  –تجاه حقوق الرعاية الوالدية من المسـنين 

 المسنون الشرعية والتشريعية.
ومـــن أبرسهـــا، افتقـــار المنـــاه   تعليمـــي بالجامعـــةالعوامـــل االجتماعيـــة المتعلقـــة بالجانـــب ال:الثاني بعـــدال

عــدم وجــود  –الدراســية بــل وخلوهــا مــن مــنه  داعــم  ليــات تقــديم الرعايــة والخــدمات لابــاء مــن المســنين 
جتماعيــة عــدم وجــود بــرام  ا –أنشــطة ط بيــة تــدعم آليــات تقــديم الرعايــة والخــدمات لابــاء مــن المســنين 

 ات تقديم الرعاية والخدمات لاباء من المسنين.إرشادية من قبل الجامعة تدعم آلي
ومــن أبرسهــا،  العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بالجانــب اإلعالمــي ووســائل واالتصــال الحديثــةالثالث: بعــدال

الشـــباب  انشـــ ال معوــم –وجــود قنــوات تبـــ  أفكــار م لوطــة يقصـــد منهــا تــدمير الشـــباب وتفكــ  المجتمــع 
التصـال الحديثـة كـالفيس بـو  و يرهـا دون السـعي ل سـتفادة مـن تلـ  بأشياء  ير مفيد من خـ ل وسـامل ا

الوسامل للبح  عن آليات ووسامل حديثة وأفكار متجددة حول تقديم الرعاية والخـدمات لابـاء مـن المسـنين 
ين آبــاءهم و ويهــم دون التواصــل اعتمــاد الشــباب الكلــي علــى تلــ  الوســامل لعمليــات التواصــل بيــنهم وبــ –

لة األرحام فقد يصل الحال بالبعْ فى االعتماد عليها فى صلة الرحم وهم يعيشون فى منـسل المباشر لص
 واحد أو عمارة سكنية واحدة أو حي واحد.
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ومــن أبرسهــا، انشــ ال األبنــاء  العوامــل االجتماعيــة المتعلقــة بجانــب الظــروف الماليــة لألســرةالرابع: بعــدال 
الفكــر الم لــوط لــدي بعــْ شــباب  –م و ويهــم مــن المســنين بتكــوين أســر جديــدة دون الســعي لرعايــة آبــامه

 -الجامعة حول السعي نحو الهجرة الخارجية لطلب الرسق دون السعي لرعاية آبامهم و ويهـم مـن المسـنين 
لســعي لرعايــة آبــامهم انشــ ال األبنــاء بمتطلبــات حياتيــة تعتبــر مــن الكماليــات ولــيس أساســيات الحيــاة دون ا

 و ويهم من المسنين.
ية. و مل االجتماع حث للعوا صنيف الب ثل ت المرجـو مـن سـعادتكم إبـداء الـرأي حـول صـحة الصـيا ة التي تم

العوامـل االجتماعيـة المـؤثرة سـلبًا فـي معاملـة االستبيان، ومناسبتها في تحديـد  –الل وية لمفردات االستمارة 
ضـافة إلـى إمكانيـة تعـديلها بالحـ ا أو ، وارتباطها بالواقع الميـداني، باإلمسنيناألبناء ألولياء أمورهم من ال

 اإلضافة.
 ولكم جزيل الشكر لما تقدمونه من آراء تثرى الدراسة

وهللا ولــــــــى التو يــــــــق                                                                                      

 الباحث /،،،،،،،
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 لية :أوال : البيانات االو 
 االسم/ ........................................)اختياري( 

 الكلية:....................................
 ذكر )     (                          أنثى )      (       الجنس:ا
 )     ( سنة   العمر:ا
 ر)(محل اإلقامة: ريف)( حض 

 ثانيا: أبعاد )محاور( االستمارة :

 عاد االستمارةأب
 )محاورها(

 
 م

 
 العبارة

 م حوة السادة المحكمين
مرتبطة 
 بالبعد

 ةطبرت يرم
 بالبعد

التعديل 
 المقترا

ال
بعد
 

األول:
 

العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب األسرا والبيئة 
المحيطة
 

    عاماً أحد أفراد أسرتي بلغ عمره الستين  1
    إ ا مْرأسهر بجوار والدي المسن ال  2
ــــة 3 ــــة ال ي نمــــط األســــرة النووي ــــى رعاي ســــاعد عل

 جدي  
   

فتــــور الع قــــات بــــين األبنــــاء واألب واألم مــــن  4
أسباب عدم االهتمام برعاية األبناء  بامهم فى 

 الكبر

   

سوام ا بــاء واألمهــات مــن آخــرين مــن أســباب  5
 األبناء بوالديهم فى الكبرعدم االهتمام 

   

ة األســرية هــي أســاس االهتمــام أو عــدم التنشــم 6
 االهتمام بالمسنين فى األسرة

   

    ضعيفةع قتي بوالدي المسن  7
    والدتي رعاية جدي المسن ترْف  البا ما 8

ال
بعد
 

الثاني:العوامل 
االجتماعية المتعلقة 
بالجانب التعليمي 

بالجامعة
 

ـــــــة  طبيعـــــــة 9 ـــــــدم الرعاي دراســـــــتي ال تجعلنـــــــي أق
 لوالدي المسن المطلوبة

   

عــــدم اإللمــــام بأســــس وقواعــــد رعايــــة المســــنين  10
 باألسرة تسبب اإلساءة لهم.

   

   أرأ ضرورة أن تتضـمن خطـط رعايـة الشـباب  11
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بالكليـــة تنوـــيم نـــدوات مختلفـــة لتشـــجيعنا علـــى 
 رعاية المسنين

أسـس علـى بالكليـة  المناه  الدراسـية ال تحتوأ 12
 وقواعد رعاية المسنين

   

الكليـــة لـــيس لهـــا دور فـــى إرســـاء قواعـــد رعايـــة  13
 ا باء من المسنين

   

التـــى تنفـــ ها الكليـــة فـــى  بـــرام الال أشـــار  فـــى  14
 رعاية المسنينمجال 

   

ال
بعد
 

الثالث:العوامل االجتماعية المتعلقة بالجانب اإلعالمي ووسائل واالتصال الحدي
 ثة

ــــــــر  15 ــــــــدم الب ام  أرأ أن وســــــــامل اإلعــــــــ م ال تق
اإلع ميــة التــى تحفــس األبنــاء واألحفــاد لرعايــة 

 المسنين

   

لدي أصدقاء علي مواقع التواصـل االجتمـاعي  16
 عن المسنين ال يهتمون بالحدي 

   

وســـــــامل التواصـــــــل االجتمـــــــاعي والتكنولوجيـــــــا  17
الحديثــــــة مــــــن أســــــباب عــــــدم اهتمــــــام األبنــــــاء 

 حفاد بالمسنين فى األسرةواأل

   

ال يقــــدمون لــــي أي نصــــام  بشــــأن  أصــــدقامي 18
ــــــة الطيبــــــة ال ــــــارلمعامل مــــــن خــــــ ل  الســــــن كب

 .تواصلي معهم

   

ــــين النــــاس  حوــــيأ 19 ــــرة ب ــــة اجتماعيــــة كبي بمكان
 عندما أساعد مسن

   

بأنديــة اجتماعيــة وجمعيــات  عضــويةلــي لــيس  20
 ة لرعاية المسنينيريخ

   

 -الدين  –الضبط االجتماعي "القانون وسامل  21
العــرا" ســبب أساســي فــى  –دات والتقاليــد العــا

 تقديمي العون لكبار السن

   

أمـــاكن ومؤسســـات دعـــم  ال يعرفـــون أصـــدقامي 22
 رعاية المسنينو 

   

    ضعيفة كل كبار السن ع قاتي ب 23
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ال
بعد
 

الرابع:العوامل االجتماعية المتعلقة بجانب الظروف الم
الية لألسرة

 
سرتي تدفعني لعدم الوروا المادية الصعبة أل 24

 رعاية والدي المسن
   

فرا ـــي فـــى الترفيـــ  عـــن مـــن أوقـــات  ال أســـتفيد 25
المســنين بأســرتي دون النوـــر إلــي أي اســـتفادة  

 أخري

   

يســــاعدني علــــى ال النوــــام المعمــــاري لســــكني  26
 مساعدة والدي المسن

   

دون  كيـــا أســـاعد جـــدي مـــن والـــديلـــم أتعلـــم  27
 مقابل

   

ـــــي  الماديـــــة الصـــــعبة وروفـــــي 28 ألســـــرتي تجعلن
اجمع بين الدراسة والعمل مما يقلل من رعايتي 

 والدي المسنل

   

أشار  أبناء الحي فى تقديم العون للمرضى لم  29
 تطوعاً  من المسنين

   

ال أعلـــم بـــأن طبيعـــة المســـن قـــد تحتـــام منـــى  30
 ن مقابلمعاملة تناسب سن  دو 
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 (3ملحق )

 (حول استبيان )استمارة
 العوامل االجتماعية المؤثرة سلبًا في معاملة األبناء ألولياء أمورهم من المسنين""

 بالوادي الجديدأسيوط طبقة علي طالب فرع جامعة " متقدير موقفية "استطالعدراسة 
 ) ى صورتها النهائية(

 انات االولية :أوال : البي
 .......................)اختياري( االسم/ .................

 الكلية:....................................
 ذكر )     (                          أنثى )      (       الجنس:ا
 )     ( سنة   العمر:ا
 (  ( حضر)  محل اإلقامة: ريف) 

 الستمارة :ثانيا: أبعاد )محاور( ا
 ال نعم العبارة م
   د أسرتي بلغ عمره الستين عاماً أحد أفرا 1
   أسهر بجوار والدي المسن إ ا مْرال  2
   ساعد على رعاية جدي  ال ي نمط األسرة النووية 3
فتـــور الع قـــات بـــين األبنـــاء واألب واألم مـــن أســـباب عـــدم االهتمـــام برعايـــة األبنـــاء  4

  بامهم فى الكبر
  

   اب عدم االهتمام األبناء بوالديهم فى الكبرسوام ا باء واألمهات من آخرين من أسب 5
   التنشمة األسرية هي أساس االهتمام أو عدم االهتمام بالمسنين فى األسرة 6
   ضعيفةع قتي بوالدي المسن  7
   والدتي رعاية جدي المسن ترْف  البا ما 8
   قدم الرعاية المطلوبة لوالدي المسنتجعلني أ ال طبيعة دراستي 9
   عدم اإللمام بأسس وقواعد رعاية المسنين باألسرة تسبب اإلساءة لهم. 10
أرأ ضرورة أن تتضمن خطط رعايـة الشـباب بالكليـة تنوـيم نـدوات مختلفـة لتشـجيعنا  11

 على رعاية المسنين
  

   عاية المسنينأسس وقواعد ر على المناه  الدراسية بالكلية  تحتوأال  12
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   ى إرساء قواعد رعاية ا باء من المسنينالكلية ليس لها دور ف 13
   رعاية المسنينالتى تنف ها الكلية فى مجال  برام الال أشار  فى  14
أرأ أن وسامل اإلع م ال تقدم البرام  اإلع ميـة التـى تحفـس األبنـاء واألحفـاد لرعايـة  15

 المسنين
  

   عن المسنين الحدي ال يهتمون بعلي مواقع التواصل االجتماعي لدي أصدقاء  16
وســـامل التواصـــل االجتمـــاعي والتكنولوجيـــا الحديثـــة مـــن أســـباب عـــدم اهتمـــام األبنـــاء  17

 واألحفاد بالمسنين فى األسرة
  

مــن خــ ل  الســن كبــارلمعاملــة الطيبــة أصــدقامي ال يقــدمون لــي أي نصــام  بشــأن ال 18
 .تواصلي معهم

  

   عندما أساعد مسن بمكانة اجتماعية كبيرة بين الناس حويأ 19
   ة لرعاية المسنينيريبأندية اجتماعية وجمعيات خ عضويةلي ليس  20
العـــرا" ســـبب  –العـــادات والتقاليـــد  -الـــدين  –وســـامل الضـــبط االجتمـــاعي "القـــانون  21

 أساسي فى تقديمي العون لكبار السن
  

   رعاية المسنينو أماكن ومؤسسات دعم  ال يعرفون أصدقامي 221
   ضعيفة كل كبار السن ع قاتي ب 23
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