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 الشؤون مديريات قي العاملين االجتماعيين االخصاصيين لكافة موصوالن والتقدير والشكر
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  ملخص الدراسة
  

 إلى التعرف على العالقة بين العنف ضد المسنين وردود أفعالهم النفسية هدفت الدراسة         

   حيث، يةواالجتماعية من وجهة نظر المسنين المسجلين بمديريات الشؤون االجتماعية بالضفة الغرب

 استخراج دالالت ان تم وبعد  استبانة تم تطويرها خصيصا ألغراض هذه الدراسة،استخدمت

، لم مسناً) 30(تم توزيعها على عينة مكونة من  حيث تحقق من ثباتها تم الالصدق والثبات، و

ق، عاما فما فو) 85(عاما إلى ) 60(تجاوزت أعمارهم من ممن تضمنهم عينة الدراسة األصلية، 

من المسنين المسجلين ) 930(من بعد ذلك تم توزيعها على عينة الدراسة االصلية المكونة 

من مجموع مجتمع % 5بمديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية، تم اختيارهم بنسبة 

 لمالءمتة وقد استخدم المنهج الكمي الوصفي المسحي نظراً). 18039(الدراسة التي بلغت 

اقتضت اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها استخدام البرنامج ، حيث اسةألغراض الدر

 أما بالنسبة لفحص الفروق والداللة ،(Microsoft Excel 2003)وبرنامج  ،)SPSS(اإلحصائي 

 لفحص الفروق في )Test -t(اختبار  )0.05( فقد استخدام اختبارات إحصائية بدرجة ثقة ،اإلحصائية

 لفحص الفروق في متوسطات أكثر من فئتين، )(One-Way ANOVAن، معامل المتوسطات بين فئتي

 Pearson) ومعامل لفحص الفروق بين فئتين متعلقتين، (Repeated Measure) اختبار و

Correlation)وجود ، ومن أهم نتائج الدراسة  ، وهو لقياس مدى الترابط والعالقة بين متغيرين

اإلساءة ، وفي مدى اإلساءة المعنوية) 0.05(ى الداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب  اإلساءة المالية للمسنين في مديريات، واالجتماعية

اهتمام صناع السياسة، وخاصة في وزارة الشؤون االجتماعية  ومن اهم التوصيات ،الفئة العمرية

ضرورة قيام ، ولتي تتضمن توفير الحماية للمسنين المعنفينالفلسطينية بضرورة وضع القوانين ا

مراكز البحوث والدراسات بإعداد الدراسات واألبحاث، وعقد الندوات والمؤتمرات التي ترصد 



 ط 
 

قضايا العنف ضد المسنين وردود أفعالهم النفسية واالجتماعية واتجاهاتها، ووضع التوصيات 

 على الشباب جيل حث على الحرص، ونف ضد المسنينوالمقترحات الالزمة للحد من قضايا الع

 . وخبرتهم حكمتهم من ولالستفادة السن لكبار والرعاية المساعدة في الفعلية المشاركة
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  الفصل األول

  لمدخل إلى الدراسةا

  : المقدمة1.1

ى لهم من العمرسنين فيما تبقّ      يواجه الكثير من الم مارس ضدهم ألوانا مختلفة من العنف الم

تتضمن  ذقرب الناس إليهم، إأ والمؤسسات المحلية، و، والمجتمع، وفلذات األكباد،بل أسرهمِقمن 

 الضرب والمعاملة :مثل،  واالجتماعي والنفسي، واألذى الجسدي،ر واإلجبا، واإلكراه،استخدام القوة

ثار نفسية آ يترتب عليها حيثالقاسية واالهانة والتحقير واالغتصاب والتعذيب بأشكال المختلفة، 

المهم بصمت في غياب متابعة آ سنونسن، في حين يتجرع الم الماواجتماعية عميقة ال يشفى منه

العنف الممارس ضدهم بين  عانون منها، ومع غياب إحصائيات دقيقة لوقائعجدية لألحوال التي ي

  . قل القليلأيملكون حتى لو كان  مطالبتهم بالتنازل عمال مخر، سواء لعقوق األبناء أآلالحين وا

 على أفراد  كلها الذين لهم الحقوقكبار السن حوادث كثيرة من العنف اإلنساني ضدترتكب       

 اإلعالن عنه بعد أن طفح منه أيضا، بعضها يتم  والجانب الرسمي،لمجتمع بأسرهأسرهم وعلى ا

 ِ مرحلة الهرم العمري، ومعظمها تظل حبيسة في الصدور   الشيخوخة إلىسنالكيل فيمن تجاوزوا

البسيطة والمستمرة بال جدوى، وتتمنى سرعة االنتقال  ت من الشكوى وردود األفعالالمتعبة التي ملّ

مرير يخيم عليه قسوة المعاناة والحزن الدائم من مختلف  خر على ما تعيشه من واقعآلالم اإلى الع

  . أشكال العنف

 في صور من ردود ومما الشك فيه أن أشكال العنف كافة التي يتعرض لها المسنون تنعكس دائماً

مستوى المؤلم والقاسي  هذه الردود ال تقارن بالاألفعال النفسية واالجتماعية تجاه هذه اإلساءة، لكن

  . من عنفهالذي يعانونه من جراء ما يواجهون
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        : مشكلة الدراسة1.2

 ودياناتها من عناية واهتمام ، وتوجهاتها، لما توليه المجتمعات على اختالف مبادئها   نظراً   

لى األسباب التي  تحاول التعرف عهذه الدراسة  فان،بالمسنين وذلك وفق التعاليم السماوية المختلفة

من استخدام مختلف أنواع العنف ضد ) على اختالف صالتهم بالمسنين( تدفع بعض أفراد المجتمع

المسنين، كذلك التعرف على ردود فعل هؤالء المسنين النفسية تجاه هذا العنف ة واالجتماعي

كل خاص والعالم الممارس ضدهم، وفي ظل التغيرات االجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية بش

ر ذلك على العالقات األسرية، وأدى إلى ضعف التماسك بين أفرادها، كما أن ثّأبشكل عام، فقد 

 واألوضاع االقتصادية ، وانشغال أفراد األسرة بشؤون حياتهم اليومية،سوق العمل في دخول المرأة 

الضفة الغربية وقطاع غزة، واالجتماعية والحصار والبطالة التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في 

أدى ذلك إلى إهمال بعض األسر لدورها تجاه المسنين وممارسة العنف ضدهم، وعجز هذا األسر 

ركت هذا الفئة تعاني من اإلهمال تُكانت مادية أم معنوية، وأعن تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم سواء 

ي تعرضها للعديد من أشكال العنف والعزلة، مما جعلها تفقد الثقة بنفسها وباآلخرين، وبالتال

االجتماعيوالنفسي .  

نه من األهمية أن يقوم بالتعرف على مختلف أنواع أوانطالقا من أهمية هذا المشكلة يرى الباحث 

العنف الممارس ضد المسنين وردود أفعالهم النفسية واالجتماعيمن ردود األفعال ة، وكيفية الحد 

  . هذه

ما العالقة بين العنف ": ة إلى اإلجابة على سؤال البحث الرئيس وهولذا تسعي هذه الدراس

الممارس ضد المسنين وردود أفعالهم النفسة من وجهة نظر المسنين المسجلين ية واالجتماعي

 ؟"بمديريات الشؤون االجتماعية بالضفة الغربية
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  : أهميه الدراسة1.3ّ

ن اهتمام بالمسنين وقضاياهم بشكل عام، وانطالقا       نظرا لما توليه مؤسسات المجتمع المحلي م

 من اهتمام وزارة الشؤون االجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالمسنين، فقد انصب جّل

 وذلك في محاولة منها بتوفير األمن االجتماعي لكافة ،اهتمامها على تقديم كافة أشكال المساعدة لهم

 يمكن لها أن تشكل عامال مساعدا لمؤسسات المجتمع المحلي  هذه الدراسة فان،شرائح المجتمع

  :الخاصة والعامة على حد سواء، لذلك يمكن تصنيف أهمية هذا البحث في جانبين

  :ةاألهمية العلمي: األول

 وردود المسنين ضد الممارس العنف بين العالقة على التعرف في الدراسة هذا أهمية تكمن) 1

  .اعيةواالجتم النفسية أفعالهم

 حظيت حيث واسعا، انتشارا الفلسطيني المجتمع في األسري العنف دراسات مجال يشهد) 2

 هالموج العنف يحظَ لم بينما الكبير، باالهتمام والنساء األطفال ضد العنف دراسة في األبحاث

  .ةالعلمي الدراسة هذه أهمية تكمن هناو ،نفسه االهتمامب المسنين ضد

 العنف ظاهرة أصبحت ذإ تبحثه، الذي الموضوع في كذلك ةالعلمي الدراسة هذه أهمية وتكمن) 3

 .عامة بصورة والمجتمع خاصة بصورة األسرة داخل السائدة السلوكيات من المسنين ضد

 في للمسنين واالجتماعية النفسية األفعال ردود على التعرف إلى تهدف التي الدراسات ندرة) 4

  .الفلسطيني المجتمع

  :ةالعملي ألهميةا: الثاني

 والمجتمع ،المسنين حياة يهدد اًخطر باتت حيث وانتشارها الظاهرة هذه اتساع مواجهة ضرورة     

 السبيل هو وعملية علمية بأساليب اومواجهته اله التصدي ويعتبر .األسرية العالقات روتدم معاً

  .يناألسري واالستقرار األمن الستعادة األمثل



4 
 

  : أهداف الدراسة1.4

 : من حيث وأشكاله تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع العنف الممارس ضد المسنين   

• ردود أفعالهم النفسية واالجتماعية تجاه أشكال العنف المه ضدهم تبعا لمتغيرات وج

  .الدراسة  المختارة

• اختالف ردود األفعال النفسية واالجتماعيمختلفة تجاه       سنين من ذوي خلفيات اجتماعية ة لم

  . والتي تعزى للعديد من المتغيرات،عوامل العنف الموجه ضدهم

• سنين وتأثيرها نفسيا واجتماعيا على حياة المسنين إبراز مخاطر ظاهرة العنف ضد الم

 .باعتبارها شكال من أشكال اعتالل السلوك الفردي واالجتماعي

 .لة اآلخرين لهف تجاه سوء معامعنّن المس شعور المعلىالتعرف  •

، ة، والمستوى االقتصاديالجنس، والعمر، والحالة االجتماعي (:ثر متغيرات الدراسةأبيان  •

  .دهمعلى ردود أفعال المسنين تجاه العنف الممارس ض) والمؤهل العلمي

   حدود الدراسة1.5

  :ة ثالثجاءت هذه الدراسة في إطار حدوٍد

ة مديريات للشؤون االجتماعي ربية التي يوجد فيهامحافظات الضفة الغ:  الحدود المكانية-1

  . مديرية)12(والبالغ عددها 

 بمديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية ون المسجلونالمسن:  الحدود البشرية-2

  .)م2011(حتى بداية العام 

مي تحددت الفترة الزمنية لهذه الدراسة في الفترة الواقعة بين عا:  الحدود الزمنية-3

  .) م2011 - 2010(
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  الفصل الثاني

  الخلفية النظرية 

  : مقدمة2.1

      العنف ظاهرة قديمة متجددة، ويختلف الكثير من الناس في تحديد معانيها، والخلط بينها وبين 

مصطلحات أخرى، كاإلكراه والعدوان والقهر، باإلضافة إلى االختالف في أهمية دراسته من مجتمع 

 ه على أنّإليهمجتمعات يعتبر العنف األسري مشكلة شخصية، وفي أخرى ينظر خر، ففي بعض الآل

 الظاهرة، ويرى ه األسباب األساسية المؤدية إلى هذدآفة اجتماعية، ويصل االختالف إلى عدم تحدي

ن أل ،ها ال تمثل مشكلة في األساس، وللتوضيح سوف يورد الباحث تعريفين للعنف فقطالبعض أنّ

الذي ) 127، 2002 (منظمة الصحة العالمية تعريف أهمها  لمفهوم العنفيرة جداًهناك تعاريف كث

االستعمال المتعمد للقوة المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو االستعمال الفعلي له، : "عرف العنف بأنه

 مجتمع، بحيث يؤدي إلى ضد خر أو ضد مجموعة أوآمن قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص 

  ". أو موت أو أصابه نفسية أو سوء النماء أو الحرماناهأو رجحان احتمال حدوث إصابة حدوث

العدواني تتسم بالشدة  استجابة فجة من السلوك: "بأن العنف) 62 ،2006(      وترى حسن 

ثم يمثل العنف سلوكاً  والتصلب تجاه شخص أو موضوع ما، وال يمكن منعه أو إخفاؤه، ومن

أنه نهاية المطاف للسلوك العدواني  وافعه العدوانية، وينظر إلى العنف علىيمارسه اإلنسان بتأثير د

  ".  ما يتخذ صفة التدميراًوكثير

أي عمل عنيف ممارس ضد المسنين، :  العنفنأ بالتعريفيين المذكورين آنفاً   ويتضح من    

ام بأعمال من هذا  للمسن بما في ذلك التهديد بالقيةذى بدني، أو نفسي، أو معاناأويترتب عليه 

  .القبيل، أو اإلكراه أو الحرمان، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة
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حول ) 2002(قدم في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية م      ويؤيد الباحث التعريف اال

 مفهوم ألنلتعريفات األخرى السابقة للعنف، شمل لتعريف العنف، وال يختلف مع األه ا ألنّ،العنف

غلب أخر بالفرد، إال أن آ بسيطة وأخرى معقدة تضر بشكل أو باً وقد يتضمن أمور،العنف واسع

التعريفات ركزت على العنف البدني أو الجسدي، وما يترتب عليه من أضرار جسدية، وأهملت 

ل، وااألنواع األخرى من العنف النفسيلفظيواالجتماعي ،.  

2.2سن مفهوم مصطلح  الم:    

   هل هو : سن   تضاربت آراء العديد من الباحثين في مجال الشيخوخة  حول تعريف مفهوم الم

ثار ومالمح وسمات وخصائص آ معينا أو هو الشخص الذي تبدو عليه الذي بلغ من العمر سناً

2007النيبال والمنعم، ( أم عقلية أم اجتماعية ، أم نفسية،سن سواء أكانت مظاهر جسميةالم .(  

سن بأنه الشخص كبير السن، وينطبق هذا التعبير على الم) "26 ،2000(عرف السكري   و    

سنين من  يحددون مجتمع المونن بعلم النفس الحاليوبينما المهتم.  سنة65الفرد الذي يتخطى عمره 

فئة وال-  الشيخوخة المبكرة)Young Old(ويسمونها ) 64-60( الفئة األولى من :السكان بثالث فئات

 سنة فما 75( والفئة الثالثة من ، الشيخوخة الوسطى)Meddle Old( ويسمونها) 74-65(الثانية من 

  ". الشيخوخة المتأخرة)Old Old(ويسمونها ) فوق

يتجاوز عمره الستين  الذي الشخص " بأنهسنالم21,200) 9(وفي هذا السياق عرف بالن       

 هذا ويختلف واالجتماعية، والنفسية الجسدية وظائفه تراجع بازدياد على غيره اعتماده ويزداد عاما

  ".المجتمع في السائدة والثقافية االجتماعية والمعايير سنلشخصية الم تبعا

المسن اجتماعيا هو الشخص الذي تجاوز الستين عاما وترتب على ) 2007(ويعرف عبد اللطيف   

  .ير في االتجاهاتيلك تغير في أدواره االجتماعية هبوطا أو صعود وكذيذلك تغ
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من دخل طور الكبر الذي هو حقيقة بيولوجية تميز : كبير السن بأنه) 1984(      ويعرف خليفة 

حالة يصبح فيها : التطور الختامي في دورة حياة البشر، أو أن المرحلة التي يصل إليها المسن هي

 وله أثر على العمليات التوافقية، ،ياسهاالنحدار في القدرات الوظيفة البدنية والعقلية واضحا يمكن ق

 الفئة من الناس الذين يدخلون مرحلة من النمو والنضج يطلق عليهم تلكبأنهم : "ويعرف كبار السن

 وهي مرحلة اإلنسان، كما أنها عملية ال يمكن تجنبها وهي ال تحدث بين عشية ،)العمر الثالث(

  ".العمروضحاها وإنما تبدأ في وقت الحمل وتستمر طوال 

على الصعيد المحلي اعتبر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  أن كبار السن هم األفراد و      

 سنة فأكثر، العتمادها في األمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كما أن السلطة 60الذين يبلغون 

  ).2009يني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط(الوطنية الفلسطينية اعتمدته كسن للتقاعد 

2.3سنين مفهوم العنف ضد الم:  

ن يكون بارتكاب عمل إجرامي ضدهم أو أن العنف ضد المسنين يمكن أ      من المتفق عليه ب

 أو غير  ويمكن أن يكون ذلك مقصوداً،)الحالة التي توصف عادة باإلهمال(بإغفالهم وتركهم 

متضمنا عدوانا عاطفيا  (ن يكون سيكولوجياًوقد يكون االنتهاك ذا طبيعة بدنية كما يمكن أ. مقصود

. شكال اإلساءة بالتعامل الماديأ أو أي شكل من ،مل على اإلساءة الماليةتن يشأ أو ،)أو كالميا

 فأنه سيؤدي إلى معاناة مؤذية ليس المسن بحاجة إليها، أو حدوث ، النظر عن نمط العنفبصرفو

 ,Hudson(العتداء عليها، ونقص جودة حياة المسن  أو ا، أو فقدان حقوق اإلنسان،لمأ أو ،إصابة

1991.(   
 إلى أن إيذاء كبار السن )& Nijhar, Brogden (2000   وأشار كل من بروجدين ونيجيهار    

 أو ، دائما بتوجيه األذى البدني والعاطفي والنفسي لهم، ويأخذ صورا من االستغالل المالييرتبط

  .  النابع من الخدم أو األسرة أو المجتمع أو غير المقصود،اإلهمال المقصود



8 
 

  

لم أالعنف ضد المسنين بأنه كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى ) 2005(     بينما عرف زعبي  

  : جسدي أو نفسي لدى المسنين، وقسم  العنف إلى عدة أنواع أهمها

  .لم جسدي عند المسن، كالضرب، والحرق، والدفعأ يؤدي إلى :عنف جسدي. 1

  . والعزل والشتم، والتحقير،لم لدى المسنين، كالتهديدأهو كل تعرض يؤدي إلى و :نفسيعنف . 2

 ، والشيخوخة،سرقة أموال التقاعدطرة على مصادر دخل المسن مثل هو السيو :عنف مادي. 3

سن على التنازل عن أمالكه بالقوةوإجبار الم.  

 بهدف التسبب بألم جسدي ونفسي هو عدم االهتمام بالمسن، وتقديم خدمات له،و :اإلهمال. 4

 وعدم االهتمام بنظافة بيته، ،للمسن، ويشمل هذا النوع من العنف منع األكل والدواء عن المسن

  . الشخصيةهتونظاف

ه ر يوجربأي سلوك متعمد وغير م: اإلساءة لكبار السن بأنها) 2007(    وعرف الغريب والعود   

لم، أو أنها سلوك تجاه كبار السن يسبب أذى أو ألما لكبير السن لكبير السن، تسبب له المعاناة واأل

  . إساءة اجتماعيةم جنسيا أم عاطفيا أمأسواء أكان جسميا 

دة ترتبط بالعديد من العوامل والمتغيرات التي يسهم كل عقّ      ويعد العنف بشكل عام، مشكلة م

االقتصادية، واالجتماعية، والنفسية، منها بدور واضح في وقوع العنف ضد المسنين كالمتغيرات 

 في زيادة معدالت مظاهر العنف وخاصة التي تقع في محيط األسرة، وذلك هموالسياسية، والتي تس

  ).2004أبو شهية، (لما حدث من تغيرات على وظائف التنشئة االجتماعية في النظام األسري  

فسية واجتماعية نتيجة تعرضهم لإلشكال وغالبا ما يكون للعنف الممارس ضد المسنين ردود أفعال ن

  ).2006صادق، (المختلفة من العنف 
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 والمحبة ، والرأفة، والرحمة، فإن العنف ضد المسنين يعد نقيضاً للرفق،سبق       وانطالقاً مما

  الصفات اتخذت موقعاً عظيماً في الدين اإلسالمي الحنيف، ولذلك فقد  وهذه والتعاون، ،والتسامح

بالمنهج اإللهي الشامل  )اإلسالمية، والمسحية، واليهودية (:انات السماوية الثالثجاءت الدي

الهداية والرشاد، ويخلصها من مواطن  والمتكامل الذي ينظم الحياة اإلنسانية ويرتقي بها إلى طريق

  .القم األخ ويقو،ب السلوك ويهذّ،الممارسات العنيفة م ويحر،األزمات واالنحرافات، لينبذ العنف

الشخص الذي بلغ الستين من :       ويتضح للباحث من خالل التعريفات السابقة، أن المسن هو

 ازدياد تعرضه ألمراض الشيخوخة، وتزايد  احتمالعمره وتتجه قوته وحيويته نحو االنخفاض مع

لى  وتوقفه عن العمل، ويترتب عنتاجاإل واإلجهاد عند الحركة، ونقص قدرته على ،شعوره بالتعب

نه أصبح أانخفاض تقييم الذات، واإلحساس بأنه لم يعد منتجا، و: ثار نفسية واجتماعية منهاآذلك 

 حباطاإلو ،عبئا على أسرته ومجتمعه، وجميع هذه المشاعر تؤدي بالمسن إلى الشعور بالعزلة

  .واليأس

   أنواع العنف الممارس ضد المسنين2.4

  : لما يأتيمسنين حسب النوع األكثر خطورة على المسنمارس ضد ال أنواع العنف المتنقسم      

 مختلفة من العنف البدني الذي يمكن أن يتراوح يتضمن هذا النمط أشكاالًو:   العنف البدني2.4.1

د بالحبل، عندما يستخدم شخص قائم على رعاية يما بين الصفع، والدفع، إلى الضرب الشديد أو التقي

هذه  نإ ف،أو جروح، حتى لو كان الهدف مساعدة المسن، ومن ثملم أسن قوة كافية إلحداث الم 

ويمكن أن يشمل أشكاال أخرى كالعالج الزائد عن الحد أو .نظر إليه كسلوك عنيفالتصرف ي 

 قصد من دونالناقص عنه، وحرمان كبير السن من الطعام أو تعرضه للضرب القاسي بقصد أو 

)Minaker & Frishman, 1995.(  
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  :لعنف النفسي ا2.4.2

 وعدم االهتمام  بما في ذلك إشعار المسن بالدوانيهةحدث أضرارا نفسي فعل ييقصد به أيو      

 ، من اإليذاء العاطفي والنفسي التي يقترفها المحيطون بالمسناًبه، كما يتضمن هذا النمط صور

لمشاركة باتخاذ القرارات وتشمل التجريح اللفظي، وفرض العزلة االجتماعية، وعدم السماح له في ا

حد أعندما يقوم وذلك القهر الصامت، والتهديد، والمتعلقة بحياته، ويتراوح هذا اإليذاء بين الشتم 

 أو ، مما يسبب الخوفهه، على رعاية المسن بتصرف غير أنساني تجاونأفراد األسرة أو القائم

 االهانة أو اإليذاء العقلي أو  أو الكبت، ويمكن أن تشمل،األلم الوجداني والنفسي أو الحزن

 عن العائلة واألصدقاء، إما بالقوة أو التهديد أو من هاالستخفاف أو معاملة كبير السن كطفل، أو عزل

  ).2006حسن، ( من أشكال العنف النفسي ضد المسنين يعدخالل المناورة، وكل هذا 

  المادي العنف 2.4.3

 ،الشيخوخة منحة على السيطرة: مثل مالكهأو المسن دخل مصادر على السيطرة هوو      

 مال في التصرف سوء بين ما يضاأ ويتراوح أمالكه، عن التنازل على سنالم إجبارو ،السرقةو

 واقتناء والتزوير، بالقوة المال وانتزاع ،والخداع ،واالستغالل ،واالبتزاز االختالس، إلى الكبار

  ). 2005 زعبي، (أمواله سلب إنكار أو إذنه دون أو هعلم دون المسن أموال من الباهظة المشتريات

  اإلهمال 2.4.4

 هذاو. لديهم ونفسي جسدي بألم التسبب بهدف للمسنين وخدمات اهتمام إعطاء عدم إلى ويشير      

 بيته بنظافة االهتمام عدمو المسن، عن والدواء األكل منع: مثل تصرفات يضم العنف من النوع

 وهما سلبيا، أو نشيطا  اإلهمال يكون وقد آمنه، يةمعيشّ بشروط االهتمام دمعو الشخصية، وبنظافته

 الخاصة بالمساعدة ونالمخول يكون نأب يؤكد النشيط فاإلهمال. النية أو القصد ناحية من يختلفان

 غير الفشل فهو السلبي، اإلهمال امأ ،المسنين تجاه منهم المتوقعة االلتزامات أداء في فاشلين



11 
 

 لديه التي المعلومات لنقص أو بالرعاية، القائم على الزائد للعبء نتاجا يأتي ما دائما وهو ،المقصود

  ).2005 زعبي، (أدائها كيفية سيما وال الرعاية، استراتيجيات حول

 من أهم مظاهر إهمال المسنين وسوء معاملتهم عدم توفير العالج أن) 2000(      وترى الضبع 

التهديد،  (:تعرضهم ألشكال عدة مثلو ،ر التغذية المناسبة لهميعدم توفو ،الطبي المناسب للمسنين

 وسرقة أموالهم وحرمانهم ، وطردهم من المنزل،من قبل القائمين على رعايتهم) والشتم، والتوبيخ

  . لهمعدم توفر الرعاية النفسية واالجتماعية و،من الممتلكات

  :العنف االجتماعي ضد كبار السن 2.4.5

يحدث العنف االجتماعي في سياق تفكك العالقات االجتماعية بين كبير السن وأسرته، أو عند       

 الثقافية للسلوك - فقدان التواؤم داخل األسرة، ويتأثر مدى حدوث ذلك بالمعايير االجتماعية 

عي العنف المجتم  ويؤثرالمقبول، وبأولوية القيم األسرية، وما يعطيه المجتمع للشيخوخة من قيمة،

على كبار السن عن طريق انتشار الشعور بالخوف مما يزيد من إحساسهم عموما بانعدام األمن، 

، بما في ذلك يضاأ  العنف الجنائيعليهم ويؤثر. كما يؤثر عليهم عن طريق العنف المباشر

االعتداء، والسطو، واالغتصاب، والتخريب، والجنوح، والعنف المتصل بالمخدرات، وحروب 

 على األسر المعيشية وعلى المجتمعات المحلية بإعاقة وصول أفرادها إلى الخدمات العصابات،

األساسية، والرعاية الصحية، والحياة االجتماعية، كما يؤثر عليها أيضا في حاالت االعتداء على 

   )2002المتحدة، األمم (الضحايا مباشرة 

سوء معاملة كبار السن في ) 2002(ة مت الجمعية العامة لألمم المتحد      وفي هذا السياق قس

  : أشكال لسوء المعاملةةمرحلة الشيخوخة وحقوق اإلنسان إلى أربع

  : سوء المعاملة البدنية2.4.6
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وتتضمن األعمال المتواصلة .  يشير إلى أعمال تتكرر أو ال تتكرر، أو إلى أعمال متواصلة     

ومن نتائج سوء . ةرا بدنياضرأيحدث آالما والحد من الحركة أو من التنقل بشكل غير مناسب، مما 

 وعالمات نفسية ظاهرة، مثل نقصان القدرة ، سوء المعاملةعلى مؤشرات بدنية ،المعاملة البدنية

  .على الحركة، واالضطراب، وغيرها من أشكال تغير السلوك

  

  :سوء المعاملة العاطفية 2.4.7

   إن   والتعامل بشكل يشوه سمعة المسن، وهو سلوك  المزمن، يتضمن الكالم  العدوان الشفوي

مؤذ ينال من الشخص وكرامته وتقديره لنفسه، ويتسم سوء المعاملة بعدم احترام خصوصية المسن 

عدم تلبية وعدم احترام رغباته، حرمانه من االتصال بمن لهم أهمية في حياته، ووممتلكاته، 

  .احتياجات المسن الصحية واالجتماعية

ؤشرات على سوء المعاملة العاطفية عدة ظواهر سيكولوجية حادة منها الخوف، وقلة ومن بين الم

  . القدرة على اتخاذ القرار، والالمباالة، واالنسحاب، واالكتئاب

   : سوء المعاملة المادية2.4.8

ويشمل االستخدام غير المشروع أو غير المناسب، أو االستحواذ على ممتلكات المسن أو أمواله، أو 

حرمانه من حق الوصول و اره على إحداث تغييرات في وصيته أو في وثائق قانونية أخرى،إجب

  . كذلك الغش واالحتيال الماليإلى أمواله الخاصة والتحكم فيها،

  :اإلهمال 2.4.9

عدم توفير الغذاء المناسب، والمالبس :       هو عدم القيام بأعمال تلبي احتياجات المسن، مثل

حرمان المسن و ونظافة صحية شخصية، ،آمن ومريح للعيش، ورعاية صحية جيدةالنظيفة، ومكان 
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وعدم ،عينات الالزمة، وعدم منع حدوث الضرر البدنيمن االتصاالت االجتماعية، وعدم توفير الم 

  . توفير اإلشراف الالزم

مات       ومن اآلثار التي تظهر على المسن نتيجة تعرضه لإلهمال، مجموعة كبيرة من العال

 الشحوب، وجفاف الشفتين، ونقصان الوزن، والثياب الوسخة، :البدنية على سوء الصحة، مثل

واالرتعاش، وعدم وجود المعينات، وقلة النظافة الصحية، وسلس البول، وقرح البشرة والفم، 

راط في واإلهمال يرتبط أحيانا بتقييد الحركة أو التنقل، وباإلف. وتدهور الصحة البدنية أو العقلية

  .األدوية استخدام

اإلهمال الذاتي، في بعض النماذج الموسعة بأنه مجموعة من السلوكيات التي تهدد صحة ويعرف 

المسن أو سالمته، مثل العجز البدني أو اإلدراكي، ويؤدي ذلك إلى الحد من القدرة على الرعاية 

   .من المؤشرات على إهمال ذاتي محتملالذاتية والعناية الصحية الذاتية واالكتئاب والعيش في قذارة 

      وهناك أصناف أخرى من سوء المعاملة تجمع داخل الفئات المذكورة آنفا، أو تعتبر أشكاال من 

  :أهمها) 2002الجمعية العامة لألمم المتحدة، (تلك الفئات حسب 

 :سوء المعاملة الجنسية 2.4.10

 والتحرش ،تصاب العنيف إلى الهجوم البدني وهي االتصال الجنسي بدون رضا، ويمتد من االغ

ويصل سوء المعاملة الجنسية إلى درجة كبيرة من اإليذاء . الجنسي من طرف مقدمي الرعاية

  .إذا لم تكن الضحية قادرة على التعبير بشكل جيد، أو عاجزة بدنيا أو بيئيا على حماية نفسها
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  : سوء معاملة الزوج2.4.11

معاملة بدنية، وعاطفية، وجنسية، واستغالل مالي، وإهمال في حياة    قد يسفر عنه سوء    

  . مشتركة بدأت حديثا أو منذ عهد طويل

  : سوء استعمال األدوية2.4.12

 قصد، وذلك بعدم تقديم من دون    يشير إلى سوء استخدام األدوية والوصفات الطبية، بقصد أو   

مسن أو تلحق به ضررا بدنيا وتتضمن المنشورات األدوية الالزمة، أو بتقديمها بكميات تخدر ال

التخلي عن المسنين أو هجرهم و ،العلمية عن هذا الموضوع أشكاال محددة أخرى من سوء المعاملة

حد القائمين على رعايتهم أو الذين تولوا مسؤولية رعايتهم وفقدان االحترام، كما يراه أمن طرف 

  .و على إهانة لهم، أو على مساس بشرفهمالمسنون في سلوك ينطوي على عدم احترام أ

  :سوء المعاملة المنتظم 2.4.13

      ويقصد به تهميش كبار السن في المؤسسات، أو من طرف السياسات االجتماعية 

واالقتصادية، أو عند تنفيذ تلك السياسات، ويؤدي إلى توزيع غير عادل للموارد، وإلى تمييز في 

والعنف االقتصادي الرامي إلى السيطرة على ممتلكات كبار السن . الخدمات المتاحة وفي تقديمها

يزداد في بعض السياقات حدة بوجود هياكل اقتصادية واجتماعية وسياسية تتغاضى عن ذلك العنف 

وكبار السن معرضون للعنف االقتصادي بسبب ضعفهم البدني، . أو تشجعه بشكل غير مباشر

ت التي تكون لهم فيها أصول لها أهميتها  في حياة األسرة وفي الحاال. وعجزهم عن مقاومة العنف

  .)2002 المتحدة، األمم(المنزل المعيشية، مثل المعاش التقاعدي أو ملكية 

لقد تم التركيز في هذا الجزء من البحث على أكثر أشكال العنف الممارسة ضد المسنين و      

ع على أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات  والمجتمع على السواء، وذلك بعد االطالداخل األسرة

العالقة بالبحث، في حين أن معظم الدراسات واألبحاث السابقة وخاصة العربية والمحلية منها كانت 

  ).األطفال، والنساء، والمسنين(تركز فقط على العنف البدني وخاصة العنف الممارس ضد 
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 ضد كبار السن متنوعة في المجتمع، والتي ويستخلص الباحث مما سبق أن أشكال العنف الممارس

قل أنواع العنف والمتمثلة بالعنف اللفظي، أو حتى  بالعنف من خالل التعبير الخارجي، أو أتبدأ من 

اإلشارة الرمزية، وتصل إلى العنف الجسدي الذي يؤدي إلى نهاية كبير السن، في ظل الضعف 

حظ أن تعدد األشخاص القائمين على ممارسة العنف  المسن، كما يالهالنفسي والبدني الذي يعاني من

ضد المسنين، سواء من داخل األسرة، أو من القائمين على رعاية المسن، أو من المجتمع، مما 

يعني أن قضية اإلساءة بحد ذاتها، هي قضية شمولية تعني بالنسق والبناء االجتماعي، وهذا يؤكد أن 

مسنين من أشكال العنف يجب أن تشمل جميع المواقف قضية المواجهة، أو التخطيط لحماية ال

  .والحاالت التي يتعرض من خاللها المسن للعنف

 :دوافع العنف ضد المسنين 2.5

 ولها      ارتبط العنف ضد المسنين بالعديد من العوامل التي يمكن تسميتها بعوامل الخطر، 

  : ومن أهمها)2007(الغريب والعود ارتباطها بإيذاء المسنين كما بينها كل من 

 ومن أهمها التوترات واألمراض النفسية ، على الرعايةوناألمراض التي يعاني منها القائم •

والعقلية، وإدمانهم على المخدرات، ومعاناتهم من األزمات الشخصية، كذلك اعتمادهم ماديا 

 .على المسن، ومن ثم يضطرون الستخدام العنف لحل مشكالتهم

واالجتماعي لدى القائمين على رعاية المسن لتحمل العبء الزائد من نقص التدريب النفسي  •

جراء هذه الرعاية، كذلك عدم قدرة القائم على الرعاية في الموازنة بين حاجات المسن 

 وعدم كفاءة القائم على رعاية المسن تنعكس بشكل سلبي على المسن في ،وحاجاته الخاصة

 .لى ممارسة العنف ضد المسن يؤديان إينصور من الغضب والتوتر اللذ

 .نقص الموارد واإلمكانات وندرة البرامج والخدمات المجتمعية •

 .الخالفات والصراعات داخل األسرة تؤدي إلى ممارسة العنف ضد كبير السن •
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العجز واإلعاقة التي يعاني منها كبير السن بحيث يحتاج إلى رعاية أكثر من اآلخرين تؤدي  •

  .إلى تعرضه للعنف

  :سنينائص المخص 2.6

  :        هناك خصائص عده للمسنين من أهمها

  :الخصائص الجسمية 2.6.1

 ،الضعف في التكوين الجسمي العام) 2001(      تشمل الخصائص الجسمية كما بينها الشاذلي 

 ويسير هذا التدهور الجسمي ،ويعود ذلك إلى ضعف عمليات الترميم والتعويض في الخاليا المتهدمة

 ومن أهم مظاهره تتبدد القوة الجسمية بالتناقص مما يجعل المسن يسير ،معاكس التجاه النموباتجاه 

 ، وظهور أمراض عديدة،خالله بخطى حثيثة نحو التدهور الجسمي العام في الشكل والمظهر

وضعف في النشاط الجنسي إذا ما قورن بالمراحل السابقة، كذلك الضعف في الجهاز العصبي 

 والشكوى من اضطرابات الهضم، وترهل العضالت وفتور ،ضعف في الشهيةوي، والجهاز العظم

  . الهمة والنشاط

  : الخصائص العقلية2.6.2

بأنها زيادة النشاط التخيلي، واالعتماد على الماضي وخبراته، ) 2005(       حيث عرفها معيط 

لذاكرة وبطء القدرة على والضمور في خاليا المخ بسبب التقدم في العمر، وكثرة النسيان وضعف ا

  .التعلم

   :الخصائص النفسية 2.6.3

   هناك اضطرابات نفسية تحدث للمسن ومن الممكن تحديدها باستعراض الخصائص النفسية    

  :الخصائص النفسية للمسن المعنف بنوعين) 2001(الشاذلي  حيث بين: للمسن المعنف
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 وكأنهم بذلك ،، فال ينفعلون لها ومعها سلبياًيقف المسنون من البيئة المحيطة بهم موقفا :األول

يرون عن شعورهم بالهوة السحيقة التي تفصلهم عن األجيال األخرىعب. 

 وقد يرجع هذا الشعور ، بالخمول وبالدة الحساً أحيانين المعنفين تتصف انفعاالت المسن:الثاني

  .ة إهماله من اآلخرينالغريب بالسلبية والبالدة إلى عدم إدراك المسن للمسؤولية نتيج

  : الخصائص االجتماعية 2.6.4

في الشعور بالوحدة االجتماعية، والفراغ االجتماعي، ) 2006(      وتتمثل كما بينها عبد السالم 

سن، أو موت شريك وقد يعود ذلك إلى موت بعض األصدقاء، أو زواج األبناء وابتعادهم عن الم

سن وأفراد المجتمع، كذلك تقلص الرحالت الترويحية ن المالحياة مما يؤدي إلى عدم التواصل بي

للمسن وخاصة التي يحتاج فيها إلى جهد ذهني وبدني، كذلك تدهور المهارات االجتماعية لدى 

المسن وخاصة عبارات المجاملة واالستحسان، ويعود ذلك إلى عدم قدرت المسن على مجارة 

 .ه للتعلم واالحتكاك الحضاريالتغيرات السريعة في الحياة حيث تقل قابليت

  : للعنف ما يليينأن من أهم خصائص كبار السن المتعرض) 2006(ويذكر الجبرين 

 وربما يومية ،يحتاجون إلى مساعدة مستمرة، إذ يدون على أفراد أسرهم بشكل كلَمعتِمال .1 

 المصابينو  أالمقعدين : مثلمعتمدون ماديا على أسرهم،ال .2. في توفير حاجاتهم األساسية

 عن بيئتهم االجتماعية وليس لهم المنعزلين بطبعهم، أو المنعزلينبعاهة دائمة كالعمى، أو 

ويملكون أرصدة مالية وممتلكات  أصدقاء ويعانون من ضعف شبكة عالقاتهم االجتماعية،

  . فيهمونطمع اآلخريشخصية 

  : النفسية واالجتماعيةعنفين المردود أفعال المسنين  2.7

  يواجه الفرد في مراحل حياته العديد من المواقف واألحداث، واألزمات تختلف من حيث     

 لَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان(شدتها وتأثيرها على اإلنسان والفرد واألحداث المحيطة به مصداقا لقوله تعالى 
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هذا األحداث والمواقف ولكن يختلف األفراد في كيفية التعامل مع ). 4 سورة البلد، آية (،)كَبٍدِفي 

 الحياة ال نأ الثقافية والبيئية المحيطة، ويمكن القول بياتهمالحياتية المختلفة، ويعتمد ذلك على مرجع

كاالكتئاب، : تخلو من تغيرات وأحداث تفاجئ الفرد، وتجعله عرضة لإلصابة باألمراض النفسية

  ).2010السهلي، (والقلق 

  أن التصرفات التي يقوم بها األفراد في مواجهة الضغوط(Lazarus, 1976)   ويرى الزاروس    

تبنى على أساس العالقة التي تربط كل فرد ببيئته، ويضيف أن حجر الزاوية في تقدير المواقف 

  .على أنها ضغوط هو تحديد ما إذا كان الموقف يمثل خطرا أو تهديدا للفرد

يجابية كانت أم سلبية، داخلية كانت أم إة اإلنسان       ويؤكد علماء النفس أن تزايد األحداث في حيا

 فيها من الناحية العملية، فتكرارها يمثل ضغوطا نفسية وجهدا على اًخارجية، قد ال يكون مرغوب

األمراض الجسدية ) كالقلق واالكتئاب( :الجسم والصحة، كما يرتبط باإلصابة بأمراض العصر

ويطلق .  ذات صلة بالضغوط اليومية، والضغط النفسي،كالقلب، والسكري، والزهايمر، وضغط الدم

فهو مرض يمكن أن يؤثر على الفرد في حال تعرضه للعنف ) المرض الخفي(على الضغط 

  ).2002عثمان، (والضغوط التي ال يمكن عندها االستمرار في تجاهله 

لك لسرعة  يقع ضحيته أعداد من الناس، وذ إذمرض العصر الحديثأ االكتئاب من       ويعد

 واالكتئاب سببه االختالل ،أسلوب الحياة الحديثة، وعدم القدرة على مواجهة منغصات الحياة اليومية

الذي ينتج لسرور والبهجة نتيجة تعرضه للعنف  وعند ذلك ال يشعر باالنبساط وا،الكيميائي للمكتئب

  ).6 :2006توفيق، (عنه االكتئاب 

االستجابة : " بأنه)Reciprocal Interaction(متبادل  رد الفعل ال)43، 2000(وعرف السكري 

 يؤدي تجاهه إذخر آلخر يؤدي إلى سلوك من هذا الفرد اآالمتبادلة، فمثال سلوك فرد تجاه فرد 

  :، ومن أهم ردود األفعال ما يلي"بالتالي إلى سلوك من الفرد األول وهكذا
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  : ردود األفعال النفسية2.7.1

ات والضغوط النفسية التي تحدث للمسن، وتعرف بردود األفعال       وهي عبارة عن الصدم

النفسية الناجمة عن التعرض للعنف والحوادث بأشكالها المختلفة، وتتباين ردود الفعل من أعراض 

شد تأخذ شكل اضطرابات، أو أاعتيادية يمكن أن تحصل لكل من يتعرض للعنف إلى أعراض 

بة أو اإلصابات النفسية، ويقصد بالحزن ردود الفعل النفسية مرض نفسي، ويشار إليها أحيانا باإلصا

التي تحصل للمسن عقب تعرضه للعنف والحوادث، ويعتبر الحزن الخفيف أو المتوسط الشدة من 

ا الحزن قل من ستة أشهر، أمأردود الفعل االعتيادي وعادة ال تستغرق أكثر من أسابيع معدودة إلى 

 من ذلك أو يسبب تدهورا وظيفيا واجتماعيا فيعتبر حالة مرضية الشديد الذي يستمر فترة أطول

  ).2007منظمة الصحة العالمية، (تستوجب مداخلة الصحة النفسية 

  

  :ومن ردود األفعال النفسية

 وضغط ،يق بأنه الشدة والمشقة، فيقال ضغط فالن أي شدد وض: في اللغة ويعرف الضغط.1

  ).2000، والتعليموزارة التربية (ضغطا أي عصرا وزحمة 

 يتمثل في المواقف واألحداث التي تقابل الفرد في حياته هو ما: والمفهوم االصطالحي للضغط

 والتي ال يجد من طاقته النفسية والعضوية ما يساعده على مواجهتها، والتعامل معها بما ،اليومية

يها من الناحية االصطالحية  المواقف واألحداث التي يطلق عله وهذ،هاعتاد عليه من أساليب توافقي

  .)Stress( كما يطلق على ردود الفعل واآلثار لهذه الضغوط ،)Stressor( الضغوط

ر عن الحادث ذاته، أي وقوع الضغط الضغوط بأنها تعب) 2006(ويعرف عبد المعطي       

رتبطة  الضغوط منإبفاعلية الضواغط أي أن الفرد قد وقع تحت طائلة ضغط ما، ويمكن القول 

بالمثيرات التي يتعرض لها الفرد في بيئته، وتعتمد على مدى استجابة الفرد لتلك المثيرات وتفاعله 
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 ردود األفعال تجاه األحداث هي التي تحدد ضغوط المسنين اليومية جراء تعرضهم نأمعها، و

  .للعنف

تهديد خطر فعلي، أو  ويستمر نتيجة توقع ،بأنه حالة توتر شامل) 2005( زهران هويعرفالقلق . 2

  . قد تحدثوأعراض نفسية جسمية، رمزي

بأنه خبرة وجدانية شخصية تتسم أعراضها بالتشاؤم، ) 1997( فيعرفه عبد اللطيف ، االكتئاب.3

  وفقدان االهتمام، والشعور بالفشل، وعدم الرضا، والرغبة في إيذاء الذات كما في حاالت االنتحار،

  .م وفقدان الشهية، وبطء االستجابةوالتردد ومشاعر الذنب، واألل

 ودراسة لراي )Ayres, Woodtli, 2001(وديتلي إس ويريإ قام بها كل من ةوتؤكد دراس       

 أن االكتئاب يمكن أن يصبح أحد العلل المهمة التي يعاني منها Reay & Browne, 200) 1( براونو

 الدراسات أن شعور كبار السن بالنبذ  وتؤكد،كبار السن نتيجة لما يعانون من صور شتى لإلساءة

 والقلق دائما ما يؤدي بهم إلى توتر العالقات األسرية واللجوء إلى ، والضغوط،واإلهمال

المستشفيات، وقد تكون ردة فعل بعضهم على العنف من خالل السير في الشوارع هائما على وجهه 

دون هدى، كما تؤكد الدراسات أنن معظم أشكال أ عمال عدوانيا، وسنين يعتبر العنف ضد الم

 ونخاصة المرضى والعاجزوالعنف ضد المسنين ترتبط دائما بإهمالهم ونبذهم وعدم االهتمام بهم، 

  .حزان، ويجعلهم يشعرون باالكتئاب، والرغبة بالموتألمنهم، مما يولد لديهم المزيد من األلم وا

 سلبية نتيجة ممارسة العنف، وهي راآثإلى وجود ) 2000(    وأشار كل من رمزي  وسلطان    

تؤثر على الصحة النفسية، ومن اآلثار المترتبة عليها أن الشخص المعنف  يعاني من ضغوط نفسية 

هائلة، من جراء العنف، فبعضهم يعاني من مشاعر القلق واالكتئاب، ويعاني البعض األخر من 

 اإلحساس بالتعب واألرق، وفهم دائم ،)Post-Traumatics Stress(اضطراب مشقة ما بعد اإلصابة 

 إلى تعاطي بعض العقاقير أو المخدرات أو نوؤكما يعانون من اضطراب في عادات النوم، أو يلج
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جل تخفيف األلم، وقد يدفعهم ذلك إلى االنعزالية أو االنسحاب من المجتمع، أالمواد الكحولية من 

-Self(إلى انخفاض اإلحساس بتقدير الذات وقد يؤدي سوء المعاملة من األبناء أو شريك الحياة 

Esteem(وقد يصل بهم األمر ،، أو نمو الشعور بلوم الذات وافتقاد الثقة بالنفس، أو اليأس واإلحباط 

  .إلى محاولة االنتحار

 التي  تصاحب العنف ،ة والصحي،ة والنفسي،ةن المتغيرات االجتماعيأ) 2006(ويرى صادق       

المتغيرات العديد من العواقب الوخيمة على كبار السن، فمن هة ومتنوعة، لهذسنين كثيرضد الم 

  ن واقع الضحايا أالمفترض أن األسرة والمجتمع يقدمان الدفء واألمن واألمان لهؤالء الكبار، غير 

 واالنغالق حول الذات، ومحاولة االبتعاد عن دائرة التفاعل التي ، والتمركز،يفرض عليهم االنطواء

خر أو حتى محاولة آل والتقليل من القيمة، واالضطرار إلى تقديم التنازالت الواحد تلو اهانةإلبام تتس

 .إنهاء حياتهم

عن ) األنا(لعجز  احدث إمنظرية التحليل النفسي أن العنف يفي  ),Freud 1939(يرى فرويد و      

ره، أو عجز الذات عن القيام تكيف النزعات الفطرية الغريزية مع مطالب المجتمع وقيمه ومعايي

 والشهوانية باألنشطة ، والبدائية،النزعات العدوانية بعملية التسامي أو اإلعالء، من خالل استبدال

ضعيفة، وفي هذه الحالة ) األنا األعلى(واجتماعيا، كما قد تكون   ودينيا، وروحيا،المقبولة خلقيا

  .حيث تتلمس اإلشباع عن طريق سلوك العنفوالميول الغريزية من عقالها إلى  تنطلق الشهوات

  أن دوافع السلوك تنبع من طاقة بيولوجية عامة، تنقسم إلى),Freud 1939(  ايضا       يرى فرويد

نفسها في  وتعبر دوافع الموت عن) دوافع الموت (، وأخرى هدامة،)دوافع الحياة(نزعات بنائية 

والتجني ومقر دوافع الموت  دوافع صورة القتل والحقدصورة دوافع عدوانية عنيفة، وقد تأخذ هذه ال

  . أو غريزة التدمير هو الالشعور
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  : ردود األفعال االجتماعية2.7.2

    نتيجة تعرضهم ،سنين ردود أفعال نفسية  واجتماعية  غالبا ما يكون للعنف الممارس ضد الم  

 ,Bruno, Booth & Marin(وث ومارين  وهذا ما أكداه كل من برونو، ب،لألشكال المختلفة من العنف

ال إلى أن سوء صو وتَ، من خالل دراسة اآلثار النفسية واالجتماعية لسوء معاملة كبار السن)1996

سنين بمشاعر من عدم القدرة على مواصلة الحياة، والعزلة المعاملة دائما ما يصيب هؤالء الم

د في الحياة ورفضها، والقلق وجميعها مشكالت االجتماعية والخوف من التعامل مع اآلخرين، والزه

  .تؤدي إلى إصابتهم بأمراض مزمنة

  -:ما يلي) 2010( السهلي التي صنفهاومن أهم ردود األفعال االجتماعية 

 حيث يقوم الفرد بكبت الوقائع التي ال يستطيع مواجهتها ودفعها بعيدا عن الوعي في :الكبت •

ف مؤلم كأن يتلقى إهانة من شخص وال يستطيع أن الالشعور، فعندما يتعرض المسن لموق

 . فأنه يقوم بكبتها ووضعها في الالشعور، بالمثلهيرد علي

هو الهروب واالبتعاد عن مصادر الضغط النفسي، وهو سلوك سلبي من و :االنسحاب •

الممكن أن يؤدي إلى مشكالت نفسة وخصوصا عندما يحل عالم الخيال محل ية واجتماعي

 .ععالم الواق

حد الوسائل للتخلص من التهديد، وأحيانا من مصادر الضغط أ يعتبر العدوان :العدوان •

السلوك العدواني يمكن أن يكون هجوميا ضد اآلخرين، ولكن النفسي واالجتماعي، إال أن 

 . العدوان يعتبر أسلوبا لمواجهة الضغوط النفسيةنإفي معظم األحيان ف

لسلوكيات التي تساعد في تأجيل مواجهة الضغوط ا ووه: التحول عن الموقف وتجنبه •

النفسية، التي تساعد في انخفاض جهد الفرد في مواجهة العنف والضغوط، ة واالجتماعي
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واإلفراط في ممارسة أنشطة أخرى كالنوم، ومشاهدة التلفاز، وذلك بهدف التخفيف من 

 .اآلثار االنفعالية المترتبة على العنف

يات التي تتضمن انفصال المسن عن اآلخرين، وكما تبدو في محاولة  السلوكو وه:االنعزال •

إخفاء ما حدث من عنف وما يشعر به المسن، واالبتعاد عن األشخاص الذين يمارسون 

  العنف ضده، كما يلجأ إلى إغالق باب الغرفة، واالنعزال عن أفراد األسرة وتجنب اآلخرين 

توقع خطر فعلي أو رمزي قد يحدث، هو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة و :القلق •

 .ويصاحبها غموض وأعراض نفسية وجسمية 

عرفت ردود األفعال الناجمة عن كبار السن نتيجة ) 2007( لمنظمة الصحة العالمية وفي تقرير

  :التعرض للعنف كالتالي

 ،كاء والرغبة في الب، واالهتياج، والتشويش، وعدم االستقرار، والخوف، والقلق،الشعور بالتوتر - 

 . وأحيانا نوبات من الذعر،واالنسحاب

 . ألنهم لم يموتوا كاآلخرين،الحزن والشعور بالذنب - 

 . وعدم القدرة على النوم،سرعة االنفعال والغضب - 

 .تكرار ذكريات العنف وما رافقه من أشكال بشعة - 

 - ءهارض للعنف أثنامحاولة تجنب ذكريات الماضي بل حتى التفكير فيها خاصة التي تع. 

 

 أن المعاملة السيئة التي يتلقاها الشخص تكون سببا للجوء إلى )Miller, 1984(يلر ن ميوب        

العنف، وعندما يتعرض األفراد إلى إذالل وتحقير من جانب اآلخرين سوف يؤدي بهم إلى أن 

 يشعروا بالخجل، ويكون هذا االنفعال سببا للجوء إلى العنف، وذلك ألن تحقير الشخص والحط من

قيمته وقدره والضحك عليه وتجاهله سوف يؤدي إلى تدمير مشاعر الفخر والكرامة عنده، وعندئذ 
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ة وما يرافق ذلك من ا قبول التحقير واإلذالل والدوني، إمى الطريقتينحدإيلجأ الشخص إلى اختيار 

قاها منهم،  بهجوم مقابل ضد المعاملة التي يتل مجابهة اآلخريناوإمجرح نفسي عميق في داخله، 

 االختيار األخير سيولد عنده رغبة شديدة لالنتقام، وعندما يمارس العنف يكون مقتنعا بأنه يحقق نإو

 .العدالة لنفسه وال يشعر بأي ذنب

أن المشكالت التي تصيب األفراد، نتيجة للعنف وظروف الحياة ) 2005(وترى الشربيني       

ها، تشعر الفرد بالعجز وخيبة األمل، واإلحباط، وهذا الضاغطة، التي ال يمكن حلها أو مواجهت

 حدث فيه العنف والمواقف الضاغطة، بل تستمر  الذياإلحباط ال يؤثر فقط على ماضي الفرد

م االكتئاب والحزن واليأس  تصل حتى مرحلة الموت، وتوقع الفشل لدى الشخص، فيعهفترات طويل

  .حياة الفرد

في دورتها الثانية عن أثر سوء معاملة )  2002(مة لألمم المتحدة في تقرير الجمعية العا   و   

 السن، والشيخوخة وحقوق اإلنسان، رغم أن التكلفة المالية والبشرية المباشرة وغير المباشرة كبار

 كبار السن ال تزال غير معروفة بدقة، فإن التقديرات تشير إلى أنها مرتفعة، والتكاليف  معاملةلسوء

وء معاملة كبار السن هي التكاليف المرتبطة بالوقاية والتدخل، بما في ذلك تقديم المباشرة لس

. الخدمات، واإلجراءات الجنائية والقضائية، والرعاية المؤسسية، والوقاية، وبرامج التثقيف والبحث

أما التكلفة البشرية غير المباشرة لسوء معاملة كبار السن فهي الناتجة عن انخفاض اإلنتاجية، 

وتدهور مستوى المعيشة، واآلالم والمعاناة النفسية، وانعدام الثقة، وفقدان تقدير الذات، والعجز، 

  .والوفاة في سن مبكرة

 والنفسية إلى العديد من النتائج الصحية البدنية) 2009 (برهيمإو) 2006(وأشار كل من عبد الخالق 

  : ومن تلك النتائجالطويلة األجل التي يؤدي إليها سوء معاملة كبار السن، 
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  . األضرار الدائمة الناتجة عن إصابة بدنية •

  . االتكال على األدوية والكحول •

  .  انخفاض مستوى نظام المناعة •

  . اضطرابات األكل المزمنة وسوء التغذية •

  .  إيذاء النفس أو إهمالها •

  . القابلية لالكتئاب •

 .ان الخوف والقلق الشديد •

  . النزعة إلى االنتحار •

   . الوفاة •

      وتتوقف نتائج سوء معاملة الكبار على أنواع ما يلحقهم من إصابات أو ضرر، وعلى الغرض 

من سوء المعاملة، وقسوته، وشدته، وتواتره، وطول مدته، ويؤثر توافر الدعم الصحي واالجتماعي 

  .وحسن توقيته أيضا على النتيجة النهائية
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  : الموجهات النظرية للدراسة2.8

 بقضايا العنف ضد المسنين إلى تطوير بعض النظريات الخاصة التي ينتجه بعض المهتم      ا

كالجيران (، والكبرى )كاألسرة(سنين على مستوى الوحدات الصغرى تفسر العنف ضد الم

  :، من أهم هذه النظريات)والمؤسسات االجتماعية

  : نظريه العنف العائلي2.8.1

ن األجواء المشحونة في األسرة بالتوتر تشكل أحد العوامل المهمة       تؤكد نظرية العنف العائلي أ

اصة حين ينتقل األب العجوز الضعيف أو الذي يعاني من إعاقة سنين، وخَلممارسة العنف ضد الم

 العائلة، والذي يؤدي إلى حدوث تغيرات على أسلوب الحياة مما ينعكس فرادحد أأإلى السكن لدى 

وفي بعض األحيان التكاليف ،يث يؤدي إلى ممارسة العنف ضد المسنسن بشكل سلبي حعلى الم 

 أو ضيق السكن الذي يسبب االزدحام قد تؤدي إلى ،العالية التي يحتاجها األبناء لرعاية األب أو األم

سن، ويمكن أن  بين االبن والزوجة مما يؤثر على سوء معاملة المالمشاجراتحاالت من التوتر و

ر صعوبة عندما ال يكون لدى االبن الدخل الكافي لرعاية  المسن مما يؤثر على  تكون المشكلة أكث

  ).Gnaedinger, 1989(سوء المعاملة 

  : نظرية النوع االجتماعي2.8.2

 ما نأنظرية النوع االجتماعي أن النساء المسنات أكثر عرضة للعنف، و       تؤكد قضايا

طار العنف العائلي، حيث يقع العنف داخل إطار يتعرضن له من صور سوء المعاملة يدخل في إ

 وممارسة العنف ضد ،ةة واالجتماعي قويا بين العوامل النفسياًاألسرة، وتؤكد النظرية أن ثمة ارتباط

المسنين سوءا على المستوى الفردي أو العائلي، وتوضح العالقة الجدلية بين النوع والقوة في إطار 

د مجموعة من العوامل االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية التي العنف العائلي وتشير إلى وجو

 وتكرس تبعية المرأة له، فالعنف يمثل أحد الوسائل التي يلجأ إليها الرجال ،تقوي سلطة األب
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سوية قضية تهميش نلممارسة العنف والقوة على المستوى الفردي والعائلي، وبذلك تضع النظرية ال

عتبار عند تحليل العوامل المجتمعية التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضدهن المسنين من النساء في اال

)Featherstone, 1997.(   
  : نظرية التعلم االجتماعي2.8.3

 ونأن التنشئة االجتماعية الخاطئة التي ينشأ عليها األفراد القائم        تؤكد نظرية التعلم االجتماع

 عدم يعتبررئيسية لممارسة العنف ضد المسنين، على رعاية المسنين قد تكون من العوامل ال

العالقات االحترام والتقدير والوفاء لما قام به المسنون تجاه أسرهم، من العوامل المهمة في تشكيل 

  .(Bandura, 1973)والتفاعالت غير السوية مع المسنين داخل األسرة 

   : نظرية العجز والقوة2.8.4

 يرتبط غالبا ون أن العنف واالضطهاد الذي يتعرض له المسن      تقوم هذه النظرية على أساس

ير نمط حياتهم بشكل ي من تغونبقوة وعجز المسن عن الحركة خارج مكان سكنه، وإذا تمكن المسن

نشط داخل إطار معيشتهم، فقد يتمكنون من إقامة العديد من العالقات االجتماعية التي ستعمل على 

 بالضعف وتؤكد نظرية العجز والقوة أن االعتماد المتبادل والدائم الحد من شعور المسنين المستمر

بين المسنين على اآلخرين يتزايد كلما كانت حالتهم الصحية والمادية بسيطة، وكلما أصبح المسنون 

غير قادرين على التفاعل وإقامة عالقات مع منظومة الحياة االجتماعية بصورة متكررة وانعدمت 

أصبحوا تحت رحمة  إذ يجابية مع األفراد والمجتمع إقامة عالقات اجتماعية لديهم القدرة على إ

القائمين على رعايتهم وهيمنتهم، وعندما تدفعهم الظروف المعيشية والصحية لإلقامة مع من يرعاهم 

 ة، حتى أنهم قد يعيشون تحت وطأاً واكتئاباًنهم يعانون أمراضا مزمنة وضعفإبصورة غير إنسانية ف

  ).Grafstrom, Nordberg & winbld, 1994(روف القاهرة وكأنهم أموات هذه الظ
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  : نظرية االعتماد المتبادل2.8.5

 كل نأ      تؤكد نظرية االعتماد المتبادل أن الشركاء في العالقة يعتمد بعضهم على بعض و

ة مع اآلخرين، شريك يملك العديد من التأثيرات والمشاعر التي تظهر خالل الصور المتباينة للعالق

 وتؤكد النظرية أن األفراد يشعرون ،وتنعكس هذه التأثيرات سلبا أو إيجابا على العالقة بين الطرفين

 البدائل األخرى، ويعتقدون هبضرورة االعتماد على شركائهم عندما تفوق نتائج تلك العالقة ما تقدم

  . ن احتياجاتهم وأهدافهم يمكن تلبيتها من خالل تلك العالقةأب

      وتؤكد النظرية أن فكرة االعتماد يجب أن تتخلص من الكراهية والبغض وترتبط بالمحبة 

والتأييد بين المسن والقائم على الرعاية، إال أنها تؤكد أن هذه الرؤية المثالية ال يمكن تحقيقها، حيث 

نهم ليسوا إإذ ن األشخاص األقل اعتمادا على اآلخرين يطمحون دائما إلى إنهاء تلك العالقة، إ

بحاجة إليها نظرا إلى تحقيق مصالحهم وبلوغ أهدافهم بينما يتجه األشخاص المعتمدون بدرجة 

كبرى نحو محاولة التفاعل االيجابي بأنماط من السلوك، ويعتقدون أنها تؤدي إلى تحسين العالقة 

كثر اعتمادا على  وتؤكد النظرية أن األفراد األ،والحفاظ على استمراريتها ألطول فترة ممكنة

شركائهم سوف يشعرون بالراحة بصورة ملموسة عندما يتعاملون مع شركائهم في الحياة على نحو 

يساعدهم على تحقيق األمان والطمأنينة، في حين أن األمر سيكون سلبا عندما يرى هؤالء 

انية مما يولد  يتعاملون معهم بصورة ال تتسم بالرحمة أو اإلنسءهم ويستشعرون أن شركا،المعتمدون

ن ضعفهم إ وأحيانا الرغبة بالموت حيث ،لديهم مشاعر اإلحباط والعزلة واالكتئاب والكراهية للحياة

عتمد الدائم والمستمر يجعلهم في حالة قلق وتوتر تزيد من احتماالت ردود أفعال سلبية من جانب الم

 عدم الطمأنينة وصور مختلفة عليهم وعادة ما تؤدي حاالت القلق المرتبطة بضعف المعتمدين إلى

 ).Kenny & Cook, 1999(من ردود األفعال النفسية واالجتماعية 
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   خالصة

  من خالل استعراض النظريات السابقة الم    ّن إرة لظاهرة العنف ضد المسنين يمكن القول فس

ت كل نظرية من تلك النظريات فسرت العنف بشكل مختلف حيث ركزت كل نظرية على متغيرا

 إال أنه ال يمكن إرجاع المشكلة لسبب واحد أو أكثر دون ،معينة ترى أنها السبب في حدوث المشكلة

ن تساعد في فهم المشكلة، ومعرفة الطريقة المناسبة أ يمكن ،دراسة المشكلة بشكل أوسع وأعمق

 لبعضها للتعامل معها، كما وتعتبر تفسيرات النظريات السابقة لظاهرة العنف ضد المسنين مكملة

 في محاولة منها للتعرف على أسباب ودوافع العنف ضد المسنين، كما يمكن استخدام جميع بعضاً

النظريات السابقة في تفسير ظاهرة العنف ضد المسنين والتعرف على ردود أفعالهم النفسية 

  .واالجتماعية

ب متعددة تم       ويرى الباحث أن ظاهرة العنف ضد المسنين يمكن أن تحدث نتيجة ألسبا

  :استنتاجها من النظريات السابقة من أهمها

باء وذلك لنقص المهارات والخبرات في آلوجود أبناء غير مؤهلين لتحمل مسؤولية رعاية ا •

 .كيفية التعامل مع المسن مما يولد العنف ضد المسن حسب نظرية العنف العائلي

 . ألبناء حسب نظرية االعتماد المتبادل العنف نتيجة لألعباء المالية ونقص الدخل لدى ايظهرقد  •

انتقام بعض األفراد وخاصة األطفال والنساء الذين تعرضوا للعنف من قبل اآلباء في مراحل  •

  . وهذا ما تؤكده نظرية العنف العائلي،مبكرة من تاريخ العائلة

 رعاية تؤثر االضطرابات النفسية والعصبية واالجتماعية التي يعاني منها الشخص القائم على •

 .المسن حسب نظرية العجز والقوة
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عدم قدرة القائم على رعاية المسن بالموازنة بين حاجاته الخاصة وحاجات المسن وتعارضهما،  •

 ينعكس بصورة غير إنسانية في تعامله مع وهذا ،مما يولد لدية الشعور باإلحباط والغضب

 .المسن حسب نظرية االعتماد المتبادل

 على رعاية المسن دورا في ونعية الخاطئة التي ينشأ عليها األفراد القائمتلعب التنشئة االجتما •

 . حسب نظرية العنف العائليإليهاإلساءة 

 للعنف واإلهمال، لعدم ةيكون المسن الذي يعاني من العجز واإلعاقة واألمراض، أكثر عرض •

م على رعايته بالعبء مقدرته على تلبية حاجاته اليومية واعتماده على اآلخرين، مما يشعر القائ

 .هله حسب نظرية العجز والقوةاوالضغط على ك

 والسكن من العوامل المؤثرة على القائم ، واالقتصادية، والظروف االجتماعية،تعتبر البطالة •

 . المسنعلى رعاية
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  الدراسات السابقة 2.9

 بشكل خاص، إالّ أننا على الرغم من ازدياد العنف األسري بشكل عام وازدياد العنف ضد المسنين

العنف نلحظ قلة الدراسات والبحوث الميدانية في المجتمعات العربية التي تتطرق لموضوع 

الممارس ضد المسنين وردود أفعالهم النفسية واالجتماعية، إال أن الكثير من الدراسات األجنبية 

نف العائلي ضد الكبار، لذا تناولت مشكالت المسنين النفسية واالجتماعية، واإلساءة للمسنين، والع

  .سيعرض الباحث هذه الدراسات لما لها من أهمية لهذه الدراسة

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى ) 2006(   أجرى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    

في الضفة الغربية ) المسنينواألطفال، والعنف ضد المرأة، (انتشار ظاهرة  العنف األسري المختلفة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود نسبة عالية من المسنين الذين تعرضوا لإلساءة من قبل وقطاع غزة، و

 لنوع واحد من أنواع العنف األربعة   اأحد أفراد أسرهم، فقد بلغت نسبة المسنين الذين تعرضو

 ربع ينت الدراسة إن وب، على األقل)%24.7() اإلهمال الطبيواالقتصادي، والجسدي، والعاطفي، (

 في )%20.7( في الضفة الغربية مقابل %24.2)(المسنين في فلسطين قد تعرضوا للعنف بنسبة 

قطاع غزة، وكانت اإلساءة العاطفية هي األبرز في أنواع العنف الممارس تجاه كبار السن حيث 

افة  لإلساءة العاطفية من المسنين من أفراد العينة من قبل أحد أفراد األسرة، إض)%17.5(تعرض 

، كما )%5.7(اإلساءة الجسدية  ثم، )%5.8(، ثم اإلساءة االقتصادية )%8.6(إلى اإلهمال الطبي 

ن التعليم يحمي كبار السن من إساءة اآلخرين لهم أي أن المسنين األقل تعليما هم أبينت الدراسة 

لعاطفية من  لإلساءة ا)%17.1(ضحايا لإلساءة بنسبة تفوق المسنين األكثر تعليما، حيث تعرض 

 الذين مستواهم التعليمي ثانوي ونالمسنين الذين حالتهم التعليمية ابتدائي فأقل، بينما تعرض المسن

  . بالنسبة لإلساءة العاطفية)%9.8(فأكثر إلى العنف بشكل أقل بنسبة 
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ت الدراسة أن المسنين الذين تعرضوا لإلساءة الموجودين خارج القوة العاملة كانوا ضحية وبينّ

 من المسنين المعنفين )%40.3(إلساءة بمختلف إشكالها بنسب أعلى من أولئك العاملين، حيث إن ل

من المسنين المعنفين الموجودين خارج  )%5.4( العاملين كانوا عرضة لإلساءة الجسدية، مقابل

  من المسنين المعنفين مازالوا)%3.2(كما يوجد .   نفسهانوع اإلساءةلالقوى العاملة تعرضوا 

يتواجدون داخل القوة العاملة يتعرضون للعنف االقتصادي، بينما يتعرض المسنون داخل وخارج 

قل ممن يتواجدون خارج القوة أ )%11.2(القوة العاملة لإلساءة العاطفية بالدرجة األولى بنسبة 

بل أحد ن نسبة المسنين المعاقين الذين تعرضوا لإلساءة من قأنت الدراسة ،  وبي)%17.1(العاملة 

    ، فيما بلغت نسبة من تعرض لإلساءة من المسنين غير المعاقين)%26.6(أفراد أسرهم قد بلغت 

 )23.%(سنات أكثر عرضة لإلساءة من الذكور حيث بلغت نسبة اإلساءة ، وأن نسبة اإلناث الم

قابل  لإلناث م)19.4( من الرجال واإلساءة العاطفية )%5.0(  مقابل)%6.2(الجسدية لإلناث 

  . للرجال )15%(

  ،دراسة حول العنف ضد المسنين في القدس الشرقية من وجهة نظرهم) 2006(   أجرت القيسي   

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف بجميع إشكاله ضد المسنين الفلسطينيين 

بعاد العنف التي أر أو الذين يستخدمون مراكز المسنين في القدس الشرقية، والكشف عن جميع مظاه

يمكن أن يتعرض لها المسنون، حيث تكون مجتمع الدراسة من المسنين الذين يستخدمون مراكز 

وأندية المسنين التابعة لدائرة الرفاه االجتماعي في القدس الشرقية، حيث استخدمت الباحثة المنهج 

مسن من الجنسين     ) 101(غت مسنين، والمنهج الكمي على عينة بل) 10(الكيفي على عينة قوامها 

 أن ظاهرة العنف ضد المسنين بكافة إشكاله إلى أشارت نتائج الدراسةو).  مسنة66، اً مسن35(

 من )%6.5(نت النتائج أن  فقد بي،لق بالعنف النفسيعموجودة في المجتمع الفلسطيني، ففيما يت

هانة بعد تعرضهم إل شعروا با)% 17(، و المسنين لديهم شعور بالخوف من قبل إفراد عائلتهم
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 شعروا بعدم الحرية في اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهم، )%59(  وفراد عائلتهم،أللمسبات من قبل 

 )%17( من المسنين تعرضوا للشتائم، و)%15(وبالنسبة للعنف اللفظي أوضحت نتائج الدراسة أن 

هانة، إلاد العينة تعرضوا لفرأ من )%15(فراد عائلتهم، في حين أن أتعرضوا للعزل من قبل 

 من )%2(أن ت النتائج  من المسنين تعرضوا للصراخ، وفيما يتعلق بالعنف الجسدي بينّ)%19(و

ا العنف الضرب باليد، والتجويع، أمو ، الدفع، مثلبعاد العنف الجسديأالمسنين تعرضوا لجميع 

 تعرضوا )%2(فات المادية و من المسنين منعوا من المصرو)%5( فقد كشفت النتائج أن ،المادي

حد أ من المسنين اقترض منهم )%6( تعرضوا لسرقة أشيائهم الخاصة، و)%3(لسرقة أموالهم و

فراد عائلتهم ولم أحد أفراد العينة اقترض منهم أ من )%15(موافقتهم ومن دون فراد عائلتهم أ

جبروا أ) %3( الخاصة، وعلى التنازل عن أموالهمجبروا أ )%4(رض، وقتَيرجعوا لهم المبلغ الم

  .جبروا على كتابة وصية تنازل عن أمالكهم الخاصةأ )%2(على بيع أثاثهم أو ذهبهم و

 من المسنين لم )%12( أن إلى وفيما يتعلق باإلهمال المقصود وغير المقصود، فقد أشارت النتائج

 قدمتَ أن الوجباتُ إلى امن المسنين أشارو )%28(أن م لهم وجبات بشكل منتظم يوميا، في حين قدتَُ

لهم بشكل منتظم في بعض األحيان أممن المسنين )%15(دمة فقد أشار قَّا عن نوعية الوجبات الم 

إلى أن نوعية الوجبات الممن المسنين أشاروا إلى أن نوعية الوجبات )%26(مة غير جيدة وقد 

مسن بتقديم األدوية للمسن بمواعيد منتظمة مة هي متوسطة الجودة، وحول اهتمام أفراد عائلة المقدالُ

 من المسنين أشاروا إلى إهمال )%33( من المسنين إلى عدم تقديم الدواء لهم بمواعيده و)%7(أشار

سن إلى من قبل أفراد عائلتهم في بعض األحيان في تقديم الدواء لهم بمواعيده، وفيما يتعلق بأخذ الم

 )%11(فراد عائلتهم بأخذهم للطبيب، وألى عدم اهتمام  إ)%13(الطبيب في حال المرض، أشار 

 إلى اهتمام جزئي بنظافتهم،  )%29(أشاروا إلى عدم اهتمام بنظافتهم من قبل إفراد عائلتهم، و

  . أشاروا إلى عدم تقديم مساعدة بتنظيف غرفتهم من قبل إفراد عائلتهم)%12(و
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 & Jogerst, Dawson, Hartz, Ely(يتزر  وسواليهارتز، ال     أجرى كل من جوقرست، داوسن،  

Schweitzer, 2000(وتوافر الخدمات الصحية ، دراسة حول العالقة بين معدالت العنف ضد المسنين 

واالجتماعية بالمجتمع، كان الهدف منها التعرف على طبيعة العالقات بين العنف ضد كبار السن 

لمحلي أو عدم توفرها، تم تطبيق الدراسة ومدى توفر الخدمات الصحية واالجتماعية بمجتمعهم ا

تكونت العينة من المسنين المقيمين في دور وحياء والية ايوا األمريكية، أ حيا من )99(على 

ن العنف أ عاما، كان من نتائج الدراسة )65(الرعاية الخاصة بكبار السن والذين تجاوزت أعمارهم 

م تحديدها من  يقيم فيه المسن ويتفاعل معه، وتّالممارس ضد المسنين مرتبط بطبيعة المجتمع الذي

 والتي تعمل على ، وغياب التأمينات االجتماعية لهم،خالل عدم توفر الخدمات الصحية لكبار السن

  . حماية المسنين من النتائج السلبية المترتبة على الشيخوخة

 اً استراليا بحث في)Sadler, Kurrle & Cameron, 1995( سدلر، كرل، وكميرون  كل منوأجرى

  : نتائجة الىأشارتحول قضايا كبار السن، 

 عاما قد تعرضوا إلساءة المعاملة )65( من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم )4.6%( •

 من إجمالي المقيمين في )%5.4( نأ و،خالل وجودهم في مؤسسات رعاية المسنين

 من هؤالء )%2.5( نأ و إلى تعرضهم لسوء المعاملة،اشاروأمؤسسات رعاية المسنين 

عاشوا في مجتمعات حضرية، وقد أشار العديد منهم إلى أنهم تعرضوا إلى سوء المعاملة 

 .من شريك الحياة

كبر معدل لسوء المعاملة تم اإلبالغ عنة في ثالث واليات، ووقع في المناطق الريفية أن أ •

لة تكمن في طبيعة والحضرية على السواء، وقد أوضحت الدراسة أن خطورة سوء المعام

 الكحوليات، ى يسيئون معاملة المسنين مدمنون علن مم)%30(مرتكبيها، أذ تبين أن 
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ن ضحايا سوء معاملتهم كانوا معتمدين على أومصابون بالعديد من األمراض العقلية، و

 .هؤالء المسيئين

 منهم )%19( من الضحايا تعرضوا للعنف العائلي، و)%25(كما أكدت الدراسة أن  •

  . كانوا معتمدين ماليا)%18( نأتعرضوا لسوء معاملة في المهنة، و

 

 أن كبار  من خاللهاندراسة تبيReay & Browne, 2001 ((   وأجرى كل من راي وبراوين    

  :السن يتصفون بما يلي

 .هم من األشخاص كبار السن •

 .تعرض النساء للعنف أكثر من الرجال •

 .ت مع المجتمعمسنون ال يوجد لهم عالقات وتفاعال •

 األشخاص الذين يعانون من العجز يعتمدون على اآلخرين في تلبية حاجاتهم، •

  .    وعلى أشخاص يعانون من مشاكل نفسية وعصبية

 ,Eisikovits, Winterstein & Lowenstein( ايسكوفيست، ونترستن، لوينستين جرِتأ      

 العنف في ةرف على حجم ظاهرهدفت إلى التع) إسرائيل( دراسة في جامعة حيفا )2004

إسرائيل، كما هدفت الدراسة إلى معرفة األسباب المؤدية إلى ممارسة العنف ضد المسنين في 

  .المجتمع اإلسرائيلي، وهدفت إلى التعرف على طبيعة الظاهرة من خالل المسن المعنف نفسه

 الذكور ممن  من392 من المسنين والمسنات، )1045(طبقت الدراسة على عينة مكونة من 

  . عاما)60( من النساء المسنات ممن تجاوزن )653( عاما، و)65( واتجاوز

 ، والوضع الصحي،هغرافيو وديم،استخدمت أداة بحث مكونة من عدة متغيرات اجتماعيةو

سن باألمنوالوظيفي،  ومدى شعور الم.  
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   - :و اشتملت أداة البحث على عدة إشكال من العنف منها

العنف اللفظي، والعنف االجتماعي، واإلهمال، والعنف االقتصادي، والعنف العنف الجسدي، و

  :أظهرت نتائج الدراسة إن .الجنسي

فراد العينة تعرضوا لنوع واحد من العنف على األقل في السنة األخيرة قبل أ من )18% ( •

 .إجراء الدراسة

 .فراد العينة تعرضوا للعنف الجسديأ من )2% ( •

 . النساء للعنف الجسدي أكثر من الرجال وخاصة في الوسط العربيأظهرت الدراسة تعرض  •

 .فراد العينة أكدوا تعرضهم للعنف المادي واالستغاللأ من )6.6% ( •

 .فراد العينة تعرضوا للعنف اللفظيأ من )8% ( •

• )2.7%(ن النسبة األعلى كانت أ و،غالق المنزلانعوا من استعمال الهاتف أو السماح لهم ب  م

 . تعرضوا لإلهمال)%25(اء في الوسط العربي، ومن النس

فراد الذين مارسوا العنف كانوا من األبناء واألزواج وخاصة ن معظم األأنت الدراسة وبي

  بطالة أو مطلقين أو منفصلين عن أزواجهم وأ ،الذين يعانون من مشاكل صحية

العنف ضد ب تتعلق دراسة )Payne & Fletcher, 2006( فالتشرين ويأجرى كل من بو      

وهي عبارة عن دراسة تحليلية لمجموعة من الدراسات التي تناولت العنف ضد ،سنينالم 

سنين  داخل المؤسسات الصحية، أو دور الرعاية اإليوائية، ودور النقاهة، وطبقت الدراسة الم

توحة  أسئلة مفةمؤسسة لرعاية المسنين، وقد استخدمت الدراسة أربع) 400(على عينة بلغت 

وطلب من مدراء تلك المؤسسات اإلجابة عليها لتحديد االستراتيجيات للحد من ظاهرة العنف 

  :برز تلك االستراتيجياتأوكان من ، ضد المسنين والمعوقات المتوقع مواجهتا

 .استخدام سياسات صارمة وتطبيقها •
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 .رفع الكفاءة من خالل عقد العديد من دورات التوعية •

 .مجتمع والخدمات المتوفرةاستغالل إمكانيات ال •

 .إعطاء الفرصة لكبار السن للمشاركة في برامج التوعية •

 ومراكز الشرطة المتوفرة في اإلحياء ،االستفادة من الخدمات العامة كالهاتف المجاني •

 .لتوعية المجتمع بقضية العنف ضد المسنين القريبة

 الزوار جل تفتيش أن وضع كاميرات مراقبة ووضع حراسات على األبواب ومراقبتها م •

    .        وتسجيل بيانات كافة الزائرين

دراسة هدفت إلى تحديد اتجاهات أفراد المجتمعات ) 2002(جرت منظمة الصحة العالمية أو      

 ، والبرازيل،الهند(الصناعية والنامية نحو العنف ضد المسنين، وقد طبقت الدراسة في كل من 

، وكان من نتائج ) واستراليا، وكندا،السويد (:ثالث دول صناعيةو)  ولبنان، وغينا،واألرجنتين

  :الدراسة

 شكال العنف ضد المسنين في دولهم أن المبحوثين في الدول النامية كانوا األقل في تحديد أ •

ن المبحوثين في الدول النامية كانوا األقل في إدراك عدم توفير الخدمات االجتماعية والصحية أ •

 .مارس ضدهمشكال العنف المأ من الًا تعتبر شكإلى المسنين بأنه

 نهن أكثر إهماال من قبل الحكومات أ للعنف كما اّ األكثر تعرضنن النساء في الدول النامية هأ •

 .شكال العنف ضد المسنينأبرز أن اإلهمال والهجر من أن المبحوثين في الدول النامية يرون أ •

ن عدم االحترام والتقدير أصناعية والنامية على ت الدراسة إجماع كل من الدول الكما بينّ

  .شكال العنف الممارس ضد المسنينأ من ليعتبر شك

 العديد من أن Harrel, Ehrlich & Hubbard, 1990)(ل، هرلش وهابارد يكما أظهرت  دراسة هار

، شكال مختلفة من العنف، كالضربأل عاما فأكثر، يتعرضون )65(المسنين ممن تجاوزت أعمارهم 
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. والعنف المالي، والعنف النفسي، وحرمانهم من الرعاية الصحية والطعام، مما يهدد حياتهم وأمنهم

 عاما فأكثر محرومون من الحياة )80(كما أظهرت الدراسة أن المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 

ني منها  كما أن االكتئاب يمكن أن يتطور ويصبح أحد العلل التي يعا.األماكن التي يفضلونهافي 

المسنون نتيجة لما يالقونه من أشكال مختلفة للعنف، وأكدت الدراسة أن شعور المسنين بالنبذ، 

واإلهمال، والضغوط، والقلق دائما يؤدي إلى توتر العالقات األسرية واللجوء إلى المستشفيات، وقد 

  .يحتج بعضهم على اإلهمال بالسير في الشوارع هائما على وجهة دون هدى

-Taylor , Del(هيتزل وستار، يلسون،  ، ولسكوت، غراندي-ل  وأجرى كل من تايلور، دي     

Grande, Woolascott, Starr, Wilson, & Hetzel 1999 (في شمال استراليا عن اً اجتماعياًمسح 

 من المسنين قد )%40(ن أقضايا سوء معاملة كبار السن، حيث أظهرت نتائج المسح النهائي 

ن أ خالل فترة معيشتهم مع أبنائهم وزوجات األبناء، كما أظهرت نتائج المسح تعرضوا للعنف

ن سبب أ من المسنين المعنفين قد تعرضوا للعنف من األخ واألخت، وتؤكد الدراسة )5.4%(

الخالفات بين المسنين والقائمين على رعايتهم هي التي تقف وراء مس العنف ضد المسنين، اِرم

حد العوامل الرئيسية لممارسة العنف أية بين المسنين والقائمين على الرعاية هي ن الخالفات المالأو

 من المسنين المبحوثين قد تعرضوا للعنف من شركائهم )%2.5(ضد المسن، وأكدت الدراسة إن 

 من المسنين )%30(ن أجل الحصول على أموال الضحايا من المسنين، وأظهرت الدراسة أمن 

انوا يعتمدون على اإلفراد الذين مارسوا العنف ضدهم، وأظهرت الدراسة الذين تعرضوا للعنف ك

  . من المسنين المبحوثين قد تعرضوا للعنف العائلي)%25(ن أأيضا 

دراسة تحت عنوان المجتمع واإلساءة لكبار السن في المجتمع ) 2006(أجرى صادق و      

  .لضحية  نحو المسيئين لهمالمصري التي تحدث جزء منها عن ردود األفعال الضعيفة  ل
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أجريت الدراسة على عينة عمديه من كبار السن تم اختيارها من عدد من دور المسنين في و

ن أ إلى  نتائج الدراسةأشارت  إذاستخدم الباحث االستبيان في جمع البيانات،والمحافظات المصرية، 

ن الضعفاء منهم ألعائلة، في حين فراد اأ من أفراد العينة عانوا من سوء العالقة مع )%50.4(نسبة 

 ال يملكون غير الشكوى والتظلمات، وأكد )%44.8(غير قادرين على التعبير المؤثر ونسبتهم 

ن يهيموا على أمامهم هو أخرج الوحيد ن المأ )%43.2( ونسبتهم ،اليائسون والمحبطون منهم

، فال ةي والنفسةء المعاملة الجسدي لسواًثارآا الذين يعانون مأوجوههم في الشوارع على غير هدى، 

يملكون إال إن يذهبوا إلى المستشفيات، وبصور متكررة، كتعبير رمزي عن البحث عن مساندة 

ما عن إشكال اإليذاء النفسي المقصود وغير أ. )%40(نفسية أو اجتماعية، وقد بلغت نسبتهم 

لت إشعار اآلخرين وخصوصا  من المبحوثين حاو)%50.8(المقصود حيث أكدت الدراسة إن نسبة

 أنهم يمتنعون عن تناول )%47.6(المسيئين لهم بعدم رغبتهم في الحياة، في حين أكدت نسبة 

 أكدوا أنهم يمارسون سلوكيات )%46.8(الطعام بوصف ذلك تعبيرا صامتا عن تذمرهم، في حين 

يب في سبيل زيادة  امتناعهم عن الذهاب للطب)%39.2(قد تودي بحياتهم، وأكدت الدراسة نسبة 

، فقط اعترفوا )%33.2(نسبة المرض، من أجل التخلص من الحياة، أما اآلخرون ونسبتهم 

حيث أكدت الدراسة ونا من ناحية الجوانب السلبية التي يعانيها المسنبمحاولتهم إيذاء أنفسهم، أم ،

ق العزلة  من أفراد العينة أقرت بالهروب من الواقع المرير عن طري)%52.4(ن نسبة أ

 أنهم يتمنون الموت )%45.6(واالنسحاب، وعدم تعريض الذات للهوان المتزايد، وأكدت نسبة 

 يعيشون مراحل )%44.4( نسبة نأكنهاية ضرورية للتخلص مما يالقونه، في حين أكدت الدراسة 

  .اإلحباط والشعور بالتوتر

عرب في إسرائيل للعنف  دراسة حول رؤية المسنين ال),Norma 2001(      وأجرت نورما 

واالستغالل الموجة ضدهم من قبل أفراد أسرهم، ومعرفة ما هي الوسائل التي استخدمها المسن 
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 إشكال للعنف ةأظهرت نتائج الدراسة، أن هناك أربعو المشكالت التي يتعرض لها، همع هذللتكيف 

  : وهي حسب تعريف المسن المعنف من أفراد العينة له ونالذي يتعرض له المسن

  . الذراع ولي، والصفع، والركل، ويشمل الضرب: العنف الجسدي.األول

 ويشمل عدم االهتمام بالمسن من الناحية الصحية وعدم االهتمام بطعامه ونظافته،  : اإلهمال.الثاني

  .   ويشمل الشتم ورفع الصوت وتهديد المسن: العنف النفسي.الثالث

ل المسن بالقوة، والتصرف بما يملك دون علمه، وكما أشارت خذ ماأ ويشمل : العنف المادي.الرابع

 األبناء بالدرجة  منه مارسوا  العنف ضد،الدراسة إلى أن األشخاص القائمين على رعاية المسن

  .، أشقاء المسن المعنفةنّكأل األحفاد،واألولى 

  

  : إشكال لدى المسنين للتكيف مع العنف كاألتيةكما أظهرت الدراسة أربع

أربعة من المسنين من أفراد العينة لديهم الرغبة في البقاء مع أفراد األسرة على الرغم ن أ •

  .من  استمرار تعرضهم للعنف

 . ن سبعة من المسنين المعنفين من أفراد العينة لديهم رغبة بالعيش بمفردهمأ •

• من هم وأنّ من أفراد العينة أكدوا شعورهم بالخطر على حياتهم من قبل أفراد عائلتهةثالث أن 

 .األفضل التوجه للجهات القانونية لحمايتهم

 من أفراد العينة إن لديهم القدرة الذاتية االيجابية على التخلص من العنف الممارس ةأكد ثالث •

 . عليهم من أسرهم

العنف ضد المسنين  في الوسط العربي "دراسة تحت عنوان ) 2000(أجرى زعبي و      

 وبين المسنين غير ، للعنفينلى معرفة الفروق بين المسنين المعرض، هدفت الدراسة إ"بالشمال

 واالرتباط االقتصادي للمسن ، وذلك فيما يتعلق بالمتغيرات الديمغرافية للمسن،المعرضين للعنف
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بالقائم على الرعاية والقدرات لدى المسنين ومقومات الحياة الحديثة وأثارها على العنف ضد 

قياس هذا المتغيرات من خالل عدد األوالد عند المسن كذلك عدد األحفاد المسنين، وقام الباحث ب

  .  وكذلك استخدام شبكات الدعم الرسمي وغير الرسمي،لالبن األكبر

 تعرضوا للعنف اً مسن)120(أجرى الباحث الدراسة على مجموعتين تكونت المجموعة األولى من و

 للعنف، كما قسمت أداة البحث إلى قسمين  لم يتعرضوااً مسن)120(ومجموعة ثانية مكونة من 

 ون المعنفون المسنه والقسم الثاني يجيب علي،ن االجتماعيخصائييناأل ه قسم يجيب عليه عليهلإلجاب

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي. وغير المعنفين

 اقتصادية واجتماعية اً المسنين الذين تعرضوا للعنف من المبحوثين يعيشون أوضاعنأ •

عية ونفسية صعبة أكثر من المسنين الذين لم يتعرضوا للعنف داخل المجموعتين ومجتم

اقتصادية صعبة اًمن المسنين المعنفين يعيشون أوضاع) %74( من أفراد العينة، وأن 

  وغير المعنفين في المجموعة المعنفين من المسنين)%46( مقابل إلى صعبة جداً

 .الثانية

نف كانوا أكبر سنا من المسنين غير المعنفين حيث بلغت ن المسنين الذين تعرضوا للعأ •

 . عاما)74( غير المعنفين ون عاما بينما المسن)77(معدل أعمار المسنين المعنفين 

 كانت نسبة المسنين األرامل من أفراد المجموعة المعنفين هي األكبر حيث بلغت نسبتهم •

 . في المجموعة غير المعنفة)%56( مقابل )74% (

اصة  من األفراد الذين يمارسون العنف ضد المسنين هم من الذكور، وخَ)%74( نأ •

 . واألحفاد،الزوج، واألبناء

 .ن للعنف هم من أزواج النساء المسنات المعنفات من الممارسيِِ)%21( نأ •

 .إن زوجة االبن هي التي مارست العنف ضدهم:  العينة قالواأفرادمن ) %2(أن  •
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) عاطلين عن العمل(ارسين للعنف ضد المسنين ال يعملون  من األفراد المم)%65( نأ •

 .أو من النساء ربات البيوت

وأظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمحدودية القدرات وتعلق المسن من الناحية  •

 االقتصادية ة من المسنين المعنفين يحتاجون إلى المساعد)%80( نأاالقتصادية أظهرت 

النسبة ما في المجموعة الثانية غير المعنفة كانت من القائمين على رعايتهم، بين

)77%(. 

 من )%80( من الناحية االقتصادية وهمؤ من المجموعة األولى يساعدهم أبنا)%73(ن أ •

 . من الناحية االقتصاديةؤهمالمجموعة الثانية يساعدهم أبنا

لحمام  المأكل والملبس وا في من المسنين المعنفين يطالبون برعاية خاصة)%97( نأ •

  .معنفة يطالبون بذلكال غيرفراد العينة أ من )%92(والنظافة، وأن 

 دراسة هدفت إلى )Bruno, Booth & Marin, 1996(ن برونو، بوث ومارين  مأجرى كٌل      و

توصلت و.  لسوء معاملة كبار السن، واآلثار النفسية واالجتماعية،التعرف إلى ردود األفعال

عاملة دائما ما يصيب هؤالء المسنين بمشاعر من عدم القدرة على مواصلة ن سوء المأالدراسة إلى 

الحياة، والعزلة االجتماعية  والخوف من التعامل مع اآلخرين، واأللم واليأس في الحياة، والقلق 

  . جميعها مشكالت تؤدي بهم إلى اإلصابة بإمراض مزمنة

ن أين من خاللها ة كبار السن تب دراسة عن سوء معامل)Cripps, 1999(أجرى كريبس و     

وء المعاملة منع سل شهرا لبرامج خاصة )18( من المسنين قد تعرضوا لمدة )%20(حوالي 

وء  موقفا من مواقف العنف أو س)267( من المسنين قد تعرضوا إلى )100(ن أضدهم، و

العنف هو الشتم  وأن أكثر إشكال ،المعاملة، وقد أكد العديد من المسنين أنهم تعرضوا للعنف

 وذلك من خالل تعلمهم ،ن حقوقهم تركزت في جانب القدرة على الدفاع عن الذاتأوالتوبيخ، و
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 وإيقاف هذا اإلشكال من العنف الممارس ،لخطوات سلوكية واجتماعية تساعدهم على التخفيف

 نأ من المبحوثين قد تمكنوا من الدفاع عن ذاتهم، في حين )%50(ن أين  وقد تب.ضدهم

 لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من خالل تعلمهم لخطوات سلوكية واجتماعية )16%(

  . لمساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم

 ,Ortmann, Fechner( أجرى كل من اورتن، فشنير، باجانووسكي، وبرنكمان      

Bajanowski & Brinkman, 2001(دراسة تحت عنوان " :عامةوء معاملة كبار السن مشكلة س" ،

 ما نأ قد تؤدي إلى الموت، حيث إذ كبار السن اهاركزت الدراسة على المعاملة السيئة التي يتلق

شكال  أ وأشارت الدراسة إلى عدة .للموت المؤدي من كبار السن تعرضوا للعنف )%3(يقارب 

مين برعاية يمكن تسميتها باإلهمال المميت، كما قدمت الدراسة تحليال للعالقة بين الضحية والقائ

المن الضحايا الذين تعرضوا أنت الدراسة سن من الحاالت التي وصلت إلى مرحلة الموت، وبي

لذلك العنف كانوا في مراحل حياتهم األولى متسلطين وممارسين للعنف على األفراد المحيطين 

 في بهم، وأن من مارس العنف ضدهم في الغالب األبناء أو الزوجات الذين عانوا من العنف

ن أغلب الذين مارسوا العنف كانوا يعتمدون ماليا أمراحل حياتهم األولى، كما بينت الدراسة 

بالدرجة األولى على الضحية، حيث بدؤوا يشعرون بأن الضحايا سيتخلون عن مساعدتهم، ومن 

ثم صدرت عنهم ردود أفعال متباينة كاإلهمال والعزلة االجتماعي، والقسوة التي جعلت الضحية 

  . شعر بأن حياته تقترب من نهاية األجل المحتومي

 دراسة هدفت إلى الكشف عن األسباب التي تدفعهم إلى )Griffin, 1994(أجرى جريفين و      

سن المعنف والشخص الذي يمارس ممارسة العنف ضد المسنين، وكذلك فحص العالقة بين الم

شكال عدة من العنف، وكان خمسة من أل العنف، حيث تم اختيار عينة من المسنين الذين تعرضوا

 تعرضوا للعنف المالي ةفراد العينة تعرضوا للعنف الجسدي، واثنان تعرضوا للعنف اللفظي، وثالثأ



44 
 

 للعنف، وستة ين من كبار السن األفريقيين المعرضةواالستغالل ، حيث قام بإجراء مقابلة مع عشر

ن هناك عالقة ارتباط بين أ نتائج الدراسة من األشخاص الممارسين للعنف ضدهم، وكان من أهم

الظروف االجتماعية السيئة التي يتعرض لها المسيء وممارسة العنف ضد المسن، حيث تسبب له 

  .التوتر والقلق مما يؤدي إلى ممارسة العنف ضد المسن القائم على رعاية

ن أنت الدراسة ائهم، وبين معظم الذين مارسوا العنف ضد المسنين كانوا من أقربأوأظهرت الدراسة 

شون في مناطق منعزلة وبعيدة عن مراكز الحماية االجتماعية  مما أدى يمعظم المسنين المعنفين يع

  .إلى انفراد المسيء بالضحية

 من خاللها الاو  دراسة حShiamberg & Gans, 2000((وغانز  شيامبرج  كل منىأجر  و    

للهروب من القائمين على رعايتهم داخل أسرهم وتفضيل إظهار األسباب التي تدفع كبار السن 

 وكشفت الدراسة أن اإلساءة إلى المسنين زادت باطراد في ،المعيشة في دور رعاية المسنين

 فكرة اإلنسانية التي نأالسنوات األخيرة للعديد من األسباب االجتماعية واالقتصادية والنفسية و

 ،ة الغالبة في عالقات أفراد العائلة والمجتمع بكبار السنيجب أن تلتزم بها األسر لم تعد السم

فضل كبار السن الهروب إلى مؤسسات رعاية المسنين أمال في حياة مستقرة في نهاية ومن ثم ي

نه من المهم األخذ في االعتبار القضايا والمشكالت المترتبة على أضحت الدراسة والعمر وأ

الل السنوات القادمة، مما يتطلب ضرورة وجود تزايد النسب العالية من كبار السن خ

عداد أ ومن ثم يتطلب األمر العمل على زيادة ،استراتيجيات وقائية لحمايتهم من سائر اإلساءات

  . لرعاية هؤالء المسنيناألخصائيين ويقتضي ذلك القيام بتدريب أجيال من ،مؤسسات الرعاية

 في المجتمعات ون أشكال العنف التي يتعرض لها المسنين أنتعقيباً على الدراسات السابقة تبو      

غلب الجهات التي تمارس العنف ضد المسنين هم أالغربية عديدة ومتنوعة، وأن والمحلية والعربية 

 وقد شكلت ،األبناء وزوجات  والزوجات،، واألخوات، واإلخوة،اصة األبناء وخَ،أفراد العائلة
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 والدخل المادي للشخص القائم على رعاية المسن ،حجم السكن و، واالجتماعية،األوضاع االقتصادية

سرة ِف النظريات االجتماعية المه وهذا ما أكدت علي، في ممارسة العنف ضد المسناً مهماًدور

 معظم الظروف البيئة واالجتماعية وسمات وخصائص  بين تشابه هناكلظاهرة العنف ضد المسنين

 ونتشابه األهداف والمشكالت التي يعاني منها اإلفراد القائمالمسنين الذي يتعرضون للعنف وكذلك 

ن عدم وجود أنظمة وقوانين تحاسب وتمنع ممارسة العنف ضد المسنين أعلى رعاية المسنين، كما 

ع مقصود  شجال واإلهمال المقصود وغير ،وخاصة نقص الخدمات االجتماعية والتأمينات الصحية

على زيادة العنف الملمسنينس ضد امار.  
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  الدراسة فرضيات 2.10

في أشكال اإلساءة الموجهة )  α≥0.05 (ة إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات دالل .1

ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية من وجهة نظرهم 

وى االقتصادي، والمؤهل  الجنس، والحالة االجتماعية، والمستات متغير:باختالف كل من

 .العلمي، والعمر

1.1 .المعنوية، واالجتماعية، والمالية،    (:سنات النساء يتعرضن لجميع أشكال اإلساءةالم 

  . الرجالونما يتعرض له المسنمأكثر )       والمجتمعية، واإلهمال

    قل عرضة من غيرهم بالتعرض لجميع أشكال اإلساءة أالمسنون المتزوجون .  1.2

  .من غير المتزوجين) المعنوية،واالجتماعية، والمالية، والمجتمعية، واإلهمال       (

   المستوى االقتصادي العالي أقل عرضة ألشكال اإلساءة من المسنين  والمسنون ذو.  1.3

  .       ذوي الدخل المتوسط والمنخفض

  شكال اإلساءة من غيرهم   المستوى التعليمي العالي أقل عرضة لجميع أوالمسنون ذو.  1.4

  .       من ذوي المستويات التعليمية األخرى

  .المسنون األكبر سنا أكثر عرضة لإلساءة من المسنين الصغار.   1.5

في تعرض المسنين لإلساءة ) α≥0.05 (ة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات دالل .2

من قبل أوالدهم أكثر من المسنين المسنون الذين يتعرضون لإلساءة فحسب مصدر اإلساءة، 

  .ينالذين يتعرضون لإلساءة من قبل أزواجهم وأحفادهم واآلخر

 وذوففي دوافع مقترفي اإلساءة، ) α≥0.05 (ة إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات دالل .3

  .الدوافع االقتصادية أعلى من ذوي الدوافع االجتماعية والمعنوية لدى مقترفي اإلساءة
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 ، اإلساءة ضد المسنينحجمبين ) α≥0.05 (ةالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللتوجد ع .4

 ردود ةكلما زادت ضخامة اإلساءة ضد المسنين زادت حدف ردود فعلهم النفسية، ةوبين حد

 .فعلهم

في مستوى حده ردود الفعل لدى ) α≥0.05 (ةتوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى دالل .5

 الذين يتعرضون لإلساءة من قبل فالمسنون. رضين لإلساءة حسب نوع القرابةالمسنين المتع

 . من غيرهمةأبنائهم تكون ردود فعلهم أكثر حد

في شعور المسن تجاه سوء ) α≥0.05 (ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل .6

 .المعاملة من اآلخرين

 .باإلساءة حسب الجنس  هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور - 6.1 

  . هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب العمر- 6.2 

 . هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب الحالة االجتماعية- 6.3 

 . هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب المستوى الدراسي- 6.4 

 .ك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب تقاضي المعونات  هنا- 6.5 

 . هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب مستوى الدخل- 6.6 

 . هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب محل اإلقامة- 6.7 

 .ى الشعور باإلساءة حسب مدة اإلقامة هناك فروق ذات داللة إحصائية في مد- 6.8 

  هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب مركز الشؤون   - 6.9 

 .        االجتماعية 

 هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب  الجهة التي مارست               -  6.10 

 .العنف ضد المسنين
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  الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة. 3

     مقدمة3.1

       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين العنف ضد المسنين وردود أفعالهم النفسية 

سنين المسجلين بمديريات الشؤون االجتماعية بالضفة الغربية، والتيواالجتماعية من وجهة نظر الم 

الجنس، والحالة االجتماعية، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى  (اتتعزى إلى متغير

  ).االقتصادي

 لمنهج الدراسة، والمجتمع، وعينة الدراسة، وأداة لدراسة، ومتغيرات  ويتضمن هذا الفصل عرضاً

  :الدراسة، وإجراءات الدراسة، والمعالجة اإلحصائية، وفيما يلي بيان ذلك

    الدراسة  منهج 3.2

ألغراض الدراسةالءمته  الوصفي المسحي نظرا لماستخدم الباحث المنهج الكمي.  

   مجتمع الدراسة3.3

للسجالت  وذلك تبعاً)18039( حيث بلغ عددهم همجميع ين من المسنتكون مجتمع الدراسة الكلي 

 ).1( مديرية حسب الجدول رقم )12(الرسمية لوزارة الشؤون االجتماعية موزعة على 
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 فيها تطبيق الدراسة تركيب العينة في مديريات الشؤون االجتماعية التي تم) 1(يوضح الجدول رقم 

 .وععلى المسنين المسجلين في المديريات موزعين حسب المحافظات وحسب نٌ

  )1(جدول رقم 

اسم 

 المديرية
 إناث ذكور

ذكور 

 وإناث

 من  5%

 المسنين
 الرقم

عينة 

 الذكور
 ثعينة اإلنا

 30 15 1 45 860 559 301 القدس

 32 23 2 55 1,098 626 471 يطا

 20 10 3 30 544 356 188 طوباس

 48 27 4 75 1,491 948 542 قلقيلية

 80 40 5 120 2,332 1550 782 نابلس

 76 34 6 110 2,157 1,489 664 كرمطول

 33 17 7 50 970 644 326 سلفيت

 51 34 8 85 1,654 997 657 الخليل

 23 12 9 35 638 420 218 أريحا

 55 25 10 80 1,543 1,062 480 رام اهللا

 101 44 11 145 2,832 1,984 848 جنين

 62 38 12 100 1,920 1,203 716 بيت لحم

المجموع 

 الكلي
6,193 11,838 18,039 930  319 611 

  



50 
 

   عينة الدراسة3.4

  وتم،من مجتمع الدراسة% 5نين ما نسبته من المس) 930(جريت الدراسة على عينة قوامها ُأ

  .اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة

     أداة الدراسة3.5

ص وخدم الهدف الرئيسي للبحث تَ)1(ظر ملحق رقم م الباحث استمارة انَم ها خصيصا ؤ بناتم

 من عدة محاور تضم وتتكون ، والدراسات السابقة،، وذلك بالرجوع إلى أدبيات البحثهإلغراض

شكال العنف، وما هي الجهات األكثر ممارسة أالعوامل المتعلقة بعملية التعرض ألي شكل من 

للعنف ضد المسنين وكذلك التعرف على طبيعة العنف الممارس ضد المسنين وما هي ردة الفعل 

االجتماعية والنفسية لدى الموقد روعي عند تصميم أداة البحث وضوح فقرات ،عنفسن الم 

سن القدرة على اإلجابة حيث صيغت األسئلة لتكون سهلة الفهم وواضحة، ويكون لدى الم انةاالستب

 جانبا حساسا من حياة المسنين يتناولن موضوع البحث أعليها بصورة واضحة وصريحة، والسيما 

  :من عينة البحث، وقد تكونت أداة البحث من عدة محاور هي

  : المركزي والمتغيرات المستقلة ويشمل سؤال البحث،المحور األول األساسي. 1

• عمر المسن، والحالة االجتماعية و ذكر أو أنثى، :سنالخصائص االجتماعية من نوع الم

وكذلك التعرف على المستوى  .خرآ  أو أرمل أومتزوج  أومطلق  أوأعزب: للمسن

التعليمي للمسن، وهل يتقاضى معونات من الشؤون االجتماعية أم ال يتقاضى، ومتوسط 

  .دخل، ومحل اإلقامة الحالية، ومدة اإلقامة في المقام الحاليال

• مارِسأكثر الفئات المة للعنف ضسن من إفراد العينة المبحوثةد الم،سن بالشخص  وعالقة الم

خروآاألحفاد، واألوالد، والزوجة، وف، الزوج، نِّعالم .  

 :نة من عدة فقرات وهيمكوال و، ويشمل المتغيرات التابعة:المحور الثاني الثانوي. 2
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 العنف م العنف االجتماعي أم العنف المعنوي أ سواءه،س ومصادرمارشكال العنف المأ •

 . العنف المجتمعيم اإلهمال أمالمالي أ

• حدة ردود األفعال النفسية واالجتماعية للمعنفين تجاه ما تعرضوا له من مظاهر سنين الم

 .لهمالعنف وسوء المعاملة من قبل المسيئين 

• مدى شعور الموء معاملة اآلخرين لهسن تجاه س. 

   صدق األداة3.6

ين من حملة درجة الدكتوراه في الخدمة ِمكّح م)7( على ها عرض صدق األداة تممنللتأكد 

جامعة القدس وجامعة القدس المفتوحة في  ، وعلم النفس، وعلم االجتماع، والتربية،االجتماعية

 ذكرهم، ين الذين تمِمكَّحذي يشمل قائمة بأسماء الماِل) 2(نظر ملحق رقم ة، اَوجامعة البلقاء األردني

  .واألخذ بمالحظاتهم المحكمة وإجراء التعديالت المناسبة

    ثبات األداة 3.7

 ولم يتم تضمين هؤالء من بين ،) مسنا30(للتحقق من ثبات األداة تم تطبيقها على عينة مكونة من 

  .لفا كرونباخ الستخراج الثباتأ معادلة ،ة واستخدمتعينة الدراسة األصلي

 ألفا  معامل الثبات وقد كان،)4( إلى السؤال رقم )1(من السؤال رقم : اإلساءة المعنوية •

 ).0.867(كرونباخ 

 ألفا معامل الثبات  وقد كان،)9( إلى السؤال رقم )5(من السؤال رقم : اإلساءة االجتماعية •

 ).0.850(كرونباخ 

ألفا  معامل الثبات وقد كان ،)14( إلى السؤال رقم )10(من السؤال رقم :  الماليةاإلساءة •

 ).0.807(كرونباخ 
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 ألفا كرونباخ معامل الثبات  وقد كان،)18( إلى السؤال رقم )15(من السؤال رقم : اإلهمال •

)0.845.( 

 ل الثباتمعام  وقد كان،)22( إلى السؤال رقم )19(من السؤال رقم : اإلساءة المجتمعية •

 ).0.747(ألفا كرونباخ 

 ألفا معامل الثبات  وقد كان،)22( إلى السؤال رقم )1(من السؤال رقم : اإلساءة بشكل عام •

 ).0.913(كرونباخ 

, "حدة ردود الفعل تجاه التعرض للعنف: " األول،نيفحص متغيرتم في الجزء الثاني من االستمارة و

  ).0.847(كانت األمانة الداخلية للمتغير ألفا كرونباخ  وقد ،)10( إلى رقم )1(من السؤال رقم 

 وقد كانت ،)15( إلى رقم )11(من السؤال رقم , "تجاه التعرض للعنف الشعور: "متغير الثانيوال

  ).0.890(األمانة الداخلية للمتغير ألفا كرونباخ 

   المعالجة اإلحصائية3.8

 Microsoft Excel 2003 وبرنامج )SPSS 15(ائي استخدام البرنامج اإلحصتم لتحليل النتائج و      

استخدام اختبارات إحصائية بدرجة ثقة تم  فقد ،، أما بالنسبة لفحص الفروق والداللة اإلحصائية

0.05:  

  .يستعمل هذا االختبار لفحص الفروق في المتوسطات بين فئتينو )Test -t(اختبار  •

 .أكثر من فئتينلفحص الفروق في  متوسطات  )One-Way ANOVA(معامل  •

 . لفحص الفروق بين فئتين متعلقتينRepeated Measure)(وقمنا باستخدام اختبار •

 . وهو لقياس مدى الترابط والعالقة بين متغيرين)Pearson Correlation(باإلضافة إلى معامل  •
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   الدراسة إجراءات 3.9

  :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية

) 3انظر الملحق رقم (ن قسم الدراسات العليا في جامعة القدس تم توجيه كتاب رسمي م .1

 على ةللسماح بتوزيع االستبان) ماجدة المصري(لمعالي وزيرة الشؤون االجتماعية 

 محافظة في الضفة )12(المسنين في مديريات الشؤون االجتماعية الموزعة على 

  .الغربية

حيث تم إرسال كتاب إلى ) 3رقم انظر ملحق (بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية  .2

 مديريات الشؤون االجتماعية لتسهيل مهمة الباحث في توزيع االستبانة وتطبيقها يريمد

 .على المسنين

تم تسليم االستبيانات إلى مديري الشؤون االجتماعية في المديريات بعد أن تم االلتقاء  .3

لهم كيفية تعبئة وشرح ،  االجتماعيين المتخصصين بمجال المسنينخصائيينباأل

 ).التطبيق (ةاالستبان

 االجتماعي المسئول خصائياألتم الجلوس مع المبحوثين بشكل فردي وبالتنسيق مع  .4

جل أ وذلك من ،الضفة الغربيةفي  ةعن رعاية المسنين في مديريات الشؤون االجتماعي

 ا للمسن بهدف تسهيل عملية اإلجابة ومساعدةهشرح مصطلحات أداة البحث وتوضيح

 أخصائي من عدم القدرة على القراءة والكتابة ،وذلك بوجود ونالمسنين الذين يعان

المسنين بكل مديرية، وقد سعى الباحث من خالل هذه المقابالت إلى إتاحة الفرصة 

 .للمبحوثين للتعبير دون حرج عن مشاعرهم وأحاسيسهم

5.   جتماعية وخاصة ين بمديريات الشؤون االي االجتماعاألخصائيين الرجوع إلى تم

 التي يدلي ات المسنين بهدف الحصول على بعض المعلومات للتأكد من البيانأخصائي
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 وذلك من خالل التعرف على الظروف االجتماعية واالقتصادية التي كان ،بها المبحوث

سن قبل التوجه إلى طلب المساعدة من الشؤون االجتماعية وعالقتها بتعرض يعيشها الم

 .عدم اهتمام األسرة بالمسنالمسن للعنف و

- 8- 28 إلى 2010- 5- 29(، من أشهر ةثالث استغرقت عملية توزيع وجمع االستبانات .6

2010(. 

 .تحقق الباحث من الصدق والثبات ألداة الدراسة .7

 .تحديد أفراد عينة الدراسة .8

 .توزيع أداة الدراسة على مختلف مديريات الشؤون االجتماعية .9

 .)SPSS ( باستخدام البرنامج اإلحصائيئياً إحصاتم معالجة االستبانات  .10

 

   متغيرات الدراسة 3.10

   المتغيرات المستقلة وتشمل3.10.1

  .ذكر، أنثى: متغيرات الجنس وله مستويان •

، )84 إلى 75(من و، )74 إلى 65(منو، )64 إلى 60(من :  مستوياتةالعمر وله أربع •

 .)فأكثر 85  (منو

 . أرملومطلق، ومتزوج، وأعزب،  :ويات مستةالحالة االجتماعية ولها أربع •

توجيهي، وأعدادي، وابتدائي، ولم أتعلم بتاتا، :  مستوياتةالمستوى التعليمي وله ست •

 .ماجستير فأعلىوبكالوريوس، و

 .نعم، ال: هل تتقاضى معونات من الشؤون االجتماعية وله مستويان •
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، ) شيكل3000 إلى 1001(منو شيكل، )1000(حتى :  مستوياتةمتوسط الدخل وله أربع •

 . فأكثر شيكل)5001(، ) شيكل5000 إلى 3001(من و

 حد أقاربي،أ عند  أوحد أبنائي،أ عند  أومسكن خاص،:  مستوياتةمحل اإلقامة وله خمس •

 .خرآ  أو دار رعاية المسنينفيأو

 أو  سنوات،)10- 6( أو  سنوات،)5- 1(:  مستوياتةمدة اإلقامة في المقام الحالي وله أربع •

 . سنة فأكثر)16(  أو سنة،)15 -11(

أو   يطا، أو القدس،:  مديرية)12(الشؤون االجتماعية التي تتلقى منها الخدمات موزعة على  •

 أو  رام اهللا،أو  أريحا،أو  الخليل،أو  سلفيت،أو  طولكرم،أو  نابلس،أو  قلقيلية،أو طوباس،

 . بيت لحمأو جنين،

 

  :سمين من قألفت المتغيرات التابعة وت3.10.2

  :شكالأ ة وله خمسين ويشمل أنواع العنف الممارس ضد المسن:القسم األول

  .إساءة مجتمعيةوإهمال، وإساءة مالية، وإساءة اجتماعية، و إساءة معنوية، 

 ، وسوء المعاملة،تجاه ما تعرض له من مظاهر العنفسن  تكون من ردة فعل الم:سم الثانيالق

 )5( وتكونت من ،لمسن تجاه سوء معاملة اآلخرين لي تساؤالت، وشعور ا)10(وتكون من 

  .تساؤالت

    صعوبات الدراسة3.11

 قلة الدراسات السابقة في مكتبات الضفة الغربية التي تتعلق بموضوع العنف ضد المسنين -1

وردود أفعالهم النفسية واالجتماعية، رغم وجود العديد من الدراسات التي تطرقت إلى أوضاع 
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ايتهم دون تعرض تلك الدراسات للعنف والتعرف على ردود أفعالهم النفسية المنسيين ورع

  .واالجتماعية

التي تهدف إلى ) في حدود علم الباحث( تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها في فلسطين -2

التعرف على حدة ردود األفعال النفسية واالجتماعية للمسنين المعنفين، إذ واجه الباحث 

انات من كبار السن، خاصة الفقرات التي تتحدث عن ردود األفعال بئة االستصعوبات في تعب

 أو السير في ، والرغبة بالموت أو االمتناع عن تناول الطعام،ه واإلهان،هل تشعر بالذل(مثل 

 ألنها كانت تثير نوعاً من الحساسية ،الطريق دون هدى وخاصة المسنين المعنفين من األبناء

  .لدى المبحوثين

يعتبر موضوع العنف ضد المسنين من الموضوعات ذات الحساسية الزائدة لدى المبحوثين  -3

  .وأسرهم، ألنها تعتبر من الموضوعات التي تثير نوعاً من الحساسية لدى المسنين المعنفين

 رفض العديد من المسنين التعبير عما تعرضوا له من عنف بسبب خوف بعضهم من أسرهم، -4

  .م في محاولة منهم نسيان الماضي األليم الذي تعرضوا لهأو عدم تعاون بعضه

  . االجتماعين وذلك بسبب كثرة أعمالهماألخصائيين عدم التعاون الكافي من -5

  . صعوبة الوصول إلى بعض المديريات بسبب الحواجز العسكرية اإلسرائيلية-6

  .التكلفة المادية العالية للمواصالت -7

   سؤال البحث3.12

 المسنين نظر وجهة من واالجتماعية النفسية أفعالهم وردود المسنين ضد العنف بين عالقةال هي ما"

  ".  الغربية الضفة في االجتماعية الشؤون بمديريات المسجلين

سؤال المركزي يبحث في ماهية العالقة بين مدى اإلساءة الموجهة ضد المسنين في مديريات ال إن 

  . هم النفسية واالجتماعية بشكل عامالضفة الغربية  و حدة ردود أفعال
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  : اإلساءة الموجهة للمسنين تنقسم إلى عدة أقسامنإ

  .اإلساءة المعنوية )1

 .اإلساءة االجتماعية )2

 .اإلساءة المالية )3

 .اإلهمال )4

 .اإلساءة المجتمعية )5

 اإلساءة بشكل عام )6

في حدة ردود إن قياس كل من المتغيرات المتعلقة باإلساءة  ومدى تأثيرها على المسنين يتضح 

أفعالهم النفسيةية واالجتماع  .  
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  الفصل الرابع

 عرض النتائج

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في 1. 

: اتمديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية من وجهة نظرهم باختالف كل من متغير

  .االجتماعية، والمستوى االقتصادي، والمؤهل العلمي، والعمرالجنس، والحالة 

   

واالجتماعية، والمالية، والمجتمعية،  المعنوية،(سنات النساء يتعرضن لجميع أشكال اإلساءة الُم.1.1

  . الرجالونما يتعرض له المسنمأكثر ) واإلهمال

 

ين في مديريات الشؤون أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلمدى  من لفحص التباينو

النتائج ستعرض و، )t –Test( قمنا باستخدام مقياس , حسب النوع االجتماعية في الضفة الغربية

  ).2(على جدول رقم 

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين  مدىومتوسطات واالنحراف المعياري ال ،)2(جدول رقم 

  .(N=925)غربية حسب النوع المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة ال

  

 نساء رجال

 المتوسط االنحراف المعياري المتوسط اإلساءةنوع  
االنحراف 
 t(925) المعياري

 1.708- 1.122 2.43 1.058 2.3 معنوية
 3.648-** 1.086 2.48 1.085 2.21 اجتماعية

 0.822- 0.892 1.76 0.836 1.71 مالية
 0.853- 1.128 2.44 1.071 2.37 إهمال

 0.089 0.958 2.02 0.882 2.02 مجتمعية
 2.056-* 0.764 2.21 0.756 2.11 العام
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أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات   متوسطات مدى،)2(رسم بياني رقم 

  . النزعالشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب

  

0

1

2

3

معنوية اجتماعية مالية اهمال مجتمعية العام

نوع االساءة 

ءة
سا
اال

ى 
مد رجال

نساء

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 2(بياني رقم الرسم الو) 2(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة المعنويةإحصائية في 

 ).T(925)= -1.708;p>0.05. ( حسب النوع االجتماعية في الضفة الغربية

  

ات داللة إلى وجود فروق ذ) 2(بياني رقم الرسم الو) 2(جدول رقم في ال النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة االجتماعيةإحصائية في 

أي أن النساء ).T(925)= -3.647;p<0.01. (حسب النوع االجتماعية في الضفة الغربية

 . المسنينالمسنات أكثر عرضة لإلساءة االجتماعية من الرجال

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 2( بياني رقمالرسم الو) 2(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة الماليةإحصائية في 

 ). T(925)= -0.822;p>0.05. ( حسب النوع االجتماعية في الضفة الغربية
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د فروق ذات داللة إلى عدم وجو) 2(بياني رقم الرسم الو) 2(جدول رقم ال في النتائج تشير •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية مدى اإلهمالإحصائية في 

 ). T(925)= -0.853;p>0.05. ( حسب النوع في الضفة الغربية

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 2(بياني رقم الرسم الو) 2(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون ة المجتمعيةمدى اإلساءإحصائية في 

 ). T(925)= -0.089;p>0.05. ( حسب النوع االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 2(بياني رقم الرسم الو) 2(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

مسجلين في مديريات الشؤون الموجهة ضد المسنين المدى اإلساءة بشكل عام إحصائية في 

أي أن ). T(925)= -2.056;p<0.05. ( حسب النوع االجتماعية في الضفة الغربية

  . المسنينالنساء المسنات أكثر عرضة لإلساءة بشكل عام من الرجال
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المعنوية،     (قل عرضة من غيرهم بالتعرض لجميع أشكال اإلساءة أن ون المتزوجوالمسن. 1.2

  .من غير المتزوجين) تماعية، والمالية، والمجتمعية، واإلهمالواالج

تباين أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية  مدىلفحص و

النتائج و، )One-Way ANOVA(استخدام مقياستم  ،في الضفة الغربية حسب الحالة االجتماعية

  ).3(ستعرض على جدول رقم 

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين   مدى،متوسطات واالنحراف المعياريلل) 3(رقم جدول 

  .(N=925) المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب الحالة االجتماعية

  

 أرمل مطلق متزوج أعزب

 المتوسط نوع اإلساءة
االنحراف 
المتوسط المعياري

االنحراف 
المتوسط ريالمعيا

االنحراف 
المتوسط المعياري

االنحراف 
 F(3,925) المعياري

 1.357 1.079 2.41 1.028 2.13 1.102 2.37 1.245 2.49 معنوية
 3.14* 1.077 2.45 0.993 2.29 1.086 2.27 1.198 2.59 اجتماعية

 4.8** 0.828 1.72 0.897 1.75 0.844 1.67 1.068 2.04 مالية
 1.229 1.086 2.43 1.054 2.41 1.117 2.35 1.18 2.58 إهمال

 1.532 0.882 2 0.957 1.82 0.996 2.09 0.893 1.99 مجتمعية
 2.185 0.723 2.19 0.771 2.07 0.786 2.13 0.819 2.33 العام

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  متوسطات مدى) 3(رسم بياني رقم 

 .الغربية حسب الحالة االجتماعيةالشؤون االجتماعية في الضفة 

0

1

2

3

معنوية اجتماعية مالية اهمال مجتمعية العام

نوع االساءة 

ءة
سا
اال

ى 
مد

أعزب

متزوج

مطلق

أرمل
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة      ) 3(بياني رقم   الرسم  الو) 3(جدول رقم   ال في النتائج   شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الـشؤون         مدى اإلساءة المعنوية  إحصائية في   

 ). F(3,925)= 1.357;p>0.05 .حسب الحالة االجتماعية االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 3(بياني رقم الرسم الو) 3(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة االجتماعيةإحصائية في 

 ).F(3,925)= 3.140;p<0.05. (حسب الحالة االجتماعية االجتماعية في الضفة الغربية

 أي أن النساء المسنات أكثر عرضة لإلساءة االجتماعية من )Tukey(تخدام اختباراستم 

قل عرضة من غيرهم بالتعرض لجميع أشكال اإلساءة أ المسنين المتزوجين ، وأنالرجال

  .االجتماعية من غير المتزوجين

  

لة إلى وجود فروق ذات دال) 3(بياني رقم الرسم الو) 3(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة الماليةإحصائية في 

تم ). F(3,925)= 4.80;p<0.01. (حسب الحالة االجتماعية االجتماعية في الضفة الغربية

قل عرضة من غيرهم بالتعرض لإلساءة أون  المتزوجفالمسنون ) (Tukeyاستخدام اختبار

  .جينالمالية من غير المتزو

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 3(بياني رقم الرسم الو) 3(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية مدى اإلهمالإحصائية في 

 ). F(3,925)= 1.229;p>0.05. (حسب الحالة االجتماعية في الضفة الغربية
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 3(بياني رقم الرسم الو) 3(دول رقم جال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة المجتمعيةإحصائية في 

 ). F(3,925)= 1.532;p>0.05. (حسب الحالة االجتماعية االجتماعية في الضفة الغربية

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 3(بياني رقم السم رالو) 3(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة بشكل عام إحصائية في 

 ). F(3,925)= 2.185;p>0.05. (االجتماعية في الضفة الغربية حسب الحالة االجتماعية
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قل عرضة ألشكال اإلساءة من المسنين ذوي ألي  المستوى االقتصادي العاو ذوونالمسن 1.3

  .الدخل المتوسط والمنخفض

تباين أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية  مدىلفحص و

النتائج و )One-Way ANOVA( استخدام مقياستم  ،االقتصاديحسب المستوى  في الضفة الغربية

  ).4(جدول رقم الستعرض على 

  أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين مدىو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 4(جدول رقم 

  .(N=925)المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب المستوى االقتصادي

  

 وما فوق3001 3000-1000  شيقل1000اقل 

المتوسط نوع اإلساءة
االنحراف 
المتوسط المعياري

االنحراف 
المتوسط المعياري

االنحراف 
F(2,799) المعياري

 5.54** 1.07 3.19 1.181 2.35 1.089 2.37 معنوية
 1.09 1.29 2.75 1.215 2.35 1.1 2.39 اجتماعية

 3.76* 1.11 2.18 0.709 1.53 0.896 1.77 مالية
 1.632 0.97 2.71 1.186 2.18 1.091 2.36 إهمال

 0.49 0.81 1.84 0.753 1.89 0.952 1.99 مجتمعية
 2.69 0.86 2.53 0.741 2.05 0.777 2.17 العام

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  متوسطات مدى) 4(رسم بياني رقم 

 .الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب المستوى االقتصادي

0

1

2

3

4

5

معنوية اجتماعية مالية اهمال مجتمعية العام

نوع االساءة 

ءة
سا
اال

ى 
مد

اقل 1000 شيقل 1000-3000 وما فوق 3001
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إلى وجود فروق ذات داللة  )4(بياني رقم لارسم الو) 4(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة المعنويةإحصائية في 

. =p<0.01 (F(2,799);5.54. (حسب المستوى االقتصادي االجتماعية في الضفة الغربية

 عرضة أكثر  المستوى االقتصادي العاليو ذوونالمسنف ) (Tukeyاستخدام اختبارتم 

 . لإلساءة المعنوية من المسنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 4(بياني رقم الرسم الو) 4(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة االجتماعيةإحصائية في 

  .= p>0.05( F(2,799);1.09.(سب المستوى االقتصاديح االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 4(بياني رقم الرسم الو) 4(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة الماليةإحصائية في 

. =p<0.05( F(2,799);3.76. (حسب المستوى االقتصادي االجتماعية في الضفة الغربية

 المستوى االقتصادي العالي أكثر عرضة و ذوفالمسنون ،) (Tukeyاستخدام اختبارتم 

 . لإلساءة المعنوية من المسنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 4(بياني رقم الرسم الو) 4(جدول رقم ال  في النتائجشيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية همالمدى اإلإحصائية في 

 . =p>0.05 (F(2,799);1.632. ( حسب المستوى االقتصادي في الضفة الغربية
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 4(بياني رقم الرسم الو) 4(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون  الموجهة مدى اإلساءة المجتمعيةإحصائية في 

 )p>0.05;0.49. ( حسب المستوى االقتصادي االجتماعية في الضفة الغربية

F(2,799)= . 

  

إلى وجود فروق ذات داللة ) 4(بياني رقم الرسم الو) 4(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

ي مديريات الشؤون الموجهة ضد المسنين المسجلين فمدى اإلساءة بشكل عام إحصائية في 

)   p>0.05;4.728. ( حسب المستوى االقتصادي االجتماعية في الضفة الغربية

F(2,799)= .  
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قل عرضة لجميع أشكال اإلساءة من غيرهم من أ المستوى التعليمي العالي و ذوونالمسن. 1.4

  .ذوي المستويات التعليمية األخرى

ساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية تباين أشكال اإل مدىلفحص و

النتائج و، )One-Way ANOVA( باستخدام مقياس  قمنا،التعليميفي الضفة الغربية حسب المستوى 

  )5(ستعرض على جدول رقم 

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين  متوسطات واالنحراف المعياري مدى) 5(جدول رقم 

  .(N=925) في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب المستوى التعليمي المسجلين

 

 توجيهي وما فوق إعدادي ابتدائي لم أتعلم
نوع 

 المتوسط اإلساءة
االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
F(5,923) المعياري

 0.613 0.962 1.98 1.04 2.3 1.1 2.36 1.113 2.41 معنوية
 1.778 1.21 2.08 1.03 2.18 1.094 2.33 1.088 2.44 اجتماعية

 1.333 0.684 1.53 0.76 1.68 0.934 1.82 0.853 1.71 مالية
 0.982 1.262 2.31 1.19 2.4 1.068 2.35 1.117 2.45 إهمال

 0.69 0.917 2 0.86 1.98 1.039 2.07 0.887 2 مجتمعية
 0.651 0.791 1.96 0.67 2.09 0.832 2.17 0.733 2.19 العام

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  متوسطات مدى) 5(رسم بياني رقم 

 .الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب التعليمي

0
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3

معنوية اجتماعية مالية اهمال مجتمعية العام

نوع االساءة 
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اال

ى 
مد
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  س
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 5(بياني رقم الرسم الو) 5(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة المعنويةإحصائية في 

 . =P>0.05( F(5,923);0.612. (حسب التحصيل التعليمي االجتماعية في الضفة الغربية

 

ذات داللة إلى عدم وجود فروق ) 5(بياني رقم الرسم الو) 5(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة االجتماعيةإحصائية في 

 . =P>0.05( F(5,923);1.778. (حسب التحصيل التعليمي االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 5(بياني رقم الرسم الو) 5(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة الماليةة في إحصائي

 . =P>0.05( F(5,923);1.333. (حسب التحصيل التعليمي االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 5(بياني رقم الرسم الو) 5(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

موجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية  المدى اإلهمالإحصائية في 

 . =p>0.05( F(5,923);0.982. ( حسب التحصيل التعليمي في الضفة الغربية

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 5(بياني رقم الرسم الو) 5(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 المسجلين في مديريات الشؤون  الموجهة ضد المسنينمدى اإلساءة المجتمعيةإحصائية في 

  . =p>0.05( F(5,923);0.689. (االجتماعية في الضفة الغربية حسب التحصيل التعليمي
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 5(بياني رقم الرسم الو) 5( جدول رقم في النتائج شيرت •

الشؤون الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات مدى اإلساءة بشكل عام إحصائية في 

 . =P>0.05( F(5,923);0.651. (االجتماعية في الضفة الغربية حسب التحصيل التعليمي

 

  . األكبر سنا أكثر عرضة لإلساءة من المسنين الصغارونالمسن .1.5

تباين أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية  مدىلفحص و

النتائج ستعرض و، )One-Way ANOVA(قمنا باستخدام مقياس  ،في الضفة الغربية حسب العمر

  ).6(على جدول رقم 

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين  مدىومتوسطات واالنحراف المعياري ال) 6(جدول رقم 

  .(N=925)المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب العمر 

  

  فأآثر85 75-84 65-74 60-64
نوع 

 المتوسط اإلساءة
االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 F(3,925) المعياري

 3.073** 1.128 2.58 1.16 2.51 1.052 2.27 1.108 2.38 معنوية
 7.308** 1.133 2.8 1.08 2.52 1.063 2.25 1.086 2.33 اجتماعية

 3.108** 0.977 1.96 0.9 1.75 0.778 1.65 0.907 1.76 مالية
 3.482** 1.023 2.47 1.11 2.48 1.052 2.26 1.169 2.52 إهمال

 5.58** 0.931 1.91 0.96 2.17 0.832 1.88 0.996 2.1 مجتمعية
 5.82** 0.739 2.35 0.74 2.27 0.694 2.05 0.828 2.2 العام
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أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  متوسطات مدى) 6(رسم بياني رقم 

 .الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية العمر
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60-64

65-74

75-84

فأكثر 85

  
  

إلى وجود فروق ذات داللة ) 6(بياني رقم الرسم الو) 6(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة المعنويةإحصائية في 

 تم. =P<0.01(F(3,925);3.073. (حسب الفئة العمرية الجتماعية في الضفة الغربيةا

األكبر سنا أكثر عرضة لإلساءة المعنوية من المسنين فالمسنون   (Tukey) استخدام اختبار

  .الصغار

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 6(بياني رقم الرسم الو) 6(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون دى اإلساءة االجتماعيةمإحصائية في 

 تم. =P<0.01( F(3,925);7.308. (حسب الفئة العمرية االجتماعية في الضفة الغربية

 األكبر سنا أكثر عرضة لإلساءة االجتماعية من فالمسنون ) (Tukeyاستخدام اختبار

   .المسنين الصغار

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 6(بياني رقم الرسم الو) 6(دول رقم جال فيالنتائج  شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة الماليةإحصائية في 

تم . =P<0.01( F(3,925);3.108. (حسب الفئة العمرية االجتماعية في الضفة الغربية
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كثر عرضة لإلساءة المالية من المسنين  األكبر سنا أفالمسنون ) (Tukeyاستخدام اختبار

  .الصغار

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 6(بياني رقم الرسم الو) 6(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية مدى اإلهمالإحصائية في 

استخدام تم ). F(3,925)= 3.482;P<0.01. ( حسب الفئة العمرية في الضفة الغربية

   . األكبر سنا أكثر عرضة لإلهمال من المسنين الصغارفالمسنون ) (Tukeyاختبار

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 6(بياني رقم الرسم الو) 6(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة المجتمعيةإحصائية في 

تم . =P<0.01( F(3,925);5.580. (جتماعية في الضفة الغربية حسب الفئة العمريةاال

 األكبر سنا أكثر عرضة لإلساءة المجتمعية من المسنين فالمسنون ) (Tukeyاستخدام اختبار

 .الصغار

 

إلى وجود فروق ذات داللة ) 6(بياني رقم الرسم الو) 6(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون  اإلساءة بشكل عام مدىإحصائية في 

تم . =P<0.01( F(3,925);5.820. ( حسب الفئة العمرية االجتماعية في الضفة الغربية

 األكبر سنا أكثر عرضة لإلساءة بشكل عام من فالمسنون ) (Tukeyاستخدام اختبار

 . المسنين الصغار

 

 

 



72 
 

صائية في تعرض المسنين لإلساءة حسب مصدر اإلساءة، توجد فروق ذات داللة إح .2

لذين يتعرضون لإلساءة من قبل أوالدهم أكثر من المسنين الذين يتعرضون االمسنون ف

 .ينلإلساءة من قبل أزواجهم وأحفادهم واآلخر

 
 تباين أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية مدى لفحصو

النتائج و، )One-Way ANOVA( قمنا باستخدام مقياس ,حسب مصدر اإلساءة  الضفة الغربيةفي

  ).7(ستعرض على جدول رقم 

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين  مدىو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 7(جدول رقم 

  (N=925).  المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب مصدر اإلساءة

 آخر األحفاد األوالد الزوج
نوع 

المتوسط اإلساءة
االنحراف 
المتوسط المعياري

االنحراف 
المتوسط المعياري

االنحراف 
المتوسط المعياري

االنحراف 
F(5,888) المعياري

 2.426 1.113 2.33 1.06 2.5 1.092 2.5 0.999 2.64 معنوية
 3.357 1.066 2.31 1.06 2.46 1.101 2.56 1.014 2.42 اجتماعية

 0.694 0.962 1.8 0.89 1.74 0.811 1.77 0.769 1.65 مالية
 1.577 1.151 2.46 1 2.64 1.082 2.46 0.986 2.29 إهمال

 1.199 0.972 2.08 0.93 2.14 0.909 2.05 0.823 1.89 مجتمعية
 0.964 0.786 2.18 0.75 2.28 0.715 2.26 0.639 2.16 العام

  

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  متوسطات مدى) 7( رقم  بيانيرسم

 .الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب مصدر اإلساءة

0
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 7(بياني رقم الرسم الو) 7(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

لمسنين المسجلين في مديريات الشؤون  الموجهة ضد امدى اإلساءة المعنويةإحصائية في 

 . =P>0.05( F(5,888);2.426. (حسب مصدر اإلساءة االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 7(بياني رقم الرسم الو) 7(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

ديريات الشؤون  الموجهة ضد المسنين المسجلين في ممدى اإلساءة االجتماعيةإحصائية في 

تم . =P<0.05( F(5,888);3.357. (حسب مصدر اإلساءة االجتماعية في الضفة الغربية

المسنون اللذين يتعرضون لإلساءة من قبل أوالدهم أكثر من ف ) (Tukeyاستخدام اختبار

 . ينالمسنين الذين يتعرضون لإلساءة من قبل أزواجهم وأحفادهم واآلخر

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ) 7(بياني رقم الرسم الو) 7(رقم جدول ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة الماليةإحصائية في 

 . =P>0.05( F(5,888);0.694. (حسب مصدر اإلساءة االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ) 7( رقم بيانيالرسم الو) 7(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية مدى اإلهمالإحصائية في 

 ). F(5,888)= 1.578;p>0.05. (حسب مصدر اإلساءة في الضفة الغربية

 

ت داللة إلى عدم وجود فروق ذا ) 7(بياني رقم الرسم الو) 7(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة المجتمعيةإحصائية في 

  ). = p>0.05( F(5,888);1.199. ( حسب مصدر اإلساءة االجتماعية في الضفة الغربية

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ) 7(بياني رقم الرسم الو) 7(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون مدى اإلساءة بشكل عام ي إحصائية ف

   =P>0.05(. F(5,888);0.963(االجتماعية في الضفة الغربية حسب مصدر اإلساءة 
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 أعلى الدوافع االقتصادية وذوفتوجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع مقترفي اإلساءة،  .3

 .نوية لدى مقترفي اإلساءةمن ذوي الدوافع االجتماعية والمع

 

تباين أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية  مدىلفحص و

، )Repeated Measure(  قمنا باستخدام مقياس،في الضفة الغربية حسب دوافع مقترفي اإلساءة

  ).8(النتائج ستعرض على جدول رقم و

أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين  مدىو ،نحراف المعياريمتوسطات واالال) 8(جدول رقم 

 المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب دوافع مقترفي اإلساءة

(N=925).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 F(4,3708) االنحراف المعياري المتوسط 
 1.104 2.39 معنوية

 1.093 2.39 اجتماعية
 0.873 1.74 مالية
 1.106 2.41 إهمال

 0.933 2.02 مجتمعية

**141.769 
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أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  متوسطات مدى) 8(رسم بياني رقم 

 .الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب دوافع مقترفي اإلساءة
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وجود فروق ذات داللة إلى ) 8(بياني رقم الرسم الو) 8(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون اإلساءة إحصائية بالغة في نوع 

ولمعرفة الفروق ). F(4,3708)= 141.769;P<0.001. (االجتماعية في الضفة الغربية

 المسنين، اإلساءة الموجهة ضد أنواع  بين والذي يقارن)Bonferroni(استخدام اختبار تم 

 ات بين مدى اإلساءة المالية ومدى باقي اإلساءاًهرت النتائج أن هنالك فروقوقد أظ

قل من مدى أن مدى اإلساءة المالية إحيث ). مجتمعيةوال ،همالالإو, جتماعيةواال, معنويةال(

, معنويةال (ات بين مدى اإلساءة المجتمعية وباقي اإلساءاًهنالك فروق و.اتباقي اإلساء

 . اتقل من باقي اإلساءأن مدى اإلساءة المجتمعية إحيث ). ماليةالو, لهمااالو, جتماعيةاال

 



76 
 

 ردود فعلهم ة اإلساءة ضد المسنين وبين حدحجمتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .4

ردود فعلهمةكلما زادت ضخامة اإلساءة ضد المسنين زادت حدفية، النفس . 

  

تشير . )0.05( بدرجة ثقة )Pearson Correlation(بعد احتساب معامل االرتباط بيرسون  •

 ردود فعلهم ةضد المسنين وبين حد" المعنوية"بين ضخامة اإلساءة النتائج إلى وجود عالقة 

ضد " المعنوية"كلما زادت ضخامة اإلساءة نه أأي  ،)r=0.472;p<0.05( .النفسية

 . ردود فعلهمةالمسنين زادت حد

 

تشير . )0.05( بدرجة ثقة )Pearson Correlation(بعد احتساب معامل االرتباط بيرسون  •

 ردود فعلهم ةضد المسنين وبين حد" المالية"بين ضخامة اإلساءة النتائج إلى وجود عالقة 

ضد المسنين " المالية"كلما زادت ضخامة اإلساءة نه أأي  ، (r=0.477;p<0.05) .النفسية

 . ردود فعلهمةزادت حد

  

تشير . )0.05( بدرجة ثقة )Pearson Correlation( بعد احتساب معامل االرتباط بيرسون •

 .ضد المسنين وبين حده ردود فعلهم النفسية" اإلهمال"بين ضخامة النتائج إلى وجود عالقة 

)r=0.373;p<0.05 (،  ردود فعلهمةضد المسنين زادت حد" اإلهمال"كلما زاد نه أأي . 

  

تشير . )0.05( بدرجة ثقة )Pearson Correlation(بعد احتساب معامل االرتباط بيرسون  •

 ردود ةضد المسنين وبين حد" المجتمعية"بين ضخامة اإلساءة النتائج إلى وجود عالقة 

 " المجتمعية"كلما زادت ضخامة اإلساءة نه أأي  ،)r=0.490;p<0.05( .فعلهم النفسية

 . ردود فعلهمةضد المسنين زادت حد

 

تشير . )0.05( بدرجة ثقة )Pearson Correlation(بعد احتساب معامل االرتباط بيرسون  •

 ردود ةضد المسنين وبين حد" بشكل عام " بين ضخامة اإلساءة النتائج إلى وجود عالقة 

ضد  " بشكل عام"كلما زادت ضخامة اإلساءة نه أأي  ،)r=0.618;p<0.05(.فعلهم النفسية

  . ردود فعلهمةالمسنين زادت حد
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 ردود الفعل لدى المسنين المتعرضين ةمستوى حد إحصائية في ةتوجد فروق ذات دالل .5

 الذين يتعرضون لإلساءة من قبل أبنائهم تكون ردود ونالمسنف. لإلساءة حسب نوع القرابة

 .  من غيرهمةفعلهم أكثر حد

 ردود الفعل لدى المسنين المتعرضين لإلساءة حسب نوع ة تباين مستوى حد مدىلفحصو

النتائج ستعرض على جدول و، )One - Way ANOVA( ياس باستخدام مقام الباحث ق,القرابة

  ) .9(رقم 

 ردود الفعل لدى المسنين ةمتوسطات واالنحراف المعياري مستوى حدال: )9(جدول رقم 

 .(N=890) المتعرضين لإلساءة حسب نوع القرابة

االنحراف  المتوسط القرابة
 F)3,887( المعياري

 0.761 2.67 الزوج
 0.936 2.78 األوالد
 0.892 2.75 األحفاد
 0.899 2.65 آخر

1.388 

  

 ردود الفعل لدى المسنين المتعرضين لإلساءة حسب ةمتوسطات مستوى حدال) 9(رسم بياني رقم 

 .نوع القرابة

0

1

2

3

الزوج االوالد االحفاد آخر

القرابة

ءة
سا
اال

ى 
د

  
إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 9(بياني رقم الرسم الو) 9(جدول رقم ال في النتائج شيرت •

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون ويةمدى اإلساءة المعنإحصائية في 

  . =P>0.05( F(5,888);2.426. (حسب مصدر اإلساءة االجتماعية في الضفة الغربية
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6. وء المعاملة من اآلخرينتوجد فروق ذات داللة إحصائية في شعور المسن تجاه س.  

  . النوعهنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب. 6.1
 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون الشعور باإلساءةتباين  مدىلفحص و

النتائج و، )t-Test( باستخدام مقياس ام الباحث ق, حسب النوع االجتماعية في الضفة الغربية

  ).10(ستعرض على جدول رقم 

  

 الموجهة ضد المسنين اءةمدى الشعور باإلسمتوسطات واالنحراف المعياري ال) 10(جدول رقم 

 .(N=927)المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب النوع 

  
االنحراف  المتوسط العدد الجنس

 t(925) المعياري

 1.22 3.38 325 ذآر
 1.16 3.48 602 أنثى

-1.22 

  

جود فروق ذات داللة إلى عدم و) 10(بياني رقم الرسم الو) 10(جدول رقم ال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الشعور باإلساءةإحصائية 

  ). T(925)= -1.22;p>0.05. ( حسب النوع الضفة الغربية
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةمتوسطات ) 10(رسم بياني رقم 

 .االجتماعية في الضفة الغربية حسب النوعمديريات الشؤون 
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 .هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب العمر 6.2
 
 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون الشعور باإلساءةتباين  مدىلفحص و

، )One-Way ANOVA( باستخدام مقياس ام الباحث ق,العمر حسب  االجتماعية في الضفة الغربية

  .)11(النتائج ستعرض على جدول رقم و

  

 الموجهة ضد المسنين مدى الشعور باإلساءةمتوسطات واالنحراف المعياري ال) 11(جدول رقم 

  ).=N 927(المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب العمر

 

المتوسط العدد العمر
االنحراف 

F(3,721) عياريالم

60-64 317 3.48 1.19 
65-74 326 3.31 1.21 
75-84 197 3.61 1.16 

 1.03 3.46 87 فأكثر 85

2.84* 

    P<0.05*  
  

إلى وجود فروق ذات داللة ) 11(بياني رقم الرسم الو) 11(جدول رقم ال في النتائج شيرت

لمسنين المسجلين في مديريات  الموجهة ضد ا االجتماعيةالشعور باإلساءةمدى إحصائية في 

2.84حسب العمر ة في الضفة الغربيةالشؤون االجتماعي;p<0.05) F(3,721)= . وحسب

- 75    ( والمجموعة)74- 65( بين المجموعة اً أن هنالك فروق الباحثرىي ) (Tukeyمعامل

من األقل شعورا باإلساءة وأكثر عرضة ين  المسنأي أن ، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية)84

   .عمراً
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةمتوسطات ) 11(رسم بياني رقم 

 .مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب العمر
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  .هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب الحالة االجتماعية. 6.3

  الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤونفي مدى الشعور باإلساءةحص التباين لفو

 (One-Way باستخدام مقياسام الباحث ق,الحالة االجتماعية حسب  االجتماعية في الضفة الغربية

ANOVA( ،النتائج ستعرض على جدول رقم و)12.(  

  

 الشعور باإلساءة الموجهة ضد المسنين مدىومتوسطات واالنحراف المعياري ال) 12(جدول رقم 

  ).N 927=( المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب الحالة االجتماعية

  

الحالة 
االنحراف  المتوسط العدد االجتماعية

 F(3,721) المعياري

 1.06 3.46 99 أعزب
 1.22 3.46 351 متزوج
 1.19 3.44 54 مطلق
 1.18 3.43 423 أرمل

0.48 

  
إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 12(بياني رقم الرسم الو) 12( جدول رقمال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون  مدى الشعور باإلساءةإحصائية في

  ). F(3,721)=0.48;p>0.05. (الحالة االجتماعيةحسب  االجتماعية في الضفة الغربية
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةمتوسطات ) 12(رسم بياني رقم 

ة الغربية حسب الحالة مديريات الشؤون االجتماعية في الضف

االجتماعية

0
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  .هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب المستوى الدراسي. 6.4

  الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤونفي مدى الشعور باإلساءةن لفحص التبايو

 (One-Way باستخدام مقياسام الباحث ق,المستوى الدراسياالجتماعية في الضفة الغربية حسب 

ANOVA( ،النتائج ستعرض على جدول رقم و)13(.  

  

 الموجهة ضد المسنين ساءةمدى الشعور باإلو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 13(جدول رقم 

  .(N=927)المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب المستوى الدراسي 

 

المستوى 
االنحراف  المتوسط العدد الدراسي

 F(3,721) المعياري

 1.2 3.45 593 لم أتعلم
 1.09 3.49 265 ابتدائي
 1.36 3.22 48 إعدادي

توجيهي وما 
 1.39 3.36 21 فوق

1.47 

  
  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 13(بياني رقم الرسم الو) 13(جدول رقم ال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون  مدى الشعور باإلساءةإحصائية في

  ). F(3,721)=1.47;p>0.05. (المستوى الدراسيحسب  االجتماعية في الضفة الغربية
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةمتوسطات ) 13(رسم بياني رقم 

  .مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب المستوى الدراسي
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  .هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب تقاضي المعونات. 6.5

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون الشعور باإلساءةين تبا مدىلفحص و

، )t- Test( باستخدام مقياسام الباحث ق,حسب تقاضي المعونات االجتماعية في الضفة الغربية

  ).14(النتائج ستعرض على جدول رقم و

  
 ضد المسنين  الموجهةمدى الشعور باإلساءةو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 14(جدول رقم 

  .(N=925)المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب تقاضي المعونات 

 

تقاضي 
االنحراف  المتوسط العدد المعونات

 t(923) المعياري

 1.17 3.47 891 نعم
 1.28 2.68 34 ال

3.89** 

P<0.01**                     
  

إلى وجود فروق ذات داللة ) 14(بياني رقم الرسم الو) 14(جدول رقم ال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الشعور باإلساءةإحصائية 

أي أن متقاضي ). T(923)= 3.89;p<0.01. (حسب تقاضي المعونات الضفة الغربية

  .  باإلساءة ممن ال يتقاضونهاالمعونات أكثر شعوراً
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةمتوسطات ) 14(رسم بياني رقم 

  .مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب تقاضي المعونات
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  .هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب الدخل الشهري. 6.6

  

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون في مدى الشعور باإلساءة لفحص التباينو   

، )One-Way ANOVA(  باستخدام مقياسام الباحث ق،الدخلاالجتماعية في الضفة الغربية حسب 

  ).15(النتائج ستعرض على جدول رقم و

  

جهة ضد المسنين  المومدى الشعور باإلساءةو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 15(جدول رقم 

  ).N=800(المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب الدخل 

  

االنحراف  المتوسط العدد )شيقل(الدخل 
 F(3,721) المعياري

 1.18 3.41 735 1000حتى 
1001-3000 45 3.35 1.45 
3001-5000 7 3.4 0.76 

 1.01 3.83 13 وما فوق 5001 

0.3383 

  
  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 15(بياني رقم الرسم الو) 15(جدول رقم ال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون  مدى الشعور باإلساءةإحصائية في

  ). F(3,721)=0.338;p>0.05. (الدخلحسب  االجتماعية في الضفة الغربية
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةوسطات متال) 15(رسم بياني رقم 

 .مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب الدخل
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  .هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب محل اإلقامة. 6.7
ين المسجلين في مديريات الشؤون  الموجهة ضد المسنفي مدى الشعور باإلساءةلفحص التباين و

-One(  باستخدام مقياسام الباحث ق,محل اإلقامة حسب  االجتماعية في الضفة الغربية

WayANOVA( ،النتائج ستعرض على جدول رقم و)16.(  

  

 الموجهة ضد المسنين مدى الشعور باإلساءةو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 16(جدول رقم 

 .(N=925) الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب محل اإلقامة المسجلين في مديريات

  
االنحراف  المتوسط العدد محل اإلقامة

 F(4,721) المعياري

 1.22 3.41 638 مسكن خاص
 1.12 3.5 194 عند احد أبنائي
 0.98 3.63 49 عند احد أقاربي

في دار رعاية 
 1.14 3.66 20 المسنين

 1.25 3.48 24 آخر

0.54 

  
  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 16(بياني رقم الرسم الو) 16(جدول رقم ال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون  مدى الشعور باإلساءةإحصائية في

  ). F(4,721)=0.54;p>0.05. (محل اإلقامةحسب  االجتماعية في الضفة الغربية
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةمتوسطات ) 16(قم رسم بياني ر

  .مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب محل اإلقامة
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  .هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب مدة اإلقامة. 6.8

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون ةفي مدى الشعور باإلساءلفحص التباين و

 One-Way(  باستخدام مقياسام الباحث ق،مدة اإلقامةحسب  االجتماعية في الضفة الغربية

ANOVA( ،النتائج ستعرض على جدول رقم و)17.(  

  

 الموجهة ضد المسنين مدى الشعور باإلساءةو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 17(جدول رقم 

  .(N=918)لمسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب مدة اإلقامة ا

  
مدة اإلقامة 

االنحراف  المتوسط العدد )سنة(
 F(3,721) المعياري

1-5 88 3.26 1.25 
6-10 113 3.48 1.12 

11-15 78 3.61 1.04 
 1.2 3.44 639 فأكثر 16

1.61 

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 17(بياني رقم الرسم الو) 17 (جدول رقمال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون  مدى الشعور باإلساءةإحصائية في

  ). F(3,721)=1.61;p>0.05. (حسب مدة اإلقامة االجتماعية في الضفة الغربية
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 الموجهة ضد المسنين المسجلين في ساءةمدى الشعور باإلمتوسطات ) 17(رسم بياني رقم 

  .مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب مدة اإلقامة
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 هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب مركز الشؤون .6.9

  .االجتماعية
  
ن المسجلين في مديريات الشؤون  الموجهة ضد المسنيفي مدى الشعور باإلساءةلفحص التباين و

     باستخدام مقياسام الباحث ق,حسب مركز الشؤون االجتماعية االجتماعية في الضفة الغربية

)One-Way ANOVA( ،النتائج ستعرض على جدول رقم و)18.(  

  

 الموجهة ضد المسنين مدى الشعور باإلساءةو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 18(جدول رقم 

ين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب مركز الشؤون االجتماعية المسجل

(N=930 ).  

  
 F(36,719) االنحراف المعياري المتوسط العدد مركز الشؤون االجتماعية

 1.05 3.64 45 القدس
 1.44 3.37 55 يطا

 1.05 3.58 30 طوباس
 1.28 3.09 75 قلقيلية
 1.05 3.42 120 نابلس
 1.29 3.29 110 كرمطول

 1.16 3.72 50 سلفيت
 1.14 3.4 85 الخليل
 0.83 3.89 35 أريحا
 0.89 3.88 80 رام اهللا
 1.11 3.39 145 جنين

 1.4 3.31 100 بيت لحم

**2.97 

P<0.01**  

  

إلى وجود فروق ذات داللة ) 18(بياني رقم الرسم الو) 18(جدول رقم ال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  االجتماعيةالشعور باإلساءةمدى ائية في إحص

 =F(11,721). (حسب مركز الشؤون االجتماعية الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية
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2.97;p<0.01.(وحسب معاملTukey) ( الباحثرىي بين المسنين في منطقة اً هنالك فروق أن 

بيت لحم  مسني  مسني رام اهللا أكثر شعورا باإلساءة من نإ حيث بيت لحم ومنطقة رام اهللا

 وأهالي سلفيت أكثر شعورا باإلساءة من أهالي بيت لحم هذه الفروق ذات داللة .وقلقيلية

   .إحصائية

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مدى الشعور باإلساءةمتوسطات ) 18(رسم بياني رقم 

  .في الضفة الغربية حسب مركز الشؤون االجتماعيةمديريات الشؤون االجتماعية 
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هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة حسب الجهة التي مارست . 6.10

  .ضد المسن العنف
 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون في مدى الشعور باإلساءةلفحص التباين و

    باستخدام مقياسام الباحث ق,الجهة التي مارست ضد المسنحسب   الغربيةاالجتماعية في الضفة

)  One-Way ANOVA( ،النتائج ستعرض على جدول رقم و)19.(  

 الموجهة ضد المسنين مدى الشعور باإلساءةو ،متوسطات واالنحراف المعياريال) 19(جدول رقم 

 الجهة التي مارست ضد المسنبية حسب المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغر

(N=890 ).  

  
  

             P<0.05*     

  

إلى وجود فروق ذات داللة ) 19(بياني رقم الرسم الو) 19(رقم جدول ال في النتائج شيرت

 الموجهة ضد المسنين المسجلين في مديريات  االجتماعيةالشعور باإلساءةمدى إحصائية في 

 =F(3,721). (الجهة التي مارست ضد المسنحسب  الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية

2.73;p<0.05.(وحسب معامل )Tukey( ذات داللة إحصائية اً أن هنالك فروقث الباحرىي 

   . المسنين أكثر شعورا باإلساءة حينما يتعرضون للعنف من أبنائهمنأأي , بين األوالد وآخر

  

  

  

  

الجهة التي 
مارست ضد 

 المسن
االنحراف  المتوسط العدد

 F(3,721) المعياري

 1.01 3.64 78 الزوج
 1.12 3.62 361 األوالد
 0.99 3.53 106 األحفاد
 1.15 3.42 345 آخر

2.73* 
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متوسطات مدى الشعور باإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين في ) 19(رسم بياني رقم 

 . التي مارست ضد المسنالجهةمديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

  مقدمة

 هذه مناقشة وربط والفرعية، الرئيسة الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا في الباحث يتناول     

العالقة بين "فحص وهو ،الرئيس الدراسة بسؤال المرتبطة السابقة والدراسات النظريات مع النتائج

ف ضد المسنين وردود أفعالهم النفسية واالجتماعية من وجهة نظر المسنين المسجلين بمديريات العن

  ."الشؤون االجتماعية بالضفة الغربية

    الفرضية األولىمناقشة النتائج المتعلقة ب

في أشكال اإلساءة الموجهة ضد ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 1

لين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية من وجهة نظرهم باختالف المسنين المسج

  .الجنس، والحالة االجتماعية، والمستوى االقتصادي، والمؤهل العلمي، والعمر: اتكل من متغير

 الفرعية الفرضيات نتائج بمناقشة الباحث قام فقد ،كامل بشكل الفرضية هذه نتائج مناقشة جلأ ومن

  :يلي كما وهي الرئيسة الفرضية عن المنبثقة

       والمالية، واالجتماعية، المعنوية، (:اإلساءة أشكال لجميع يتعرضن النساء المسنات 1.1

  . الرجال المسنون له يتعرض مما أكثر) واإلهمال والمجتمعية،      

 وهل للعنف، تعرضهم مدى في المسنين والرجال المسنات النساء بين الفروق الفرضية هذه تفحص

 وكذلك. ال أم الفلسطيني، المجتمع في المسنين الرجال من أكثر للعنف يتعرضن النساء المسنات

  .إليهم ةهالموج اإلساءة شكالأ فحص
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 المعنوية، (اإلساءة مدى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة نتائج أشارت 

  .الجنس لمتغير تعزى المسنين ضد الموجهة) والمجتمعية واإلهمال، والمالية،

التي ) 2006(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  دراسة مع دراسةال هذه نتائج وتعارضت

 أن نسبة اإلناث المسنات أكثر عرضة لإلساءة من الذكور حيث بلغت نسبة اإلساءة إلى رتشاأ

  .  للرجال)%15(  لإلناث مقابل)19.4(العاطفية 

أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية في مدى ) جتماعيةاال(وفيما يخص اإلساءة 

أي أن النساء المسنات أكثر . اإلساءة االجتماعية الموجهة ضد المسنين تعزى إلى متغير الجنس

 مع نتيجة الجهاز دراسة وتتفق نتائج هذه ال.عرضة لإلساءة االجتماعية من الرجال المسنين

التي أظهرت أن نسبة اإلناث المسنات أكثر عرضة لإلساءة ) 2006(ي المركزي لإلحصاء الفلسطين

 واإلساءة ، للرجال)%5.0( مقابل )%6.2(من الذكور حيث بلغت نسبة اإلساءة الجسدية لإلناث 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الجهاز .  للرجال)%15( لإلناث مقابل )19.4(العاطفية 

 والتي أشارت إلى أن النساء المسنات أكثر عرضة لإلساءة ،)2006(المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 واإلساءة ،للرجال) %5.0( مقابل )%6.2(من الذكور حيث بلغت نسبة اإلساءة الجسدية لإلناث 

 أيضا مع نتائج دراسة دراسةوتتفق نتائج هذه ال.  للرجال)%15( لإلناث مقابل )19.4(العاطفية 

 إلى شارتأ  التي)Eisikovits, Winterstein & Lowenstein, 2004( ايسكوفيست ونترستن، لوينستين

مع  هذه الدراسة وخاصة في الوسط العربي، كما اتفقت، للعنف أكثر من الرجالأن النساء يتعرضن 

 اًن النساء في الدول النامية األكثر تعرضأ  إلىرتشا التي أ)2002( منظمة الصحة العالمية دراسة

ها كل من جوقرست، ا مع دراسة أجروتتفقكما . كثر إهماال من قبل الحكوماتنهن أأ كما ،للعنف

 التي )Jogerst, Dawson, Hartz, Ely & Schweitzer, 2000(سويتزر ولي إهارتز، ودوتسون، و

وتتفق هذه الدراسة مع النظرية . تعرض النساء المسنات للعنف أكثر من الذكورإلى رتشاأ
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ن النساء المسنات ألنسويه ا والتي تؤكد قضايا النظرية )Featherstone,1997( فيذرستون ،االجتماعية

 .ن ما يتعرضن له من صور سوء المعاملة يدخل في إطار العنف العائليأأكثر عرضة للعنف، و

، ن من قبل القائمين على رعايتهن أو من قبل أفراد أسرهتعرضهن للسخرية ويعزو الباحث ذلك إلى

   .خرينآلمام ارن عما يحدث لهن أعبي االجتماعي، وذلك خوفا من أن التواصل من نو حرمانه

  المعنوية،  (:قل عرضة من غيرهم بالتعرض لجميع اإلساءةأ ونالمتزوج ون المسن1.2

  .من غير المتزوجين) واالجتماعية، والمالية، والمجتمعية، واإلهمال          

  مطلق، أو متزوج، أوأعزب، (:الة االجتماعية هذه الفرضية التباين بين المسنين حسب الحفحصت

قل عرضة لإلساءة من أ وهل المسنون المتزوجون ، في مدى تعرضهم ألشكال اإلساءة). أرملأو

  الحاالت االجتماعية األخرى؟

 : الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى اإلساءة هذهأشارت نتائج       

وتتفق . متغير الحالة االجتماعيةإلى وجهة ضد المسنين المتزوجين تعزى الم) االجتماعية، والمالية(

 لإلساءة ينن تعرض المسإلى التي أشارت) 2006( دراسة صادق ع مالدراسة جزئياًهذه نتائج 

التي أشارت إلى أن ) 2000( مع دراسة زعبي دراسةوتعارضت هذه ال. %)34(المالية بنسبة 

  .)%74( نعنفين من أفراد العينة كانت األرامل حيث بلغت نسبتهمن المسنين الم األكبرالنسبة 

      المعنوية، االجتماعية،  (:قل عرضة ألشكال اإلساءةأ المسنون ذوو المستوى االقتصادي العالي 1.3 

 .من المسنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض) والمالية، والمجتمعية، واإلهمال      

  وبين،ين المسنين من أصحاب الدخل والوضع االقتصادي العالي التباين بفحص هذه الفرضيةت 

المعنوية، واالجتماعية،  (:شكال اإلساءةألالمسنين من أصحاب الدخل المتدني في تعرضهم 

وهل المسنون أصحاب الوضع االقتصادي العالي يتعرضون ) والمالية، والمجتمعية، واإلهمال

شارت نتائج أ وقد. اب الدخل المتوسط والمنخفضقل من غيرهم من المسنين من أصحألإلساءة 
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بشكل عام ) المعنوية، والمالية(الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى اإلساءة

 دراسة ع مئياًوتتفق هذه الدراسة جز. الموجهة ضد المسنين تعزى لمتغير المستوى االقتصادي

لة إحصائية بين ارتفاع معدالت دخول كبار وجود عالقة ذات دالإلى رت شاالتي أ) 2006(صادق 

نه كلما ارتفع الدخل تعرض أفراد العينة لالبتزاز أين السن وتعرضهم ألنماط اإلساءة المالية، إذا تب

 )1000( جنيه إلى أقل من )500( لفئة ) %55.6(المادي واإلنفاق من أموالهم دون علمهم، وبنسبة 

 جنيه في حين أشار عدد كبير من أفراد العينة )1500(ن  أقل م)1000( لفئة من )%66.7(جنيه و

 مع  هذه الدراسة وتعارضت.)%59.3(إلى أنهم يتعرضون لبذل المال مجبرين وكانت نسبتهم 

 وجود عالقة طردية بين إلى رتشاالتي أ )Hudson & Carlson, 1994(دراسة هادسون وكارلسون 

 ، ارتفعت المكانة االقتصادية واالجتماعية لكبار السنتدني الحالة االقتصادية وبين اإلساءة، فكلما

) االجتماعية، واإلهمال، والمجتمعية (:وفيما يتعلق باإلساءة .قلت احتماالت تعرضهم للعنف

وعالقتها بالمستوى االقتصادي للمسنين، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

. ضد المسنين تعزى للمستوى االقتصادي) همال، المجتمعيةالمعنوية، اإل(إحصائية في مدى اإلساءة 

أن المسنين الذين تعرضوا التي كان من أهم نتائجها، ) 2000( النتيجة مع دراسة  زعبي  هذهوتتفق

 واجتماعية ومجتمعية ونفسية صعبة أكثر من  اقتصاديةًاًللعنف من المبحوثين يعيشون أوضاع

الفقر ويعزو الباحث ذلك إلى الوضع االقتصادي و. أسرهمداخلالمسنين الذين لم يتعرضوا للعنف 

الذي يعاني منة المسن الفلسطيني وأسرته الذي يعد من المشكالت التي تنعكس بشكل سلبي على 

 .المسن
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   االجتماعية،  (: المسنون ذوو المستوى التعليمي العالي، أقل عرضة لجميع أشكال اإلساءة1.4

  لم ( من غيرهم من ذوي المستويات التعليمية األخرى) ل، المالية، المجتمعيةالمعنوية، اإلهما     

  ).أتعلم، ابتدائي، إعدادي، توجيهي     

 لم( على مستواهم التعليمي  بناءعنفينوغير المعنفين سنين الم هذه الفرضية التباين بين المفحصت

االجتماعية،  (:ساءاتإلاماية المسنين من  وهل للتعليم دور في ح،)أتعلم، ابتدائي، إعدادي، توجيهي

 الدراسة إلى عدم وجود فروق  هذه أشارت نتائج؟همالموجهة ضد) المجتمعيةوالمالية، واإلهمال، و

الموجهة ) االجتماعية، اإلهمال، المجتمعية المعنوية،( ذات داللة إحصائية بالغة في مدى اإلساءة 

 االجتماعية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى ضد المسنين المسجلين في مديريات الشؤون

التي بينت أن أكثر المستويات  ) 2006( مع نتائج دراسة صادق  جزئياًوتتفق هذه النتيجة. التعليمي

 على اعتبار )%63.6(تعرضا لالبتزاز المالي هم الحاصلون على الشهادات فوق الجامعية بنسبة 

تصادية العالية، وفي الوقت نفسه ال يملكون إمكانية الدفاع عن أنهم الفئات ذات اإلمكانيات االق

 هذه النتيجة مع دراسة الجهاز تعارضوت. أنفسهم، ومن ثم يتعرضون لمثل هذا النمط من اإلساءات

 تعليم يحمي كبار السن من العنف،  ال أن إلىرتشاالتي أ) 2006(المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

لمسنين األقل تعليما هم ضحايا لإلساءة بنسبة تفوق المسنين األكثر تعليما، كان من أهم نتائجها أن او

 فأقل، اً كان مستواهم التعليمي ابتدائين لإلساءة العاطفية من المسنين الذي)%17.1(حيث تعرض 

 فأكثر إلى العنف بشكل أقل بنسبة اً مستواهم التعليمي ثانوي كان الذينونبينما تعرض المسن

 إلى أن كبار السن في المرحلة المتأخرة ذلكويعزو الباحث . بة لإلساءة العاطفية بالنس)9.8%(

 وعدم قدرتهم على ، نتيجة عجزهم)همال، والمالية، والمجتمعيةإلاالجتماعية، وا (يتعرضون لإلساءة

  . مما يعرضهم للعنف بغض النظر عن مستوياتهم التعليمية،أنفسهموحماية خدمة 
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 المالية،واإلهمال، والمعنوية، و االجتماعية، (: سنا أكثر عرضة لإلساءة  المسنون األكبر1.5

           .من المسنين الصغار) المجتمعيةو

  الفرضية العالقة بين عمر المسن وتعرضه للعنف، وهل المسن األكبر سنا هو األكثرفحص هذهت

من ) إلهمالاوالمجتمعية، المعنوية، واالجتماعية، والمالية، و (:تعرضا  لكافة إشكال اإلساءة

 :المسنين الصغار؟ أشارت نتائج الفرضية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى اإلساءة

الموجهة ضد المسنين تعزى لمتغير ) إلهمالاووالمجتمعية  المعنوية، واالجتماعية، والمالية،(

 التي )2000(زعبي   مع دراسةالدراسةوتتفق هذه ). فما فوق80،85-75،75- 65،65- 60(العمر

أن المسنين الذين تعرضوا للعنف كانوا أكبر سنا من المسنين غير المعنفين  إلى  نتائجهاشارتأ

 عاما، كما )74( غير المعنفين ونبينما المسن،  عاما)77(حيث بلغ معدل أعمار المسنين المعنفين 

 األكبر حيث بلغت نسبتهم  هيةف نسبة المسنين األرامل من أفراد  المجموعة المعنّنأأظهرت 

  مع دراسة هارل، نتائج هذه الدراسةتفقتكما  . في المجموعة غير المعنفة)%56( مقابل )74%(

 التي كان من أهم نتائجها أن العديد من Harell, Ehrlich & Hubbard, 1990)(هرلتش وهابارد 

لفة من العنف المالي،  عاما فأكثر، يتعرضون ألشكال مخت)65(المسنين ممن تجاوزت أعمارهم 

تعكس لنا نتيجة هذه الفرضية الواقع و. والعنف النفسي، واإلهمال، مما يهدد حياتهم وأمنهم

االجتماعي الحقيقي للعالقة بين العمر وإمكانية تعرض المسنين لإلساءة بكافة أشكالها، فالفئات 

 وما ،ت االجتماعية السلبيةالعمرية األكبر سنا هي الفئات التي ال تستطيع مواجهة صور التفاعال

ينتج عنها من أنماط لإلساءة، ومن ثم فهي تقاوم أحيانا وتستسلم أحيانا أخرى، ومن خالل هذه 

 عدم مقدرة كبار السن ذوي إلىويعزو الباحث ذلك . لإلساءةالمقاومة والمواجهة تكون أكثر تعرضا 

سرية وحتى أحياتهم المتبقية دون مشاكل كمال إنهم يرغبون بأ و،عمار العالية للدفاع عن انفسهمألا

  .مام الناس والمجتمعأحد على مشاكلهم أيطلع  ال
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  الفرضية الثانيةمناقشة النتائج المتعلقة ب

رض المسنين لإلساءة في تع) 0.05 (ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل. 2

المسنون الذين فب مصدر اإلساءة، حس) االجتماعية، المعنوية، اإلهمال، المالية، المجتمعية(

 ،يتعرضون لإلساءة من قبل أوالدهم أكثر من المسنين الذين يتعرضون لإلساءة من قبل أزواجهم

  . واآلخرين،وأحفادهم

االجتماعية،المعنوية، اإلهمال، ( :ستحاول هذه الفرضية التعرف إلى أكثر الجهات ممارسة لإلساءة

المسنين من قبل أفراد األسرة والمجتمع، وهل األبناء هم األكثر الموجهة ضد ) المالية، المجتمعية

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة  هذه الدراسةأشارت نتائج لقد  ؟ممارسة للعنف ضد المسنين

في مدى اإلساءة ) المعنوية، والمالية، والمجتمعية، واإلهمال ( :إحصائية فيما يتعلق باإلساءة

وتتفق ). خروآاألحفاد، والزوج، واألوالد،  (:تغير مصدر اإلساءةالموجهة ضد المسنين تعزى لم

 توضيح أشكال تالتي حاول)  (Ayres & Woodtli, 2001ودتلي ايرز الدراسة مع دراسة  هذهنتائج

سيئون  إلى أن غالبية المعنفين دائما يعتمدون على رعاية من يلتتوصوالمعاملة داخل األسرة، 

د ثوابت تحذر من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعامل السيئ مع كبار وأكدت الدراسة وجو. إليهم

خوة، وقد يتعرض إلالسن من الرجال، والنساء الالتي يعشن مع زوجات األبناء أو زوجات ا

تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة وكما . المسنون إلى اإلساءة من هؤالء القائمين على رعايتهم

 لإلساءة )%17.5( تعرض إلى رتشاالتي أ) 2006(فلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء ال

العاطفية من المسنين من أفراد العينة من قبل أحد أفراد األسرة، إضافة إلى اإلهمال الطبي 

)8.6%(اإلساءة االقتصادية ، ثم )5.8%(،اإلساءة الجسدية  ثم )كما اتفقت مع دراسة . )%5.7

 من األفراد الذين يمارسون العنف ضد المسنين هم من )%74(التي أشارت إلى أن ) 2000(زعبي 

 وصلوا الذين المسنين أن إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو.الذكور، وخاصة الزوج، واألبناء واألحفاد
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 ،واهتمام ،رعاية إلى يحتاجون ونفسية، صحية مشكالت من ويعانون العمر من متقدمة مراحل إلى

 ينعكس مما. الدخل والمتوسطة الفقيرة األسرة اصةوخَ األسرة، رادأف ترهق قد عالية مالية وتكاليف

العنف (وتتفق هذا النتيجة مع نظرية . رعايته على القائمين األفراد قبل من سنالم على سلبي بشكل

التي تؤكد أن األجواء المشحونة في األسرة بالتوتر تشكل أحد العوامل المهمة لممارسة ) العائلي

ن، وخاصة حين ينتقل األب العجوز الضعيف أو الذي يعاني من إعاقة إلى السكن العنف ضد المسني

 وجود عالقة إلى أظهرت نتائج الدراسة) االجتماعية(وفيما يتعلق باإلساءة . حد أعضاء العائلةألدى 

أي أن المسنين الذين . الموجهة ضد المسنين) االجتماعية(ذات داللة إحصائية في مدى اإلساءة 

 لإلساءة االجتماعية من قبل أوالدهم أكثر من المسنين الذين يتعرضون لإلساءة من قبل يتعرضون

التي أكدت ) 2006(  مع دراسة صادقنتائج هذه الدراسةوتتفق .  واآلخرين، وأحفادهم،أزواجهم

  من إجمالي العينة يتعرضون لإلساءة من قبل االبن أو االبنة، وما نسبته)%32.4(نتائجها أن نسبة 

 تعرضوا لإليذاء من قبل )%5.2(األخت، وما نسبته   أو، تعرضوا لإليذاء من قبل األخ)10.8%(

 تعرضوا لإليذاء من زوجة االبن أو )%8.4(الزوج أو الزوجة، وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 

 ةت من إجمالي المسيئين، و كشفت الدراسة ما نسب)%4.8(زوج االبنة، في حين أن األحفاد يمثلون 

 مع دراسة نورما تتفق نتائج هذه الدراسةكما .  من المسيئين يمثلون الجيران أو أهل الحي)10%(

)2001 Norma, ( األشخاص القائمين على رعاية المسن ومارسوا  العنف التي أشارت إلى أن

ن أ إلى ذلكويعزو الباحث . سنأشقاء الموزوجة االبن، واألحفاد، و ،ضدهم األبناء بالدرجة األولى

األبناء هم المسئولون عن رعاية المسنين في البيت بالدرجة األولى، لذلك يكون تعرضهم لإلساءة 

  .آلخرينا أو ، أو األحفاد،كبر من الزوجأاالجتماعية من قبل األبناء 
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  :الفرضية الثالثةمناقشة النتائج المتعلقة ب

                دوافع مقترفي اإلساءة، ذوي في ) 0.05 (ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل. 3

  .الدوافع االقتصادية أعلى من ذوي الدوافع االجتماعية والمعنوية لدى مقترفي اإلساءة   

 ،سنين من ذوي الدوافع االقتصاديةسيئين للمفراد المأل هذه الفرضية الفروق بين افحصت        

 تااإلساء يمارسون ن الدوافع االقتصادية هم الذيوذو الدوافع االجتماعية والمعنوية، وهل ومن ذوي

كبر من ذوي الدوافع المعنوية أبشكل ) المجتمعيةوالمالية، واإلهمال، والمعنوية، واالجتماعية، (

 وبين كل من ،)المالية( الدراسة إلى وجود فروق بين مدى اإلساءة  نتائج هذهواالجتماعية؟ أشارت

قل من باقي  أن مدى اإلساءة المالية إحيث )  والمجتمعية، واإلهمال،عية واالجتما،المعنوية (:اإلساءة

 إلىنتائجها أشارت التي  )Griffin, 1994( مع دراسة جريفين دراسةوتتفق هذه ال. اإلساءات األخرى

وممارسة العنف ، هناك عالقة ارتباط بين الظروف االجتماعية السيئة التي يتعرض لها المسيءأن 

 ,Kivela(لجاس وبهكاال،   هذه الدراسة مع دراسة كيفل، سفيورا، كستي، نتائجتتفقو. ضد المسن

Saviora, Kesti, Pahkala & Lijas, 1992( التي كشفت أن نسبة )5.4%(وا  من عينة الدراسة قرر

 واإلهمال أو االستغالل منذ أن وصلوا إلى الستين من العمر، ،أنهم كانوا ضحايا لسوء المعاملة

. عزى إلى أنهم قد أصبحوا عبئا على القائمين بالرعاية أو بال فائدة لهميرون أن ذلك ينهم أو

 ,Taylor(وتعارضت مع دراسة كل من تايلور، ديقلجران، ولسكوت، استارر، ويلسون وهيتزل 

Del-Grande, Woolascott, Starr, Wilson & Hetzel, 1999(أن الخالفات  نتائجها التي أظهرت 

حد العوامل الرئيسة لممارسة العنف ضد أ بين المسنين والقائمين على الرعاية هي )المالية(

 من المسنين المبحوثين قد تعرضوا للعنف من شركائهم من )%2.5( نأوأكدت الدراسة . المسنين

 من المسنين الذين تعرضوا )%30(ن أجل الحصول على أموال المسنين، وأظهرت الدراسة أ

 معظم أن  إلىذلك ويعزو الباحث .ن على األفراد الذين مارسوا العنف ضدهمللعنف كانوا يعتمدو



107 
 

 ضون المالية بينما يتعرمشاكل اإلساءة العينة ليس لديهم دخل مالي عال، مما يقلل حدوث أفراد

 لتلبية أبنائهم وذلك العتمادهم في حياتهم على ،)الجتماعية، والمعنوية، واإلهمالا( :اإلساءاتلباقي 

  . ومشربمأكل من األساسيةجاتهم احتيا

 :الفرضية الرابعةمناقشة النتائج المتعلقة ب

بين ضخامة اإلساءة ضد المسنين ) 0.05 (ةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل. 4

  .وبين حدة ردود فعلهم النفسية، كلما زادت ضخامة اإلساءة ضد المسنين زادت حدة ردود فعلهم

 الفرضية العالقة بين شدة العنف الممارس ضد المسنين وبين حدة ردة الفعل  هذهفحصت      

 وهل كلما زادت شدة وضخامة اإلساءة ضد المسن تزداد . واالجتماعية عند المسن المعنفالنفسية

المعنوية،  (: الدراسة إلى وجود عالقة بين ضخامة اإلساءة نتائج هذه أشارت؟ لقدردة الفعل لديه

وتتفق هذه الدراسة مع . ، وبين حدة ردة الفعل النفسية) والمالية، والمجتمعية، واإلهمالواالجتماعية،

 ,Harrell, Toronjo, Mclaughlin)نتائج دراسة هاريل، تورنجو، مكليلين، بفيلك، هايمن ودير

Pavlik, Hayman & Dyer, 2002( التي أكدت أن االكتئاب يمكن أن يتطور ويصبح أحد العلل التي 

ني منها المسنون نتيجة لما يالقونه من أشكال مختلفة للعنف، وأكدت الدراسة أن شعور المسنين يعا

 دراسةوتتفق نتيجة هذه ال. بالنبذ واإلهمال والضغوط والقلق دائما يؤدي إلى توتر العالقات األسرية

ة إلى توصلت الدراسو ،)Bruno, Booth & Marin, 1996(برونو، بوث ومارين مع دراسة كل من 

إن سوء المعاملة دائما ما يصيب هؤالء المسنين بمشاعر من عدم القدرة على مواصلة الحياة، 

) 2006(كما وتتفق مع نتائج دراسة صادق . والعزلة االجتماعية  والخوف من التعامل مع اآلخرين

 أفراد  من)%50.8(التي كشفت أنماطا من إيذاء النفس المقصود أو غير المقصود حيث أكدت نسبة 

 أنهم )%47.6(العينة محاولتهم إشعار اآلخرين، بعدم رغبتهم في الحياة، في حين أكدت نسبة 

 أكدوا أنهم )%46.8(يمتنعون عن األكل بوصف ذلك تعبيرا صامتا عن تذمرهم، في حين نجد 
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 امتناعهم عن الذهاب للطبيب في )%39.2(وأكدت نسبة . يمارسون سلوكيات قد تودي بحياتهم

 فقد ،)%33.2(جل التخلص من الحياة، أما اآلخرون ونسبتهم أ زيادة حدة المرض، من سبيل

 ورعاية ،سوء التعامل و،توتر العالقاتإلى  ذلك ويعزو الباحث .اعترفوا بمحاولتهم إيذاء أنفسهم

 . قوية للدفاع عن كرامتهمأفعال ردود إلىومتابعة المسنين مما يؤدي بهم 

  :الفرضية الخامسةة بمناقشة النتائج المتعلق

في مستوى حدة ردود الفعل لدى ) 0.05 (ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل. 5

المسنون الذين يتعرضون لإلساءة من قبل . المسنين المتعرضين لإلساءة حسب نوع القرابة

  .أبنائهم تكون ردود فعلهم أكثر حدة من غيرهم

 في مستوى ردود الفعل لدى المسنين الذين يتعرضون لإلساءة  هذه الفرضية التباينفحصت       

من قبل األقرباء وأفراد األسرة، وهل المسنون الذين يتعرضون لإلساءة من قبل األبناء تكون ردة 

أشارت  ؟)خروآاألحفاد، واألوالد، والزوج، ( كبر، مقارنة مع تعرضهم للعنف من قبلأالفعل لديهم 

جود فروق ذات داللة إحصائية في مدى اإلساءة المعنوية الموجهة ضد نتائج الفرضية إلى عدم و

وتتفق  .المسنين المسجلين في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب مصدر اإلساءة

التي أشار جزء من نتائجها إلى أن األشخاص األكثر )  2006( صادق  الدراسة مع دراسةههذنتائج 

 من إجمالي ) %32.4(بناء بالدرجة األولى حيث أكدت نتائج الدراسة أن نسبة إساءة للمسنين هم األ

 الذين استمروا في رعاية أبنائهم وناصة المسنالعينة يتعرضون لإلساءة من قبل االبن أو االبنة، وخَ

 إلى المشكالت االقتصادية ذلك ويعزو الباحث .كانت ردة فعلهم أكثر من غيرهمو ،بعد ترملهم

ية التي يعاني منها أفراد المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية نتيجة للحصار وجدار واالجتماع

جميعها قد تنعكس في صور سلبية من اإلساءة الموجهة ضد كبار السن من قبل و ،العزل، والسكن

 )Gnaedinger, 1989( نظرية العنف العائلي، جندينجر هوهذا ما أكدت. اصة األبناءأفراد أسرهم وخَ
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  مع أو، أشقائهممع  أو، الغالبية العظمى من كبار السن يعيشون بمفردهم، أو مع زوجاتهمنأب

 وفي ، وال يلتحقون بدور الرعاية، وعادةً  ما يحدث سوء المعاملة من بعض أفراد األسرة،أقاربهم

  .حاالت أخرى من الخدم الذين يقومون على رعايتهم

 

  :سةالفرضية السادمناقشة النتائج المتعلقة ب

             في شعور المسن تجاه سوء ) 0.05 (ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل. 6

 .المعاملة من اآلخرين

 مسن باإلساءة حسب توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مدى شعور الُ .6.1

  . الجنس      

  نين في مدى شعورهم باإلساءة الفرضية إلى التعرف على الفروق بين المسهذه  ترمي      

 يتعرض لإلساءة أكثر الذكور أم نوم) المجتمعيةوالمالية، واإلهمال، والمعنوية، واالجتماعية، (

 أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  فقداإلناث من المسنين حسب متغير الجنس؟

  .ى شعور المسن باإلساءة حسب الجنسإحصائية في مد

 أن ظاهرة العنف ضد إلى ها أشارت نتائج التي)2006(الدراسة مع دراسة القيسي وتتفق هذه 

ت النتائج  فقد بينّ،المسنين بكافة إشكاله موجودة في المجتمع الفلسطيني، ففيما يتلق بالعنف النفسي

 شعروا باالهانة ) %17(  وأنفراد عائلتهم،أ من المسنين لديهم شعور بالخوف من قبل )%6.5(أن 

 شعروا بعدم الحرية في اتخاذ قرارات )%59(  وأنفراد عائلتهم،أد تعرضهم للمسبات من قبل بع

  .تتعلق بحياتهم

التي  )Bruno, Booth & Marin, 1996(برونو، بوث ومارين  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

درة على مواصلة  إلى أن سوء المعاملة دائما ما يصيب هؤالء المسنين بمشاعر من عدم القأشارت
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 جميعها مشكالت تؤدي بهم إلى ، وهذه واليأس في الحياة، والقلق، واأللم،الحياة، والعزلة االجتماعية

 بالدرجة لإلساءة يتعرضون واإلناث الذكور ويعزو الباحث ذلك إلى أن. اإلصابة بأمراض مزمنة

 أو ،عاملة، خوفا من طردهم االعتراض على سوء المأويستطيعون المقاومة   الألنهم وذلك ،نفسها

   .شكالةأ بكافة إليذاء اعلىون السكوت فضل، لذا فهم يبأحوالهم مجتمعمعرفة ال

 العمر  توجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى شعور المسن باإلساءة تبعا لمتغير6.2

 ،اءة هذه الفرضية الفروق بين المسنين حسب متغير العمر بالنسبة إلى شعورهم باإلسفحصت       

  نتائج هذهأشارتباإلساءة أم المسنون األقل عمرا؟ لقد  المسنون األكبر سنا هم األكثر شعورا وهل

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة االجتماعية الموجهة ضد 

داللة إحصائية  وهذه الفروق ذات ،)84-75( والفئة العمرية ،)74-65(المسنين بين الفئة العمرية 

 مع دراسةهذه النتائج  وتتفق .ن المسنين األكبر عمرا أكثر شعورا باإلساءة من األقل عمراإحيث 

 أن المسنين الذين تعرضوا للعنف كانوا أكبر سنا من  إلىرتشاالتي أ )2000(دراسة زعبي 

 غير ونا المسن عاما بينم)77(المسنين غير المعنفين حيث بلغت معدل أعمار المسنين المعنفين 

 عاما هي الفئات )80(الفئات العمرية األكبر من إلى أن ويعزو الباحث ذلك .  عاما)74(المعنفين 

النفسية، والمالية، واالجتماعية، واإلهمال،  (:التي ال تستطيع مواجهة اإلساءة بكافة أشكالها

 االعتراض أوا على المقاومة  هذه الفئة تستسلم لعدم مقدرتهأن إلى ويعزو الباحث ذلك ،)والمجتمعية

 أنهم إلىذلك وربما يعود  بهم،  بحاجة ملحة لمن يعتنيوألنهمعلى سوء المعاملة بسبب كبر السن، 

  . مرحلة الشيخوخةإلىون السكوت بسبب كبر العمر الذي وصل بهم فضلي
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6.3سن باإلساءة حسب  توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مدى شعور الم              

   :متغير الحالة االجتماعية

عنفين في مدى شعورهم باإلساءة حسب متغير سنين الم هذه الفرضية الفروق بين المفحصت       

  حيث). األرملأو  المطلق،أو  المتزوج،أو األعزب، (: االجتماعية، ومن يشعر أكثر باإلساءةالحالة

ت داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة الموجهة  الدراسة إلى عدم وجود فروق ذا نتائجأشارت

  وتتفق نتائج هذا الفرضية مع دراسة شيامبرج وقانس.ضد المسنين تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

(Schiamberg & Gans, 2000 ( التي أشارت إلى أن اإلساءة إلى المسنين زادت باطراد في السنوات

 وأن فكرة اإلنسانية التي يجب أن ، والنفسية، واالقتصادية،اعية االجتم:األخيرة للعديد من األسباب

ويعزو . المجتمع بكبار السنفي تلتزم بها األسر، لم تعد السمة الغالبة في عالقات أفراد العائلة و

ربما  ألنهم ين؛ متزوجأو ينأعزب هم معهم بغض النظر عن كوناألسرة سوء تعامل إلى ذلك الباحث

 االحترام نِكتُ  التي ربما الاألسرةبرون عالة على عتَوالمعاملة الحسنة، وييجدون االحترام  ال

 تها وخصوصي األسرةأمورتدخل كبار السن في كثرة  إلىد ذلك وعيوالتقدير لكبار السن، وربما 

   . بهمالتي قد تضيق ذرعاً

 6.4سن باإلساءة حسب متغير توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى شعور الم         

       :المستوى التعليمي

 هذه الفرضية الفروق بين المسنين المعنفين في مدى شعورهم باإلساءة تعزى إلى فحصت      

توجيهي فما ( المستوى التعليمي العالي و ذوون يشعر باإلساءة أكثر المسنن التعليمية، وممستوياتهم

  إذ).ابتدائي، إعدادي، ال يقرا أو يكتب(ة  ذوو المستويات التعليمية المنخفض المسنون، أم)فوق

 الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى شعور المسن باإلساءة  هذهأشارت نتائج

 مع دراسة الجهاز المركزي لإلحصاء دراسةوتتعارض هذه ال. الموجهة إليه تبعا للمستوى الدراسي
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ويعزو الباحث . مي كبار السن من إساءة اآلخرين لهمت أن التعليم يحالتي بينّ) 2006(الفلسطيني 

ذلك إلى وجود اتجاه عام لدى القائمين على رعاية المسنين المعنفين للتعامل معهم على أساس أن 

  .دورهم في الحياة قد انتهى ولم يعد لهم أي أهمية أو دور في الحياة

              اءة تبعا لتقاضي   توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى شعور المسن باإلس6.5

 :المعونات

  هذه الفرضية الفروق بين المسنين المعنفين في مدى شعورهم باإلساءة حسب تقاضيفحصت      

 اها، لقدالمعونات، ومن يشعر باإلساءة أكثر المسن الذي يتقاضى المعونات أم المسن الذي ال يتقاض

وق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة الموجهة  الدراسة إلى وجود فر هذهأشارت نتائج

ضد المسنين حسب تقاضي المعونات، أي أن المسنين الذين يتقاضون المعونات أكثر شعورا 

 أن سوء  إلىرتشا التي أ)Hudson, 1991(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة هاد سون . باإلساءة

 بحالة من االستياء التي يعيشها المسنون بسبب تكرارالمعاملة المترتب على االستغالل دائما يرتبط 

 إلى أن القائمين على حث ذلكويعزو البا. واستمراره وشدته وقسوة نتائجه على المسنيناالستغالل

 الذين يعانون من البطالة والحصار، ؤهماصة أسرهم وأبنارعاية المسنين في المجتمع الفلسطيني وخَ

المعونات التي يتقاضها المسنون، خاصة المساعدة التي يتقاضونها  على باستمرار يحاولون السيطرة

من وزارة الشؤون االجتماعية، كما أن نسبة كبيرة من المسنين ال يملكون التصرف في أموالهم 

  .ويعود ذلك لعجزهم واعتمادهم على أسرهم في تلبية حاجتهم اليومية
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            المسن باإلساءة حسب متوسط الدخل   توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى شعور 6.6

   :يالشهر

عنفين في مدى شعورهم باإلساءة حسب الدخل، سنين الم هذه الفرضية الفروق بين المفحصت      

 الذين يتقاضون ون أعلى أم المسناً شهريالً يشعر أكثر باإلساءة المسنون الذين يتقاضون دخومن

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  هذه الدراسةتائج أشارت ن فقد. أقلاً شهريالًدخ

 مع الدراسة هذه تتعارضو. متوسطات شعور المسن باإلساءة الموجهة إليه تبعا لمتغير الدخل

 أن المسنين ذوي إلى رتشاالتي أ )Hudson & Carlson, 1994(دراسة هاد سون وكارلسون 

. إلساءة من المسنين ذوي المستوى االقتصادي العاليالمستوى االقتصادي المتدني أكثر شعورا با

 الدخل نأو ،الية والعالجات المستمرة لهمع بالمصاريف الاألسرةتذرع   إلىذلكويعزو الباحث 

  . فهو غير كاف للقيام باحتياجاتهم ومصاريفهماً منخفضأم ياًكان عالأسواء 

    6.7 :سب محل اإلقامة توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة ح

 عند أحد  أومسكن خاص،( سكناهم  هذه الفرضية الفروق بين المسنين حسب مكانفحصت      

وهل هناك فروق بينهم في التعرض ) خرآ  أو في دار رعاية المسنين، أو،األقارب  عندأو األبناء

 ذات داللة إحصائية في  أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق فقد.لإلساءة حسب متغير محل اإلقامة

  .مدى شعور المسنين باإلساءة الموجهة إليهم حسب متغير محل اإلقامة

 التي أشارت إلى أن أربعة من ),Norma 2001(وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة نورما 

ضهم المسنين من أفراد العينة لديهم الرغبة في البقاء مع أفراد األسرة على الرغم من استمرار تعر

 ةثالث وأن أن سبعة من المسنين المعنفين من أفراد العينة لديهم رغبة بالعيش بمفردهم، وللعنف، 

 إلىويعزو الباحث ذلك . من أفراد العينة أكدوا شعورهم بالخطر على حياتهم من قبل أفراد عائلتهم

 أصبحوا وأنهم ، والصحيةاإلنسانيةوعدم رعايتهم الرعاية . االهتمام باحتياجات كبار السن عدم
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 جل تأخذ والتي ،األسرة ضغوط الحياة التي تعاني منها إلىذلك يعود حمة البشر، وربما ت رتح

م هتما عدم اإلى أيضاوربما يعود .  وتوفير حياة كريمة لهم،األبناء توفير احتياجات فيوقتها 

كنهم من القيام بهذه  عدم تمذلك إلى وربما يعود ، والعطف عليهم،دار الرعاية لكبار السنموظفي 

  . وجهأكملالوظيفة على 

6.8سن باإلساءة حسب مدى اإلقامة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى شعور الم              

   :الحالية

عنفين في مدى شعورهم باإلساءة حسب متغير سنين الم هذه الفرضية الفروق بين المتفحص      

، وهل هناك فروق بين المسنين تعزى إلى متغير مدة  اإلقامة الحالية مدة اإلقامة في المقام الحالي

  هذه أشارت نتائج لقد.سنة) 16( اواكثرمن)15- 11( سنوات من)10-  6( سنوات من5- 1(

الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة الموجهة ضد المسنين 

 هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من جوقرست،  نتائجوتتفق. تعزى لمتغير مدة اإلقامة الحالية

 التي أشارت )Jogerst, Dawson, Hartz, Ely & Schweitzer, 2000(الي سويتزر  هارتز، دوتسون،

. سن ويتفاعل معهمارس ضد المسنين مرتبط بطبيعة المجتمع الذي يقيم فيه الم العنف المأن إلى

 أو ،قائمين على رعايتهم يتعاملون معهم بصور ال تتسم بالرحمةالأن ويعزو الباحث ذلك إلى 

 وأحياناً الرغبة ، والكراهية للحياة، واالكتئاب، والعزلة،اإلنسانية مما يولد لديهم مشاعر اإلحباط

  .بالموت

6.9 سن باإلساءة الموجهة إليهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى شعور الم  

  :االجتماعية التابع لهامديريات الشؤون  حسب        

 هذا الفرضية أكثر المراكز التابعة للشؤون االجتماعية في الضفة الغربية التي تفحص         

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في هذه الدراسة أشارت نتائج و. يشعر فيها المسنون باإلساءة



115 
 

وتتفق .  الشؤون االجتماعيةالشعور باإلساءة االجتماعية الموجهة ضد المسنين حسب مركزمدى 

أشارت  و.)Sadler, Kurrle & Cameron, 1995(هذه الدراسة مع دراسة سدلر، كرل، وكميرون 

 عاما قد تعرضوا إلساءة )65( من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم )%4.6( أنإلى النتائج 

لي المقيمين في  من إجما)%5.4( نأالمعاملة خالل وجودهم في مؤسسات رعاية المسنين، و

 من هؤالء عاشوا في )%2.5( نأمؤسسات رعاية المسنين أشاروا إلى تعرضهم لسوء المعاملة، و

 نأمجتمعات حضرية، وقد أشار العديد منهم إلى أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من شريك الحياة، و

 الريفية والحضرية كبر معدل لسوء المعاملة تم اإلبالغ عنة في ثالث واليات، ووقع في المناطقأ

  .على السواء

 إلى أن سكان جنوب الضفة الغربية أكثر تدينا والتزاماً بالعادات والتقاليد من ذلكويعزو الباحث 

سكان محافظات شمال الضفة الغربية، كما أن هنالك دوراً ما زال قائماً لألسرة الممتدة في 

رز فيها، مما يظهر الفروق بين محافظات محافظات الجنوب والتي عادة ما يكون لكبار السن دور با

شمال الضفة الغربية وجنوبها بحيث يتعرض المسنون لإلساءة في محافظات جنوب الضفة الغربية 

  .بشكل أقل من محافظات شمال الضفة الغربية

6.10سن باإلساءة الموجهة إليه   توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى شعور الم              

  .سن ب الجهة التي مارست العنف ضد المحس

 الفرضية التعرف إلى أكثر الجهات التي يشعر المسن باإلساءة منها في حال تفحص هذه      

أكثر إذا كانت من ) المعنوية، واالجتماعية، والمالية، والمجتمعية، واإلهمال (:تعرضه إلى اإلساءة

 إلى وجود فروق ذات  الدراسة هذه أشارت نتائج فقد).خرآ أو  األحفاد،أو  األوالد،أو الزوج،(

داللة إحصائية في مدى الشعور باإلساءة االجتماعية الموجهة ضد المسنين حسب الجهة التي 

 حول رؤية المسنين ) ,2001Norma(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة نورما . مارست العنف
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أشارت الدراسة إلى ون قبل أفراد أسرهم،  ضدهم مهةالعرب في إسرائيل للعنف واالستغالل الموج

  ثمأن األشخاص القائمين على رعاية المسنين ومارسوا  العنف ضدهم األبناء بالدرجة األولى

  . أشقاء المسن المعنَّف ثم،ةلكنّا  ثماألحفاد،

 أن ظاهرة العنف ضد إلىالتي أشارت ) 2006( مع دراسة القيسي فق نتائج هذه الدراسةوتت

ت النتائج  فقد بينّ،لق بالعنف النفسيعن بكافة إشكاله موجودة في المجتمع الفلسطيني، ففيما يتالمسني

هانة إل شعروا با)%17( نأو فراد عائلتهم،إ من المسنين لديهم شعور بالخوف من قبل )%6.5(أن 

رارات  شعروا بعدم الحرية في اتخاذ ق)%59( نأ وبعد تعرضهم للمسبات من قبل إفراد عائلتهم،

  .تتعلق بحياتهم

مع دراسة كل من تايلور، ديجران، ولسكوت، استارر، ويلسون يضاً أ وتتفق نتائج هذه الدراسة 

ت نتائج شار حيث أ،)Taylor, Del-Grande, Woolascott, Starr, Wilson & Hetzel, 1999(وهيتزل 

 ، معيشتهم مع أبنائهم من المسنين قد تعرضوا للعنف خالل فترة)%40( أن إلى المسح النهائي

 من المسنين المعنفين قد تعرضوا للعنف من )%5.4(وزوجات األبناء، كما أظهرت نتائج المسح أن 

ويعزو الباحث هذه  النتيجة إلى أن المسنين يشعرون باإلساءة بشكل أكبر خاصة . قبل األخ واألخت

 ، وحمايتهم، وتعليمهم،ي تربيتهمعندما يتعرضون لإلساءة من فلذات أكبادهم الذين عملوا جاهدين ف

  .وبناء مستقبلهم
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  توصيات الدراسة
  
  :يلي بما الباحث صىيو ،الدراسة ليهاإ توصلت التي نتائجال ضوء فيو

وضع باصة في وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية  وخَ،ضرورة قيام صناع السياسة •

معنفينسنين المجموعة من القوانين تضمن توفير الحماية للم.  

 ورش و،الندوات(عنفين من خالل اصة المكبار السن وخَبضرورة اهتمام وزارة األوقاف  •

  .)العمل

ستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن في فلسطين الصادرة إلضرورة االستفادة من الخطة ا •

  .عن وزارة الشؤون االجتماعية لحماية ضحايا العنف من المسنين

   . والدراسات باألبحاث التي تتناول قضايا العنف ضد المسنينضرورة قيام مراكز البحوث •

اصة قسم شرطة حماية األسرة وإشراكها  وخَ،ضرورة تفعيل دور برامج الشرطة المجتمعية •

  .في حل مشاكل العنف ضد المسنين

 السن في فلسطين في االجتماعية والتأمينات المدنية الخدمة قانون في النظر إعادة ضرورة •

 طاقات من يستفاد حتى بالعمر وليس ،بالجهد مرتبطة لتكون العامل عندها عديتقا التي

  .العمل على القادرين المسنين بعض

 الدوائر جميع في السن كبار معامالت إجراءات تسهيل إلى تؤدي قوانين تفعيل ضرورة •

  .الحكومية والمؤسسات

 لتتبنى المسنين أصدقاء معيةج تكوين مع للمسنين تثقيفية اجتماعية نواٍد إنشاء على التشجيع •

  .منها لالستفادة طاقاتهم عن ولتكشف ،ومشاكلهم ،قضاياهم

• ه ضد المسنين ضرورة قيام وسائل اإلعالم بمعالجة العنف الموج. 
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 وحسن معاملتهم ،إعداد برامج توعية هادفة لحث األسر على عدم التخلي عن كبار السن •

ي تدعو إلى البر بكبار السن من خالل الشؤون ن القيم المجتمعية والدينية التأوإعالء ش

  . ووسائل اإلعالم،  ووزارة األوقاف، ووزارة اإلعالم،االجتماعية

 الدعم خدمات تقديم االجتماعية الشؤون وزارة وخاصة المعنية الجهات قيام ضرورة •

 .المعنفين للمسنين  والنفسي االجتماعي

 بين تواجدهن أماكن في الفلسطيني المجتمع في المعنفات للنساء  االجتماعية الرعاية توفير •

  .أسرية مشكالت من تعاني التي األسر وخاصة أسرهن، أفراد

  .الفلسطيني المجتمع داخل المعنفين السن لكبار  الكريمة الحياة توفير •

 مشكالتهم وإبراز الغربية الضفة في السن كبار معاملة حول وتثقيفه المجتمع توعية •

 بقضايا متخصصة) ومؤتمرات وندوات، إعالمية، برامج (طريق عن المختلفة ومتطلباتهم

  .المعنفين السن كبار

  .بحاجاتهم واالهتمام السن كبار رعاية في واألبناء  األسرة دور تعزيز •

 يهتم من يجدون وال أنفسهم رعاية على القادرين وغير المعنفين السن كبار وإيواء استقبال •

  .أسرهم قبل من ويرعاهم بهم
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  ضغوط النفسية لدى الشباب من المرضى المترددين أساليب مواجهة ال). 2010(السهلي، عبدا هللا 
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  )1(ملحق رقم 

  جامعة القدس

  الدراسات العليا

  برنامج العمل االجتماعي

  

  (      )رقم االستمارة 

  

   والمسنه المسنعزيزي
  :تحية وبعد

تهدف االستبانة إلى إعداد دراسة حول موضوع ردود األفعال النفسية واالجتماعية للمسنين 
إزاء ظاهرة العنف، وذلك كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص العمل 

  .االجتماعي في جامعة القدس 
  

علما بأن المعلومات الواردة في االستبانة أرجو التكرم بتعبئة اإلجابة التي تنطبق على حالتكم 
وال يوجد ضرورة لذكر أي تفاصيل شخصية .سوف تستخدم ألغراض البحث األكاديمي 

  .تتعلق بهويتكم الشخصية
  

  
  
  

                                وتفضلوا بقبول الشكر والتقدير
  
  
  

                 اشراف           الباحث                                         
 خالد هريش.             جميل الشاعر                                                 د
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  القسم األول
  

  :أرجو من حضرتكم وضع عالمة دائرة أمام اإلجابة الصحيحة بالنسبة لكم
  

 الجنس .1
  أنثى.  2ذآر             .  1           

          
  العمر .2

  .      عاما74 إلى 65من   . 2 عاما                64 إلى 60من    .1         
   فأآثر   85 من   .4 عاما                84 إلى 75من   .3          

  
 الحالة االجتماعية .3

 
  أرمل    .4مطلق       .3متزوج          . 2        عزب     أ  .1

                            
 : التعليميالمستوى .4

 
 إعدادي    .3       ابتدائي         .2                    لم أتعلم بتاتا. 1

  ماجستير فأعلى   .6       بكالوريوس  . 5                        توجيهي.  4
    

 هل تتقاضى معونات من الشؤون االجتماعية؟ .5
   ال        .2                     نعم  .1                                              

 
 :متوسط دخلك الشهري .6

  شيكل     3000 إلى  1001من .  2                       شيكل        1000حتى . 1     
   شيكل فأآثر5001     4.       شيكل       5000  إلى 3001من . 3     

   
 :محل اإلقامة .7

  عند أحد أقاربي.  3 عند أحد أبنائي      . 2            مسكن خاص            1. 
  ________آخر. 5في دار رعاية المسنين          .   4
  

 :مدة اإلقامة في المقام الحالي .8
 

   سنوات        10 – 6  -2          سنوات                         5 -  1. 1
  أآثر سنة ف16  -4          سنة                        15 – 11  .3

  
  :الشؤون االجتماعية التي تتلقى بها الخدمات. 9

       
  طولكرم  . 6نابلس      . 5قلقيلية         . 4طوباس       . 3يطا        . 2القدس        . 1
  بيت لحم. 12جنين    .  11رام اهللا     . 10أريحا         . 9الخليل     . 8سلفيت     .  7 
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  القسم الثاني

 : حضرتكم وضع عالمة دائرة أمام اإلجابة الصحيحة بالنسبة لكمأرجو من

  

  :.الجهة التي مارست ضدك العنف هي

  األحفاد         .  3األوالد                             . 2ة                             /الزوج.  2

  __________آخر.   4 

  

  : أشكال اإلساءة

  تعليمات

في  حضرتك معلومات حول خمسة أشكال إساءة ممكن أنك قد تعرضت لها في هذا القسم نطلب من
) (نرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة على فقرات هذه اإلستبانة وذلك بوضع إشارة . السنة األخيرة

  . عند المستوى الذي ترونه يعبر عن حالكم
  

 دائما  العبارات  
5  

أحيانا 
  آثيرة

4  

أحيا
  نا
3  

أحيانا 
  عدةمتبا

2  

 بالمرة
1  

  :إساءة معنوية) أ

            تعرضت للتوبيخ أو الشتم  1

             تعرضت لالتهام بالخرف والسخرية  2

            تعرضت لمعاملتي آمعاملة األطفال  3

            تعرضت للتقليل من قيمتي وأهميتي   4

  :إساءة اجتماعية) ب

            استبعدت من حضور المناسبات االجتماعية  5

            ح لي بالتواجد مع ضيوف األسرةلم يسم  6

            لم يؤخذ برأيي في أموري الخاصة  7

            . في أمور خاصة بشؤون األسرة يلم يأخذ برأي  8

تم حرماني من زيارة أشخاص أحبهم مثل األصدقاء أو  9

  .األقارب أو منعهم من زيارتهم لي
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  :إساءة مالية) ج

            ةأخذ مالي مني بحجج آاذب 10

             دون علمييتم اإلنفاق من مال 11

            أخذ مالي مني بالقوة 12

             قدمت لي خدمات مقابل الحصول على المال 13

             حجرت عائلتي علي قانونيا  14

  :إهمال) د

             لم يتم االهتمام بنظافتي الشخصية  15

            هلم يتم االهتمام بطعامي وتقديمه لي في مواعيد 16

             لم يتم عالجي عند المرض 17

             لم يحادثني أو يجالسني أحد  18

  :إساءة مجتمعية) هـ

 تعرضت لعدم مباالة اتجاه مشاآلي في المؤسسات  19

  الحكومية

          

             في الحي والشارع لم يحترمني الشباب 20

            المباالة من جانب الموظفين في الخدمات العامة 21

            نسيان الناس لدوري آكبير السن في الحياة  22
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استمرارًا  إلجاباتك السابقة الرجاء اإلجابة على القسم الثالث رغبه منا في معرفه ردود فعلك : ثالثالقسم ال

  :عند المستوى الذي تراه مناسبا لك) Χ( الرجاء وضع االشاره . تجاه اإلساءة لحضرتك وآثارها عليك

دة فعلي تجاه ما تعرضت له من مظاهر ر  الرقم

  :العنف وسوء المعاملة آانت

  موافق

  بشدة

غير  ال ادري  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

            تكرار الذهاب إلى المستشفيات   1

            آثرة الشكاوي والتظلمات  2

            السير في الشوارع دون هدى  3

            ُسوء العالقة مع أفراد أسرتي  4

            اع عن األآلاالمتن  5

            عدم الذهاب إلى الطبيب عند المرض  6

            محاولة إيذاء نفسي بأشكال مختلفة  7

            إشعار اآلخرين بعدم رغبتي في الحياة  8

ممارسة أي سلوك قد يؤدي إلى فقدان   9

  .الحياة

          

            تقديم التنازالت والتضحيات الشخصية  10

  

  :اآلخرين ليشعوري تجاه سوء معاملة 

  

            عزلة وانسحاب  11

            اآتئاب وشعور بالقلق  12

            إحباط وشعور بالتوتر  13

            شعور بالذل والمهانة  14

            رغبة في الموت  15
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 )2(ملحق رقم
 
 

قائمة بأسماء الملالستبانةينكِمح  
 
 

 الرقم االسم الجامعة

  جامعة القدس
 

 1 صالح الدين وتد .د

 2 زاعيخحسين  .د جامعة البلقاء األردنية

 3 إبراهيم محاجنة .د جامعة القدس

 5 معتصم مصلح .د جامعة القدس المفتوحة

 6 سهيل حسنين .د جامعة القدس

 7 مريم أبو ترك .د جامعة القدس

 8 خالد هريش .د جامعة القدس
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  Master of Social Work                       االجتماعي   برنامج الماجستير في العمل 

 
  )3(ملحق رقم 

  

6/10/2010  
  معالي وزيرة الشؤون االجتماعية
  السيدة ماجدة المصري المحترمة

  
  تحية وبعد،

   جميل الشاعر في تعبئة استبانه حولالتسهيالت للطالبتقديم : المبحث

  . الشؤون االجتماعية المعروفين لوزارةالمسنين

  

بالدخول إلى مديريات الشؤون  بطلب السماح للطالب جميل الشاعر   يسعدني التوجه لحضرتكم 
االجتماعية والمراكز التابعة لها والتي تقدم خدمات في مجال رعاية المسنين، وذلك لتعبئة استبانه 

لى ، ضمن البحث الذي يقوم به الستكمال متطلبات الحصول ع المعروفين للوزارةبواسطة المسنين
العالقة بين العنف ضد المسنين المعنفين من قبل بموضوع . ب الماجستير في العمل االجتماعيلق

اسرهم وردود الفعل النفسية واالجتماعية لدى المعروفين منهم لمكاتب الرفاه االجتماعي في 

  . الضفة الغربية
مات المسنين للتعاون مع نرجو منكم اإليعاز لمدراء المديريات والمراكز التابعة في تقديم خد    

المعلومات الالزمة الحصول على  و والتسهيالت للوصول إلى المسنينالطالب وتقديم كل العون
  .معلومات إال ألغراض البحث العلمي، وستحاط بالسرية التامةحيث لن تستخدم هذه ال

  .اشكر معالي حضرتك كل الشكر، ودائما يسعدنا التعاون معكم لخير مجتمعنا وشعبنا
  
  مع فائق االحترام والتقدير

  صالح الدين وتد.د
  امج الماجستير في العمل االجتماعمنسق برن
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The relationship between violence against senior citizens 

and their social and psychological reactions to it from the 

view-point of those who are registered in the social welfare 

departments in the west bank regions. 

Prepared by :Jamil .M.S.”ALSHAER” 

Supervisor :Dr. Khalid Hreis 

 

Abstract :  

 The study aims at identifying the relationship between violence against senior citizens and 

their social and psychological reactions to it.  The target group are those who are registered 

in the Social Welfare Departments in the West Bank. A sample survey of 30 senior citizens 

is used to verify the credibility and the accuracy of the tools in the study.  The researcher 

distributed the questionnaire of the final draft of the original study over to senior citizens 

who are registered in the Social Welfare Departments in the West Bank with ages that  

range between 60 to 85 years and older.    The questionnaire of the original survey consists 

of (37) queries, while the sample of the study is made of (930) senior citizens.  Those 

senior citizens were selected on the basis of 5%  of the total number of registered senior 

citizens in the West Bank (18039).  The researcher conducted this questionnaire by using a 

quantitative descriptive surveying technique because it best suited for the study.   The 

results were analyzed by using  the statistical program of (SPSS), which stands for 

(Statistical Package for the Social Sciences) plus(Microsoft Excel 2003).  Statistical tests 

sustain (0.05) credibility and reliability issues and examine the discrepancies of the 

statistical significance.  He used (t-test) to examine the discrepancies of the average 

percentages between two variants.   He also used the technique of (One-Way (ANOVA) to 

test the differences among the average percentages of more than two variants.   He, 

moreover, used the (Repeated Measure) design to assess the differences between two 

correlated variants.   He, finally, used the (Pearson Correlation) method to measure the 

degree to which extent two variants are correlated and connected.   The Most Important 

Results show differences that have a statistical significance, at the average point (0.05) 

percent of a very high ratio in the emotional abuse,  the social abuse, the emotional abuse, 
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and the financial abuse of the senior citizens registered in the Social Welfare Departments 

in the West Bank regions in relation to their age.  Recommendations suggest that policy-

makers, especially for those who are in charge of the Palestinian Ministry of Social Affairs, 

should make laws that protect the senior citizens who are victims of violence. It is also 

necessary to start study centers that conduct research, symposia and conferences which 

monitor cases of abuse to senior citizens and their social and psychological reactions to it, 

and so develop recommendations and proposals that tend to reduce violence against senior 

citizens. Moreover,  it is worthy urging the generations of young people to participate in 

taking care of and looking after senior citizens, and so to benefit from their experiences 

and wisdom. 
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