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ملخص: 

اأفعالهم  وردود  امل�سنني  �سد  املمار�ص  العنف  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ال�سفة  حمافظات  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  مديريات  يف  والجتماعية  النف�سية 
 )37( من  مكونة  حماور  �سبعة  من  مكونة  ا�ستبانه  �سممت  الغر�ص  ولهذا  الغربية، 
وتو�سلت  م�سنًا،   )930( من  مكونة  ب�سيطة  ع�سوائية  عينة  اختريت  حيث  فقرة، 
الإ�ساءة  مدى  بني  فروقًا  هناك  اأن  اأهمها:  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة 
عالقة  ووجود  والإهمال،  والجتماعية،  املعنوية،  الإ�ساءات  باقي  ومدى  املالية 
والإهمال(  واملجتمعية،  واملالية،  والجتماعية،  )املعنوية  الإ�ساءة  �سخامة  بني 
امُل�سنات  على  بالرتكيز  الباحثان  اأو�سى  وقد  النف�سية،  الفعل  ردة  حدة  وبني   ،
للعنف،  تعر�سهن  مع  التعامل  كيفية  على  مل�ساعدتهن  عالجية  جمموعات  بعمل 
املوؤ�س�سات  يف  الجتماعيني  لالأخ�سائيني  من  عمل  ور�ص  بتنظيم  اأي�سًا  واأو�سيا 

جميعها.  الجتماعية 
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Abstract: 

This study explores the issue of violence against the elderly and their 
psychological, social reactions in the social affairs departments in the 
West Bank governorates. For this purpose, a quessionnaire was prepared 
and designed comprising of seven main dimensions and 37 items. A random 
sample of 930 elderly was carefully selected. The findings of the study showed 
that there are differences in statistical significance between the extent 
of financial abuse and the extent of moral, social abuse, and negligence. 
There is also a statistical relationship between the severity of all kinds of 
abuse; the emotional and social, financial, societal and negligence, and the 
severity of the psychological reaction. The researchers recommend that much 
focus on the female elderly be made by means of creating treatment groups 
to help them deal with violence practiced against them. The researchers 
finally recommended holding workshops by social workers in all social 
organizations. 
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مقدمة: 
العنف ظاهرة قدمية متجددة، ويختلف كثري من النا�ص يف حتديد معانيها، ويخلطون 
يف  الختالف  اإىل  بالإ�سافة  والقهر،  والعدوان  كالإكراه  اأخرى،  م�سطلحات  وبني  بينها 
اأهمية درا�سته من جمتمع لآخر، ففي بع�ص املجتمعات يعّد العنف الأ�رصي م�سكلة �سخ�سية، 

ويف اأخرى ينظر اإليه على اأنه اآفة اجتماعية، منظمة ال�سحة العاملية )2002، 127( . 
وترى ح�سن )2006، 62( باأن العنف: »ا�ستجابة فّجة من ال�سلوك العدواين تت�سم بال�سدة 
والت�سلب جتاه �سخ�ص اأو مو�سوع ما، ول ميكن منعه اأو اإخفاوؤه، ومن ثم ميثل العنف �سلوكًا 
ميار�سه الإن�سان بتاأثري دوافعه العدوانية، وينظر اإىل العنف على اأنه نهاية املطاف لل�سلوك 

العدواين وكثرياً ما يتخذ �سفة التدمري«. 
ومن املتفق عليه اأن العنف �سد امل�سنني ميكن اأن يكون بارتكاب عمل اإجرامي �سدهم 
اأو باإغفالهم وتركهم )احلالة التي تو�سف عادة بالإهمال( ، وميكن اأن يكون ذلك مق�سوداً اأو 
غري مق�سود، وقد يكون انتهاكًا ذا طبيعية بدنية كما ميكن اأن يكون �سيكولوجيًا، اأو اأن ي�ستمل 

 . )Hudson,1991( على الإ�ساءة املالية، اأو اأي �سكل من اأ�سكال الإ�ساءة بالتعامل املادي
دائمًا  يرتبط  ال�سن  اإيذاء كبار  اأن  اإىل   )Brogeden & Nijhar, 2000( واأ�سار كل من 
اأو  املايل،  ال�ستغالل  من  �سوراً  وياأخذ  لهم،  والنف�سي  والعاطفي،  البدين،  الأذى  بتوجيه 

الإهمال املق�سود، اأو غري املق�سود النابع من اخلدم اأو الأ�رصة اأو املجتمع. 
اجل�سدي،  العنف  اأهمها:  من  العنف  من  متعددة  اأ�سكال  اإىل  ال�سن  كبار  ويتعر�ص 
وال�ستم،  والعزل،  والتحقري،  كالتهديد،  النف�سي،  والعنف  والدفع،  واحلرق،  كال�رصب، 
والعنف املادي، كال�سيطرة على اأموالهم، واإجبارهم للتنازل عن اأمالكهم با�ستخدام القوة 

)زعبي، 2005( . 
ويعّد العنف النف�سي خطرياً جداً ملا له من اأ�رصار نف�سية، مما ي�سعر امل�سن بالدوّنية 
وعدم الهتمام، كما يت�سمن �سوراً من الإيذاء العاطفي والنف�سي التي يقرتفها املحيطون 
بامل�سن، وت�سمل التجريح اللفظي، وفر�ص العزلة الجتماعية، وعدم ال�سماح له يف امل�ساركة 

باتخاذ القرارات املتعلقة بحياته )ح�سن، 2006( . 
وهذا  ونف�سي،  باأمل ج�سدي  الت�سبب  بهدف  ال�سديد،  الإهمال  اإىل  امل�سن  يتعر�ص  وقد 
بيته،  بنظافة  الهتمام  وعدم  امل�سن،  عن  والدواء  الأكل  منع  مثل:  ت�رصفات  ي�سم  عنف 
وبنظافته ال�سخ�سية، وعدم الهتمام ب�رصوط معي�سية اآمنة، وقد يكون الإهمال ن�سيطًا اأو 

�سلبيًا )زعبي، 2005( . 
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اإهمال امل�سنني و�سوء معاملتهم عدم توافر العالج الطبي املنا�سب  اأهم مظاهر  ومن 
للم�سنني، وعدم توفري التغذية املنا�سبة لهم، وتعر�سهم لأ�سكال عدة مثل: )التهديد، وال�ستم، 
والتوبيخ( من قبل القائمني على رعايتهم، وطردهم من املنزل، و�رصقة اأموالهم وحرمانهم 

من املمتلكات وعدم توفري الرعاية النف�سية والجتماعية لهم )ال�سبع، 2000( . 
مشكلة الدراسة: 

وما  وخطورتها،  امل�سنني  �سد  العنف  ظاهرة  اأهمية  يف  ممثلة  الدرا�سة  م�سكلة  تربز 
كما  واملجتمعات،  الأفراد  م�ستوى  على  خطرية  واجتماعية  نف�سية  اأثار  من  عليها  يرتتب 
تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف ندرة الدرا�سات العلمية التي تهدف اإىل التعرف اإىل ردود الأفعال 
اأ�رصهم وجمتمعهم يف حمافظات ال�سفة  النف�سية والجتماعية للم�سنني املعنفني من قبل 
وعلى  امل�سنني«،  �سد  »العنف  حول  املعلومات  يف  احلاد  النق�ص  يف  تتمثل  كما  الغربية، 
الرغم من زيادة اأعداد امل�سنني، يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية يف ال�سفة الغربية، وتزايد 
امل�سكالت وال�سغوطات على امل�سنني مما جعلهم يلجوؤون اإىل طلب امل�ساعدة من مديريات 
ال�سوؤون الجتماعية، هذه العوامل �سكلت دافعًا نحو الهتمام بدرا�سة العنف �سد امل�سنني، 
وحماولة ر�سد الأمناط املختلفة للعنف الذي يتعر�سون له يف املجتمع الفل�سطيني، وتتمحور 
م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الآتي: ما العنف املمار�س �سد امل�سنني وردود اأفعالهم 
النف�سية واالجتماعية يف مديريات ال�سوؤون االجتماعية يف حمافظات ال�سفة 

الغربية؟ . 
أهميه الدراسة: 

وردود  امل�سنني  املمار�ص �سد  العنف  على  ال�سوء  ت�سليط  الدرا�سة يف  اأهمية  وتتمثل 
بها  الهتمام  التي ميثل  الجتماعية  ال�سوؤون  مديريات  والجتماعية يف  النف�سية  اأفعالهم 
من  الفئة  لهذه  اجلميل  كرد  الفل�سطيني  املجتمع  عاتق  على  يقع  واأخالقيًا  دينيًا  واجبًا 
امل�سنني الذين اأعطوا واأ�س�سوا ما يح�سن من �سعورهم بالأمن، كما ميثل الهتمام بهم التزامًا 
اجتماعيًا فر�سته الديانة الإ�سالمية واملواثيق الدولية واملحلية للك�سف عن جوانب الق�سور 
بالن�سبة لهذه الفئة من امل�سنني بهدف احلد من هذه الظاهرة، كما ي�ستفيد من هذه الدرا�سة 
النف�سية  الأفعال  ردود  ملعرفة  لحقة  لدرا�سات  تهيئ  بحيث  بالبحوث،  اهتمام  لهم  من 

والجتماعية للم�سنني من العنف املمار�ص �سدهم. 
أهداف الدراسة: 

التعرف اإىل العنف املمار�ص �سد امل�سنني وردود اأفعالهم النف�سية والجتماعية يف  ● 
مديريات ال�سوؤون الجتماعية يف حمافظات ال�سفة الغربية. 
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ت الدرا�سة: )احلالة الجتماعية، وامل�ستوى القت�سادي( على العنف  بيان اأثر متغريا ●
املمار�ص �سد امل�سنني، وردود اأفعالهم النف�سية والجتماعية. 

حدود الدراسة: 
حمافظات ال�سفة الغربية احلدود املكانية: مديريات ال�سوؤون الجتماعية – . 1

احلدود الب�رصية: اقت�رصت الدرا�سة على عينة ع�سوائية ب�سيطة من امل�سنني امل�سجلني  2 .
يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية يف حمافظات ال�سفة الغربية. 

احلدود الزمنية: العام الدرا�سي 2010 – 2011. 3

الدراسات السابقة: 
يف �سوء مراجعة الباحثني للدرا�سات املتعلقة بالعنف املمار�ص �سد امل�سنني وردود 
ال�سفة  حمافظات  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  مديريات  يف  والجتماعية  النف�سية  اأفعالهم 
الغربية، و�سمن حدود معرفة الباحثني، يبدو الفتقار ال�سديد اإىل الدرا�سات املبا�رصة التي 
كثرياً  اأن  اإل  والجتماعية،  النف�سية  اأفعالهم  وردود  امل�سنني  املمار�ص �سد  بالعنف  تتعلق 
من الدرا�سات العربية والأجنبية تناولت م�سكالت امل�سنني النف�سية والجتماعية، والإ�ساءة 
من  لها  ملا  الدرا�سات  هذه  الباحثان  �سيعر�ص  لذا  الكبار،  �سد  العائلي  والعنف  للم�سنني، 

اأهمية لهذه الدرا�سة. 

أوالً- الدراسات العربية: 

الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  يف  ميدانية  درا�سة  وهي   )2008( ابراهيم  درا�سة 
للم�سنني يف ال�سفة الغربية، بعنوان: م�سكالت امل�سنني يف املجتمع الفل�سطيني. وهدفت اإىل 
التعرف اإىل امل�سكالت التي يعاين منها امل�سنون يف موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية للم�سنني 
يف املجتمع الفل�سطيني، والك�سف عن تنوع امل�سكالت القائمة باختالف خ�سائ�ص امل�سنني 
كاجلن�ص، والعمر، واحلالة الزوجية، واحلالة التعليمية، وكذلك الك�سف عن امل�سكالت التي 
الفل�سطيني.  للم�سنني يف املجتمع  الرعاية الجتماعية  يواجهها امل�سوؤولون عن موؤ�س�سات 

واأظهرت نتائج الدرا�سة ما ياأتي: 
فيما يتعلق بامل�سكالت التي يعاين منها امل�سنون يف موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية 

للم�سنني، كانت على النحو الآتي: 
اأوًل- امل�سكالت املتعلقة بالناحية الجتماعية: Ú ك�سفت نتائج الدرا�سة عن ا�ستمرار 
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عالقة الأهل، والأقارب، والأ�سدقاء مع امل�سنني، وذلك من خالل تبادل الزيارات املتكررة 
التي كان يقوم بها الأقارب، مما عّزز من عالقتهم باملحيط الجتماعي.

امل�سكالت  من  ن�سبة  اأعلى  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  الأ�رصية:  امل�سكالت  ثانيًا-  Ú 
الأ�رصية املوجودة كانت ال�سعور بالوحدة بن�سبة )44.9%( ، مل يعد هناك من يرعاين بن�سبة 
)30.1%( ، كرثة التفكري باملا�سي والذكريات بن�سبة )22.1%( ، ال�سعور بالكتئاب بن�سبة 
)19.1%( ، التوتر والقلق امل�ستمر بن�سبة )13.2%( ، اأ�سابني املر�ص كثرياً، وعدم ال�سعور 

بالأمان والطماأنينة بن�سبة )%12.5( .
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  القت�سادية:  بالناحية  املتعلقة  امل�سكالت  ثالثًا-  Ú 
)68.4%( من امل�سنني النزلء يف موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية للم�سنني ل تتوافر لديهم 

اأي م�سادر للدخل.
الدرا�سة  نتائج  املعا�ص: تو�سلت  باإجراءات �رصف  تتعلق  التي  امل�سكالت  رابعًا-  Ú 
اإىل اأن )72.1%( من امل�سنني ل يتقا�سون اأي راتب تقاعدي، حيث يعتمدون على الأقارب 

والأبناء والأحفاد ل�سد احتياجاتهم املادية.
خام�سًا- امل�سكالت املتعلقة بالناحية النف�سية: بّينت نتائج الدرا�سة اأن اأعلى ن�سبة  Ú 
بالرغم  والعزلة  بالوحدة  ال�سعور  كانت:  امل�سنون  منها  يعاين  التي  النف�سية  امل�سكالت  من 
من وجودي مع الآخرين بن�سبة )31.6%( ، وكرثة الن�سيان وال�سعور ب�سعوبة التذكر بن�سبة 

)24.3%( ، وال�سعور 
العزلة  اإىل  وامليل  الأ�سباب  لأتفه  الغ�سب   ،  )%23.5( بن�سبة  وال�سيق  بالنقبا�ص 
 ،  )%20.6( بن�سبة  ال�ستيعاب  على  قدرتي  ب�سعف  واأ�سعر   ،  )%21.3( بن�سبة  والنطواء 
فكرة  وتقلقني  النوم  قلة  من  واأعاين   ،  )%16.9( بن�سبة  توهان  حالة  يف  باأنني  وال�سعور 
املوؤ�س�سة  خارج  التجول  يف  ملحة  رغبة  وتنتابني   ،  )%14.7( بن�سبة  باملر�ص  الإ�سابة 

بن�سبة )%14.0( .
الجتماعية  »احلماية  عنوان:  حتت  درا�سة   )2007( والعود  الغريب  من  كل  اأجرى 
لكبار ال�سن« وحددت الدرا�سة اأهم اأ�سكال الإ�ساءة لكبار ال�سن يف املجتمع العربي، كان من 

اأهمها: 
الإ�ساءة داخل الأ�رصة: من مظاهرها الإهمال داخل املنزل واحلرمان من الرعاية  - 

املنزلية، 
والنظرة ال�سلبية والإكراه والإذلل والتهديد بالطرد من املنزل، وبينت الدرا�سة اأن اأغلب 
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ما  وغالبا  الأ�رصة،  داخل  يع�سن  اللواتي  الن�ساء  كانت من  ال�سن  كبار  الإ�ساءة من  �سحايا 
يعانني من اإمرا�ص مما يجعل م�سكلة الإ�ساءة داخل املنزل وا�سعة النت�سار.

املنزل  داخل  العاملني  اأو من  العائلة،  اأفراد  اأحد  قبل  �سواء من  اجل�سدية:  الإ�ساءة  - 
من  والطرد  الأموال،  على  والعتداء  وال�رصقة،  والإيذاء،  املربح،  وال�رصب  القتل،  وت�سمل 

املنزل، والإيداع يف دار الرعاية دون داع.
الإ�ساءة يف احلياة الجتماعية: منها الجتاهات ال�سلبية نحو كبار ال�سن، النظرة  - 
والقوانني  الت�رصيعات  كفاية  وعدم  العطاء،  على  قدرتهم  بعدم  اإليهم  النظرة  لهم،  الدونّية 

اخلا�سة بحمايتهم.
اأجرى �سادق )2006( درا�سة حتت عنوان املجتمع والإ�ساءة لكبار ال�سن يف املجتمع 

امل�رصي حتدث جزء منها عن ردود الأفعال ال�سعيفة لل�سحية نحو امل�سيئني لهم.
اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن ن�سبة )50.4%( من اأفراد العينة عانوا من �سوء العالقة مع 
اإفراد العائلة، يف حني اأن ال�سعفاء منهم غري قادرين على التعبري املوؤثر ون�سبتهم )%44.8( 
ل ميلكون غري ال�سكوى والتظلمات، واأكد اليائ�سون واملحبطون منهم ون�سبتهم )43.2%( اإن 
املخرج الوحيد اأمامهم هو اأن يهيموا على وجوههم يف ال�سوارع على غري هدى، اأما الذين 
يعانون اأثار �سوء املعاملة ج�سديًا ونف�سيًا، فال ميلكون اإل اأن يذهبوا اإىل امل�ست�سفيات، وب�سور 
متكررة، كتعبري رمزي عن البحث عن م�ساندة نف�سية اأو اجتماعية، وقد بلغت ن�سبتهم )%40( 
.اأما عن اأ�سكال الإيذاء النف�سي املق�سود وغري املق�سود فاأكدت الدرا�سة اأن ن�سبة )%50.8( 
من املبحوثني حاولت اإ�سعار الآخرين، وبخا�سة امل�سيئني لهم بعدم رغبتهم يف احلياة، يف 
حني اأكدت ن�سبة )47.6%( اأنهم ميتنعون عن تناول الطعام بو�سف ذلك تعبريا �سامتا عن 
اأنهم ميار�سون �سلوكيات قد تودي بحياتهم، واأكدت  اأّن )46.8%( اأكدوا  تذمرهم، يف حني 
الدرا�سة اأّن ن�سبة )39.2%( امتنعوا عن الذهاب للطبيب يف �سبيل زيادة ن�سبة املر�ص، من 
اإيذاء  اأما الآخرون ون�سبتهم )33.2%( ، فقد اعرتفوا مبحاولتهم  اأجل التخل�ص من احلياة، 
اأنف�سهم، اأما من ناحية اجلوانب ال�سلبية التي يعانيها امل�سنون، فقد اأكدت الدرا�سة اأن ن�سبة 
)52.4%( من اأفراد العينة اأقرت بالهروب من الواقع املرير عن طريق العزلة والن�سحاب، 
يتمنون املوت كنهاية  اأنهم  ن�سبة )%45.6(  واأكدت  املتزايد،  للهوان  الذات  وعدم تعري�ص 
�رصورية للتخل�ص مما يالقونه، يف حني اأكدت الدرا�سة اأن ن�سبة )44.4%( يعي�سون مراحل 

الإحباط وال�سعور بالتوتر.
التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2006( الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأجرى 
اإىل مدى انت�سار ظاهرة العنف الأ�رصي املختلفة: )العنف �سد املراأة، والأطفال، وامل�سنني( 



125

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

امل�سنني  من  عالية  ن�سبة  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
الذين تعر�سوا لالإ�ساءة من قبل اأحد اأفراد اأ�رصهم، فقد بلغت ن�سبة امل�سنني الذين تعر�سوا 
لنوع واحد من اأنواع العنف الأربعة )العاطفي، واجل�سدي، والقت�سادي، والإهمال الطبي( 
)24.7%( على الأقل، وبينت الدرا�سة اأن ربع امل�سنني يف فل�سطني قد تعر�سوا للعنف بن�سبة 
)24.2% يف ال�سفة الغربية مقابل )20.7%( يف قطاع غزة، وكانت الإ�ساءة العاطفية هي 
الأبرز يف اأنواع العنف املمار�ص جتاه كبار ال�سن حيث تعر�ص )17.5%( لالإ�ساءة العاطفية 
من امل�سنني من اأفراد العينة من قبل اأحد اأفراد الأ�رصة، اإ�سافة اإىل الإهمال الطبي )%8.6( ، 
ثم الإ�ساءة القت�سادية )5.8%( ، والإ�ساءة اجل�سدية )5.7%( ، كما بينت الدرا�سة اأن التعليم 
يحمي كبار ال�سن من اإ�ساءة الآخرين لهم، اأي اأن امل�سنني الأقل تعليمًا هم �سحايا لالإ�ساءة 
بن�سبة تفوق امل�سنني الأكرث تعليمًا، حيث تعر�ص )17.1%( لالإ�ساءة العاطفية من امل�سنني 
التعليمي  م�ستواهم  الذين  امل�سنني  تعر�ص  بينما  فاأقل،  ابتدائي  التعليمي  م�ستواهم  الذين 

ثانوي، فاأكرث اإىل العنف ب�سكل اأقل بن�سبة )9.8%( بالن�سبة لالإ�ساءة العاطفية.
لالإ�ساءة  كانوا �سحية  العاملة،  القوة  املوجودين خارج  امل�سنني  اأن  الدرا�سة  وبينت 
مبختلف اأ�سكالها بن�سب اأعلى من اأولئك العاملني، حيث اأن )40.3%( من امل�سنني املعنفني 
العاملني كانوا عر�سة لالإ�ساءة اجل�سدية، مقابل )5.4%( من امل�سنني املعنفني املوجودين 
خارج القوى العاملة تعر�سوا لنوع الإ�ساءة نف�سها.كما يوجد )3.2%( من امل�سنني املعنفني 
يتعر�ص  بينما  القت�سادي،  للعنف  ويتعر�سون  العاملة،  القوة  داخل  موجودين  مازالوا 
امل�سنون داخل القوة العاملة وخارجها لالإ�ساءة العاطفية بالدرجة الأوىل بن�سبة )%11.2( 
اأقل ممن يتواجدون خارج القوة العاملة )17.1%( ، وبينت الدرا�سة اإن ن�سبة امل�سنني املعوقني 
الذين تعر�سوا لالإ�ساءة من قبل اأحد اأفراد اأ�رصهم قد بلغت )26.6%( ، فيما بلغت ن�سبة من 
اأكرث عر�سة  امل�سنات  الإناث  واأن   ،  )%23.1( املعوقني  امل�سنني غري  لالإ�ساءة من  تعر�ص 
لالإ�ساءة من الذكور حيث بلغت ن�سبة الإ�ساءة اجل�سدية لالإناث )6.2%( مقابل )5.0%( من 

الرجال، والإ�ساءة العاطفية 19.4 لالإناث مقابل )15%( للرجال.
من  ال�رصقية  القد�ص  يف  امل�سنني  �سد  العنف  حول  درا�سة   )2006( القي�سي  واأجرت 
وجهة نظرهم هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مدى انت�سار ظاهرة العنف بجميع اأ�سكاله �سد 
والك�سف عن  ال�رصقية،  القد�ص  امل�سنني يف  مراكز  ي�ستخدمون  الذين  الفل�سطينيني  امل�سنني 
جميع مظاهر اأو اأبعاد العنف التي ميكن اأن يتعر�ص لها امل�سنون، واأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اأن ظاهرة العنف �سد امل�سنني باأ�سكاله كافة موجودة يف املجتمع الفل�سطيني، ففيما يتعلق 
اأن )6.5%( من امل�سنني لديهم �سعور باخلوف من قبل  النتائج  النف�سي فقد بينت  بالعنف 
اأفراد عائالتهم، و )17 %( �سعروا بالإهانة بعد تعر�سهم للم�سبات من قبل اإفراد عائالتهم، 



126

الغربية الضفة  محافظات  في  االجتماعية  الشؤون  مديريات  أ. جميل الشاعرفي 
د. خالد هريشالعنف املمارس ضد املسنني وردود أفعالهم النفسية واالجتماعية

و )59%( �سعروا بعدم احلرية يف اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهم، وبالن�سبة للعنف اللفظي 
اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن )15%( من امل�سنني تعر�سوا لل�ستائم، و )17%( تعر�سوا للعزل 
من قبل اأفراد عائالتهم، يف حني اأن )15%( من اإفراد العينة تعر�سوا لالإهانة، و )%19( 
اأن )2%( من  النتائج  من امل�سنني تعر�سوا لل�رصاخ، وفيما يتعلق بالعنف اجل�سدي بينت 
امل�سنني تعر�سوا جلميع اأبعاد العنف اجل�سدي، الدفع، ال�رصب باليد، والتجويع، اأما العنف 
اأن )5%( من امل�سنني منعوا من امل�رصوفات املادية و )%2(  املادي فقد ك�سفت النتائج 
اأ�سيائهم اخلا�سة، و )6%( من امل�سنني  اأموالهم، و )3%( تعر�سوا ل�رصقة  تعر�سوا ل�رصقة 
اقرت�ص منهم اأحد اأفراد عائالتهم دون موافقتهم و )15%( من اأفراد العينة اقرت�ص منهم 
التنازل عن  اأجربوا على  و )%4(  املبلغ املقرت�ص،  لهم  اأفراد عائالتهم، ومل يرجعوا  اأحد 
اأجربوا على كتابة  اأو ذهبهم، و )%2(  اأثاثهم  اأجربوا على بيع  اأموالهم اخلا�سة، و )%3( 

و�سية تنازل عن اأمالكهم اخلا�سة.
وفيما يتعلق بالإهمال املق�سود وغري املق�سود، فقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن )12%( من 
امل�سنني مل تقدم لهم وجبات ب�سكل منتظم يوميا، يف حني اأن )28%( من امل�سنني اأ�ساروا 
اإىل اأن الوجبات تقدم لهم ب�سكل منتظم يف بع�ص الأحيان، اأما عن نوعية الوجبات املقدمة، 
من   )%26( و  جيدة،  غري  املقدمة  الوجبات  نوعية  اأن  اإىل  امل�سنني  من   )%15( اأ�سار  فقد 
امل�سنني اأ�ساروا اإىل اأن نوعية الوجبات املقدمة هي متو�سطة اجلودة، وحول اهتمام اأفراد 
عائلة امل�سن بتقدمي الأدوية للم�سن مبواعيد منتظمة اأ�سار )7%( من امل�سنني اإىل عدم تقدمي 
اأفراد عائالتهم يف  اأ�ساروا اإىل اإهمال من قبل  الدواء لهم مبواعيده، و )33%( من امل�سنني 
بع�ص الأحيان يف تقدمي الدواء لهم مبواعيده، وفيما يتعلق باأخذ امل�سن اإىل الطبيب يف حال 
املر�ص، اأ�سار )13%( اإىل عدم اهتمام اإفراد عائالتهم باأخذهم للطبيب، و )11%( اأ�ساروا اإىل 
اإىل اهتمام جزئي بنظافتهم، و  اإفراد عائالتهم، و )%29(  عدم اهتمام بنظافتهم من قبل 

)12%( اأ�ساروا اإىل عدم تقدمي م�ساعدة بتنظيف غرفتهم من قبل اإفراد عائالتهم.
العربي  الو�سط  يف  امل�سنني  �سد  “العنف  عنوان  حتت  درا�سة   )2000( زعبي  اأجرى 
الدرا�سة اإىل معرفة الفروق بني امل�سنني املعر�سني للعنف وبني  ب�سمال فل�سطني”، هدفت 

امل�سنني غري املعر�سني للعنف.واأظهرت نتائج الدرا�سة ما ياأتي: 
اقت�سادية  اأو�ساعًا  يعي�سون  املبحوثني  من  للعنف  تعر�سوا  الذين  امل�سنني  اأن  Ú 

داخل  للعنف،  يتعر�سوا  الذين مل  امل�سنني  من  اأكرث  ونف�سية �سعبة  واجتماعية وجمتمعية 
املجموعتني من اأفراد العينة، واأن )74%( من امل�سنني املعنفني يعي�سون اأو�ساعًا اقت�سادية 

�سعبة اإىل �سعبة جداً، مقابل )46%( من امل�سنني غري املعنفني يف املجموعة الثانية.
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تعر�سوا للعنف كانوا اأكرب �سنا من امل�سنني غري املعنفني حيث  Ú  اأن امل�سنني الذين
بلغ معدل اأعمار امل�سنني املعنفني )77( عاما بينما امل�سنون غري املعنفني )74( عامًا.

كانت ن�سبة امل�سنني الأرامل من اأفراد املجموعة املعنفني هي الأكرب، حيث بلغت  Ú 
ن�سبتهم )74%( مقابل )56%( يف املجموعة غري املعنفة.

%( من الأفراد الذين ميار�سون العنف �سد امل�سنني هم من الذكور، وخا�سة  Ú 74( اأن
الزوج، والأبناء والأحفاد.

%( من املمار�سني للعنف هم من اأزواج الن�ساء امل�سنات املعنفات. Ú 21( اأن
%( من املمار�سني للعنف هّن زوجات الأبناء من اأفراد العينة. Ú 2( اأن

عن  )عاطلني  يعملون  ل  امل�سنني  �سد  للعنف  املمار�سني  الأفراد  من   )% Ú 65( اأن 
العمل( اأو من الن�ساء ربات البيوت.

واأظهرت نتائج الدرا�سة فيما يتعلق مبحدودية القدرات، وتعّلق امل�سن من الناحية  Ú 
القت�سادية اأظهرت اأن )80%( من امل�سنني املعنفني يحتاجون اإىل امل�ساعدة القت�سادية، 
من القائمني على رعايتهم، بينما يف املجموعة الثانية غري املعنفة كانت الن�سبة )77 %( .

الناحية القت�سادية واأّن  اأبناوؤهم من  الأوىل ي�ساعدهم  %( من املجموعة  Ú 73( اأن
)80%( من املجموعة الثانية ي�ساعدهم اأبناوؤهم من الناحية القت�سادية.

وامللب�ص،  املاأكل،  يف  خا�سة  برعاية  يطالبون  املعنفني  امل�سنني  من   )% Ú 97( اأن 
واحلمام، والنظافة، واأن )92%( من اأفراد العينة غري املعنفة يطالبون بذلك.

ثانياً- الدراسات األجنبية: 

اأجرى كل من )Payne & Fletcher, 2005( يف الوليات املتحدة الأمريكية درا�سة 
من  ملجموعة  حتليلية  درا�سة  عن  عبارة  وهي  امل�سنني،  �سد  العنف  جمال  يف  متخ�س�سة 
الرعاية  دور  اأو  ال�سحية،  املوؤ�س�سات  داخل  امل�سنني  �سد  العنف  تناولت  التي  الدرا�سات 
اأ�سئلة مفتوحة، وطلب من مديري  اأربعة  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد  النقاهة،  ودور  الإيوائية، 
تلك املوؤ�س�سات الإجابة عليها لتحديد ال�سرتاتيجيات للحد من ظاهرة العنف �سد امل�سنني 

واملعوقات املتوقع مواجهتها، وكان من اأبرز تلك ال�سرتاتيجيات: 
ا�ستخدام �سيا�سات �سارمة وتطبيقها، ورفع الكفاءة من خالل عقد العديد من دورات 
ال�سن  لكبار  الفر�سة  واإعطاء  املتوافرة،  واخلدمات  املجتمع  اإمكانات  وا�ستغالل  التوعية، 
للم�ساركة يف برامج التوعية، وال�ستفادة من اخلدمات العامة: كالهاتف املجاين، ومراكز 
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ال�رصطة املتوافرة يف الأحياء القريبة، لتوعية املجتمع بق�سية العنف �سد امل�سنني، وو�سع 
كامريات مراقبة وو�سع حرا�سات على الأبواب ومراقبتها من اأجل تفتي�ص الزوار، وت�سجيل 

بيانات الزائرين كافة. 
اأجرى كل من )Eisikovits, Winterstein & Lowenstein, 2004( درا�سة هدفت 
الأ�سباب  اإىل معرفة  الدرا�سة  اإىل حجم ظاهرة العنف يف فل�سطني، كما هدفت  التعرف  اإىل 
املوؤدية اإىل ممار�سة العنف �سد امل�سنني يف املجتمع الفل�سطيني، وهدفت اإىل التعرف اإىل 
طبيعة الظاهرة من خالل امل�سن املعنف نف�سه، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن )18%( من اأفراد 
الدرا�سة، و  اإجراء  ال�سنة الأخرية قبل  الأقل يف  العنف على  العينة تعر�سوا لنوع واحد من 
اأكرث من  للعنف اجل�سدي  الن�ساء  للعنف اجل�سدي، وتعرُّ�ص  العينة تعر�سوا  اأفراد  )2%( من 
و )8%( من  وال�ستغالل،  املادي  للعنف  اأكدوا تعر�سهم  العينة  اإفراد  الرجال، )6.6%( من 
اأفراد العينة تعر�سوا للعنف اللفظي، و )2.7%( منعوا من ا�ستعمال الهاتف اأو ال�سماح لهم 

باإغالق املنزل، و )25%( تعر�سوا لالإهمال.
وبّينت الدرا�سة اأن معظم الأفراد الذين مار�سوا العنف كانوا من الأبناء والأزواج، وخا�سة 

الذين يعانون من م�سكالت �سحية، اأو بطالة، اأو مطلقني، اأو منف�سلني عن اأزواجهم.
ال�سن  اأّن كبار  انكلرتا درا�سة تبني  يف   )Reay & Browne, 2001( واأجرى كل من 

يت�سفون مبا ياأتي: 
هم من الأ�سخا�ص كبار ال�سن. Ú 

تعّر�ص الن�ساء للعنف اأكرث من الرجال. Ú 

م�سنون ل يوجد لهم عالقات وتفاعالت مع املجتمع. Ú 

تلبية حاجاتهم،  الآخرين يف  العجز يعتمدون على  الذين يعانون من  الأ�سخا�ص  Ú 
وعلى اأ�سخا�ص يعانون من م�سكالت نف�سية وع�سبية.

واأجرى كل من )Ortmann, Fechner, Bajanowski & Brinkman, 2001( يف 
على  الدرا�سة  ركزت  عامة«،  م�سكلة  ال�سن  كبار  معاملة  »�سوء  عنوان:  حتت  درا�سة  اأملانيا 
املعاملة ال�سيئة التي يتلقاها كبار ال�سن، والتي قد توؤدي اإىل املوت، حيث اأكدت الدرا�سة اإن 
ما يقارب )3%( من كبار ال�سن تعر�سوا للعنف الذي قد يوؤدي اإىل املوت، واأ�سارت الدرا�سة 
للعالقة بني  الدرا�سة حتليال  املميت، كما قدمت  بالإهمال  ت�سميتها  اإ�سكال عدة ميكن  اإىل 
وبينت  املوت،  مرحلة  اإىل  و�سلت  التي  احلالت  من  امل�سن  برعاية  والقائمني  ال�سحية 
الدرا�سة اأن ال�سحايا الذين تعر�سوا لذلك العنف كانوا يف مراحل حياتهم الأوىل مت�سلطني 
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الغالب  يف  �سدهم  العنف  مار�ص  من  واأن  بهم،  املحيطني  الأفراد  على  للعنف  وممار�سني 
الأبناء، اأو الزوجات الذين عانوا من العنف يف مراحل حياتهم الأوىل، كما بينت الدرا�سة اأن 
اأغلب الذين مار�سوا العنف كانوا يعتمدون ماليًا بالدرجة الأوىل على ال�سحية، حيث بداأوا 
ي�سعرون باأن ال�سحايا �سيتخلون عن م�ساعدتهم، ومن ثم �سدرت عنهم ردود اأفعال متباينة 
كالإهمال، والعزلة الجتماعي، والق�سوة التي جعلت ال�سحية ي�سعر باأن حياته تقرتب من 

نهاية الأجل املحتوم.
للعنف  فل�سطني  يف  العرب  امل�سنني  روؤية  حول  درا�سة   )Norma,  2001( اأجرت 
وال�ستغالل املوجه �سدهم من قبل اأفراد اأ�رصهم، ومعرفة الو�سائل التي ا�ستخدمها امل�سن 
اأ�سكال  اأربعة  هناك  اأن  الدرا�سة،  نتائج  اأظهرت  لها،  يتعر�ص  التي  امل�سكالت  مع  للتكيف 

للعنف الذي يتعر�ص له امل�سنون ح�سب تعريف امل�سن املعنف من اأفراد العينة له وهي: 
الأول: العنف اجل�سدي: وي�سمل ال�رصب والركل وال�سفع ويّل الذراع. Ú 

الثاين: الإهمال: وي�سمل عدم الهتمام بامل�سن من الناحية ال�سحية، وعدم الهتمام  Ú 
بطعامه ونظافته.

الثالث: العنف النف�سي: وي�سمل ال�ستم ورفع ال�سوت وتهديد امل�سن. Ú 

دون  والت�رصف مبا ميلك  بالقوة،  امل�سن  اأخذ مال  وي�سمل  املادي:  العنف  الرابع:  Ú 
علمه.

اأن الأ�سخا�ص القائمني على رعاية امل�سن، ومار�سوا العنف  اإىل  اأ�سارت الدرا�سة  كما 
�سدهم هم الأبناء بالدرجة الأوىل والأحفاد، والكنة، واأ�سقاء امل�سن املعنف.

كما اأظهرت الدرا�سة اأربعة اأ�سكال لدى امل�سنني للتكيف مع العنف كالأتي: 
اأن اأربعة من امل�سنني من اأفراد العينة لديهم الرغبة يف البقاء مع اأفراد الأ�رصة على  - 

الرغم من ا�ستمرار تعر�سهم للعنف.
اأن �سبعة من امل�سنني املعنفني من اأفراد العينة لديهم رغبة بالعي�ص مبفردهم. - 

ثالثة من اأفراد العينة اأكدوا �سعورهم باخلطر على حياتهم من قبل اأفراد عائالتهم،  - 
واأنه من الأف�سل التوجه للجهات القانونية حلمايتهم.

من  التخل�ص  على  اليجابية  الذاتية  القدرة  لديهم  اأن  العينة  اأفراد  من  ثالثة  اأكد  - 
العنف املمار�ص عليهم من اأ�رصهم.

tTaylor, Del- Grande, Woolascott, Starr, Wilson & He (  واأجرى كل من
zel, 1999( م�سحًا اجتماعيًا يف �سمال ا�سرتاليا عن ق�سايا �سوء معاملة كبار ال�سن، حيث 
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اأظهرت نتائج امل�سح النهائي اأن )40%( من امل�سنني قد تعر�سوا للعنف خالل فرتة معي�ستهم 
مع اأبنائهم وزوجات الأبناء، كما اأظهرت نتائج امل�سح اأن )5.4%( من امل�سنني املعنفني قد 
تعر�سوا للعنف من الأخ والأخت، وتوؤكد الدرا�سة اأن �سبب اخلالفات بني امل�سنني والقائمني 
على رعايتهم هي التي تقف وراء ممار�ص العنف �سد امل�سنني، واأن اخلالفات املالية بني 
امل�سن،  �سد  العنف  ملمار�سة  الرئي�سة  العوامل  اأحد  هي  الرعاية  على  والقائمني  امل�سنني 
واأكدت الدرا�سة اأن )2.5%( من امل�سنني املبحوثني قد تعر�سوا للعنف من �رصكائهم من اأجل 
احل�سول على اأموال ال�سحايا من امل�سنني، واأظهرت الدرا�سة اأن )30%( من امل�سنني الذين 
تعر�سوا للعنف كانوا يعتمدون على الأفراد الذين مار�سوا العنف �سدهم، واأظهرت الدرا�سة 

اأي�سا اإن )25%( من امل�سنني املبحوثني قد تعر�سوا للعنف العائلي.
واأجرى كل من )Bruno, Booth & Marin, 1996( يف الوليات املتحدة الأمريكية 
درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل ردود الأفعال، والآثار النف�سية والجتماعية ل�سوء معاملة كبار 
ال�سن.وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن �سوء املعاملة دائما ما ي�سيب هوؤلء امل�سنني مب�ساعر من عدم 
القدرة على موا�سلة احلياة، والعزلة الجتماعية واخلوف من التعامل مع الآخرين، والأمل 

والياأ�ص يف احلياة، والقلق جميعها م�سكالت توؤدي بهم اإىل الإ�سابة باإمرا�ص مزمنة.
اإىل  اأفريقي درا�سة هدفت  اأ�سل  يف املجتمع الأمريكي من   )Griffin, 1994( واأجرى 
الك�سف عن الأ�سباب التي تدفعهم اإىل ممار�سة العنف �سد امل�سنني، وكذلك فح�ص العالقة 
بني امل�سن املعنف وال�سخ�ص الذي ميار�ص العنف، حيث اختريت عينة من امل�سنني الذين 
تعر�سوا لأ�سكال عدة من العنف، وكان من اأهم نتائج الدرا�سة اأن هناك عالقة ارتباط بني 
امل�سن،  العنف �سد  امل�سيء، وبني ممار�سة  لها  يتعر�ص  التي  ال�سيئة  الجتماعية  الظروف 
حيث ت�سبب له التوتر والقلق، مما يوؤدي اإىل ممار�سته العنف �سد امل�سن الذي يتوىل رعاية.

اأقربائهم،  من  كانوا  امل�سنني  �سد  العنف  مار�سوا  الذين  معظم  اإن  الدرا�سة  واأظهرت 
وبينت الدرا�سة اأن معظم امل�سنني املعنفني يعي�سون يف مناطق منعزلة وبعيدة عن مراكز 

احلماية الجتماعية، مما اأدى اإىل انفراد امل�سيء بال�سحية.
كما اأظهرت درا�سة )Harrell, Ehrlich & Hubbard, 1990( اأن العديد من امل�سنني 
يتعر�سون  فاأكرث،  عامًا   )65( اأعمارهم  جتاوزت  ممن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
من  وحرمانهم  النف�سي،  والعنف  املايل،  والعنف  كال�رصب،  العنف،  من  خمتلفة  لأ�سكال 
الرعاية ال�سحية والطعام، مما يهدد حياتهم واأمنهم.كما اأظهرت الدرا�سة اأن امل�سنني الذين 

جتاوزت اأعمارهم )80( عاما فاأكرث حمرومون من احلياة يف الأماكن التي يف�سلونها.
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اإن من ابرز وظائف اأو اأ�سباب ا�سرتجاع الدرا�سات ال�سابقة ا�ستقاق فر�سيات الدرا�سة 
وهي على النحو الآتي: 

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دلله )Ú )α ≤ 0.05 يف اأ�سكال الإ�ساءة 
ال�سوؤون الجتماعية يف ال�سفة الغربية من  املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات 

وجهة نظرهم باختالف كل من متغري: احلالة الجتماعية، وامل�ستوى القت�سادي.
امل�سنون املتزوجون اأقل عر�سة من غريهم جلميع اأ�سكال الإ�ساءة:  - 

 )املعنوية، والجتماعية، واملالية، واملجتمعية، والإهمال( من غري املتزوجني.
امل�سنون ذوي امل�ستوى القت�سادي العايل اأقل عر�سة لأ�سكال الإ�ساءة من امل�سنني  - 

ذوي الدخل املتو�سط واملنخف�ص.
دوافع  يف   Ú )α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
اأعلى من ذوي الدوافع الجتماعية واملعنوية  الدوافع القت�سادية  مقرتيف الإ�ساءة، فذوو 

لدى مقرتيف الإ�ساءة.
اإح�سائية عند م�ستوى دلله )Ú )α ≤ 0.05 بني �سخامة  توجد عالقة ذات دللة 
دة ردود اأفعالهم النف�سية، فكلما زادت �سخامة الإ�ساءة �سد  الإ�ساءة �سد امل�سنني وبني حَّ

امل�سنني، كلما زادت حدَّة ردود اأفعالهم.
م�ستوى  يف   Ú )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دلله  ذات  فروق  توجد 
حدة ردود النفعال لدى امل�سنني املتعر�سني لالإ�ساءة ح�سب نوع القرابة، فامل�سنون الذين 

يتعر�سون لالإ�ساءة من قبل اأبنائهم تكون ردود اأفعالهم اأكرث حدة من غريهم.

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثان املنهج الكمي الو�سفي امل�سحي نظرا ملالءمتة لأغرا�ص الدرا�سة.

جمتمع الدراسة: 

بلغ عددهم )18039( وذلك  امل�سنني حيث  الكلي من جميع  الدرا�سة  تكون جمتمع 
ح�سب  مديرية   )12( على  موزعة  الجتماعية  ال�سوؤون  لوزارة  الر�سمية  لل�سجالت  تبعا 

اجلدول )1(.
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الجدول )1( 

املجتمع املحافظة
الكلي للدرا�سة

عينة الدرا�سة 
املجتمع املحافظةما يقارب %5

الكلي للدرا�سة
عينة الدرا�سة 
ما يقارب %5

97050�سلفيت86045القد�ص
165485اخلليل109855يطا

63835اأريحا54430طوبا�ص
154380رام اهلل149175قلقيلية
2832145جنني2332120نابل�ص

1920100بيت حلم2157110طول كرم

عينة الدراسة: 
اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها )930( من امل�سنني؛ اأي ما يقارب ن�سبة )5%( من 

جمتمع الدرا�سة، وقد اختريت بطريقة ع�سوائية ب�سيطة، كما هو مبني يف اجلدول )2( 
الجدول )2( 

الن�سبة %العدداملتغريالن�سبة % العدداملتغري

تقا�سي معوناتاجلن�س: 

96%892نعم32635ذكور

4%34ل60265اإناث

متو�سط الدخلالعمر: 

92%737حتى 60317%341000- 64

74 -65326%353000 -100145%6

2%300120 وما فوق75199%22- 84

حمل االإقامة9%8587 فاأكرث

69%639م�سكن خا�صاحلالة االجتماعية

21%195عند احد اأبنائي10%100اأعزب

5%49عند احد اأقاربي38%351متزوج
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الن�سبة %العدداملتغريالن�سبة % العدداملتغري

2%21يف دار رعاية امل�سنني6%54مطلق

3%24اآخر46%424اأرمل
مدة االإقامةامل�ستوى الدرا�سي

10%189- 645%594مل اتعلم
12%6113- 2910%265ابتدائي
9%1179- 515%48اعدادي

69%16640 فاأكرث2%21فوق التوجيهي

أداة الدراسة: 
واملراجع  ال�سابقة  والدرا�سات  الأدب  على  الباحثان  اطلع  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 

املتخ�س�سة، وحدرّدت حماور الدرا�سة وهي: 
املحور الأول الإ�ساءة املعنوية، )4( فقرات، واملحور الثاين الإ�ساءة الجتماعية وي�سمل 
الإهمال  الرابع  )5( فقرات، واملحور  املالية، وي�سمل  الإ�ساءة  الثالث  )5( فقرات، واملحور 
واملحور  فقرات،   )4( وي�سمل  املجتمعية  الإ�ساءة  اخلام�ص  واملحور  فقرات،   )4( وي�سمل 
ال�ساد�ص ردة فعلي ملا تعر�ست له من مظاهر العنف و�سوء املعاملة وي�سمل )10( فقرات، 

واملحور ال�سابع �سعوري اجتاه �سوء معاملة الآخرين يل، وي�سمل )5( فقرات.

صدق األداة: 

الأداة على )8( حمكمني متخ�س�سني يف جمالت  ُعر�ست  الأداة  للتاأكيد على �سدق 
الغالبية  موافقة  عّدت  وقد   ، النف�ص(  وعلم  الجتماع  وعلم  والرتبية  الجتماعية  )اخلدمة 
العظمى على فقرات هذه الأداة دلياًل على �سدقها، وكونها منا�سبة للهدف الذي و�سعت من 

اأجله.

ثبات األداة: 

ومل  م�سنًا،   )30( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة  على  طبقت  الأداة  ثبات  من  للتحقق 
الثبات،  ل�ستخراج  كرونباخ  األفا  معادلة  وا�ستخدمت  الأ�سلية،  الدرا�سة  عينة  يف  ي�سمنوا 

وكانت )0.890( ، وتعّد هذه النتيجة مقبولة، وحتقق اأغرا�ص البحث العلمي.
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متغريات الدراسة: 
املتغريات امل�ستقلة وت�سمل:  ● 

متغريات اجلن�ص وله م�ستويان: ذكر، اأنثى. - 

العمر وله اأربعة م�ستويات: من 60 اإىل 64، من65 اإىل 74، من 75 اإىل 84، من 85 - 
فما فوق.

احلالة الجتماعية، ولها اأربعة م�ستويات: اأعزب، ومتزوج، ومطلق، واأرمل. - 

امل�ستوى التعليمي وله �ستة م�ستويات: مل اأتعلم بتاتا، ابتدائي، اإعدادي، توجيهي،  - 
بكالوريو�ص، ماج�ستري فاأعلى.

هل تتقا�سى معونات من ال�سوؤون الجتماعية وله م�ستويان: نعم، ل. - 

 - 3000 اإىل  من1001  �سيكل،   1000 حتى  م�ستويات:  اأربعة  وله  الدخل  متو�سط 
�سيكل، من 3001 اإىل 5000 �سيكل، 5001 فاأكرث.

حمل الإقامة وله خم�سة م�ستويات: م�سكن خا�ص، عند اأحد اأبنائي، عند اأحد اأقاربي،  - 
يف دار رعاية امل�سنني، اآخر.

�سنوات، 11- 15 -  �سنوات، 6- 10   5 م�ستويات:  اأربعة  وله  احلالية  الإقامة  مدة 
�سنة، 16 �سنة فاأكرث.

القد�ص،  تتلقى منها اخلدمات موزعة على 12 - مديرية:  التي  ال�سوؤون الجتماعية 
يطا، طوبا�ص، قلقيلية، نابل�ص، طولكرم، �سلفيت، اخلليل، اأريحا، رام اهلل، جنني، بيت حلم.

املتغريات التابعة، وتكونت من ق�سمني:  ● 

الق�سم الأول: وي�سمل اأنواع العنف املمار�ص �سد امل�سنني وله خم�سة اأ�سكال:  - 

اإ�ساءة معنوية، واإ�ساءة اجتماعية، واإ�ساءة مالية، واإهمال، واإ�ساءة جمتمعية.
الق�سم الثاين: تكون من رّد فعل امل�سن اجتاه ما تعر�ص له من مظاهر العنف و�سوء  - 
املعاملة وتكون من 10 ت�ساوؤلت، و�سعور امل�سن اجتاه �سوء معاملة الآخرين يل، وتكونت 

من 5 ت�ساوؤلت.
املعاجلة اإلحصائية: 

الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  برنامج  الباحثان  ا�ستخدم  النتائج  لتحليل 
والدللة  الفروق  لفح�ص  بالن�سبة  اأما   ،Microsoft Excel 2003 وبرنامج   )SPSS 15(

الإح�سائية، فقد ا�ستخدم الباحثان اختبارات اإح�سائية بدرجة ثقة 0.05، وهي: 
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اختبار تي )t- test( ي�ستعمل هذا الختبار لفح�ص الفروق يف املتو�سطات بني فئتني، 
وا�ستخدم  فئتني،  من  اأكرث  متو�سطات  يف  الفروق  لفح�ص   One- Way ANOVA ومعامل 
الفروق بني فئتني متعلقتني، بالإ�سافة  Repeated Measure لفح�ص  الباحثان اختبار 

اإىل معامل Pearson Correlation وهو لقيا�ص مدى الرتابط والعالقة بني متغريين.

عرض النتائج ومناقشتها: 
مناق�سة الفر�سية االأوىل ون�سها:  ◄ 

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف اأ�سكال الإ�ساءة املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني 
الغربية من وجهة نظرهم باختالف كل من  ال�سفة  ال�سوؤون الجتماعية يف  يف مديريات 

متغري: احلالة الجتماعية، وامل�ستوى القت�سادي.
امل�سنون املتزوجون اأقل عر�سة من غريهم جلميع اأ�سكال االإ�ساءة )املعنوية،  ♦ 

واالجتماعية، واملالية، واملجتمعية، واالإهمال( من غري املتزوجني.
لفح�ص التباين بني مدى اأ�سكال الإ�ساءة املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات 
ال�سوؤون الجتماعية يف ال�سفة الغربية ح�سب احلالة الجتماعية، ا�ستخدم الباحثان مقيا�ص 

One- Way ANOVA، والنتائج مو�سحة يف اجلدول )3( .

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين مدى أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين 

. )N=925( في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب الحالة االجتماعية

نوع االإ�ساءة
اأرملمطلقمتزوجاأعزب

 F )3,925(
االنحراف املتو�سط

االنحراف املتو�سطاملعياري
االنحراف املتو�سطاملعياري

االنحراف املتو�سطاملعياري
املعياري

2.491.2452.371.1022.131.0282.411.0791.357معنوية

*2.591.1982.271.0862.290.9932.451.0773.14اجتماعية

**2.041.0681.670.8441.750.8971.720.8284.8مالية

2.581.182.351.1172.411.0542.431.0861.229اإهمال

1.990.8932.090.9961.820.95720.8821.532جمتمعية

2.330.8192.130.7862.070.7712.190.7232.185العام
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( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة يف  تبني النتائج الةاردة يف اجلدول )3 -
مدى الإ�ساءة الجتماعية املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية 
.وا�سُتخدم   )F )3,925( = 3.140;p<0.05( الجتماعية  احلالة  ح�سب  الغربية  ال�سفة  يف 
اختبار Tukey اأي اأن الن�ساء امل�سنات اأكرث عر�سة لالإ�ساءة الجتماعية من الرجال امل�سنني 
اأ�سكال الإ�ساءة الجتماعية من غري املتزوجني،  اأقل عر�سة من غريهم جلميع  املتزوجني 

مما يدعم الفر�سية.
( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة يف  تو�سح النتائج الواردة يف اجلدول )3 -
مدى الإ�ساءة املالية املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية يف 
ال�سفة الغربية ح�سب احلالة الجتماعية )F )3,925( = 4.80;p<0.01( .وا�ستخدم الباحثان 
غري  من  املالية  لالإ�ساءة  غريهم  من  عر�سة  اأقل  املتزوجون  امل�سنون   :  )Tukey( اختبار 

املتزوجني مما يدعم الفر�سية.
( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة  ت�سري النتائج املبينة يف جدول )3 -
يف مدى الإهمال املوجه �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية يف ال�سفة 

الغربية ح�سب احلالة الجتماعية )F )3,925( = 1.229;p>0.05( .مما يدح�ص الفر�سية.
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   ) - 3( اجلدول  يف  املبّينة  النتائج  تو�سح 
ال�سوؤون  الإ�ساءة املجتمعية املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات  بالغة يف مدى 
 )F )3,925( = 1.532;p>0.05( الغربية ح�سب احلالة الجتماعية  ال�سفة  الجتماعية يف 

.مما يدح�ص الفر�سية.

( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة يف  تو�سح النتائج على جدول )3 -
مدى الإ�ساءة ب�سكل عام املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية 
يف ال�سفة الغربية ح�سب احلالة الجتماعية )F )3,925( = 2.185;p>0.05( .مما يدح�ص 

الفر�سية.
الإ�ساءة  مدى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأ�سارت 
احلالة  متغري  اإىل  تعزى  املتزوجني  امل�سنني  �سد  املوجهة  واملالية(  )الجتماعية، 
الجتماعية.وتتفق نتائج هذه الدرا�سة جزئيًا مع درا�سة �سادق )2006( التي اأ�سارت اإىل 
تعر�ص امل�سنني لالإ�ساءة املالية بن�سبة )34%( .وتعار�ست هذه الدرا�سة مع درا�سة زعبي 
كانت  العينة  اأفراد  من  املعنفني  امل�سنني  من  الأكرب  الن�سبة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   )2000(

الأرامل حيث بلغت ن�سبتهم )%74( .
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من  االإ�ساءة  الأ�سكال  عر�سة  اقل  العايل  االقت�سادي  امل�ستوى  ذوو  امل�سنون  ♦ 

امل�سنني ذوي الدخل املتو�سط واملنخف�س، النتائج �ستعر�س يف اجلدول )4( .
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين مدى أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين 
. )N=925( في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب المستوى االقتصادي

نوع االإ�ساءة
3001 وما فوق1000- 3000اقل 1000 �سيقل

 F )2,799(
االنحراف املتو�سط

االنحراف املتو�سطاملعياري
االنحراف املتو�سطاملعياري

املعياري

**2.371.0892.351.1813.191.075.54معنوية
2.391.12.351.2152.751.291.09اجتماعية

*1.770.8961.530.7092.181.113.76مالية
2.361.0912.181.1862.710.971.632اإهمال

1.990.9521.890.7531.840.810.49جمتمعية
2.170.7772.050.7412.530.862.69العام

( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة  تو�سح النتائج املو�سحة يف اجلدول )4 -
يف مدى الإ�ساءة املعنوية املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية 
يف ال�سفة الغربية ح�سب امل�ستوى القت�سادي )F )2.799( = 5.54;p<0.01(.وقام الباحثان 
با�ستخدام اختبار )Tukey( : امل�سنون ذوو امل�ستوى القت�سادي العايل اأكرث عر�سة لالإ�ساءة 

املعنوية من امل�سنني ذوي الدخل املتو�سط واملنخف�ص.مما يدعم الفر�سية العك�سية.
( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة يف مدى  ت�سري النتائج يف اجلدول )4 -
الجتماعية  ال�سوؤون  مديريات  يف  امل�سجلني  امل�سنني  �سد  املوجهة  الجتماعية  الإ�ساءة 
يف ال�سفة الغربية ح�سب امل�ستوى القت�سادي )F )2.799( = 1.09;p>0.05(.مما يدح�ص 

الفر�سية.
مدى  يف  بالغة  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   ) - 4( اجلدول  يف  النتائج  تبني 
الإ�ساءة املالية املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية يف ال�سفة 
الباحثان  )F )2.799( = 3.76;p<0.05(.وا�ستخدم  القت�سادي  امل�ستوى  ح�سب  الغربية 
اختبار )Tukey( : امل�سنون ذوو امل�ستوى القت�سادي العايل اأكرث عر�سة لالإ�ساءة املعنوية 

من امل�سنني ذوي الدخل املتو�سط واملنخف�ص.مما يدعم الفر�سية العك�سية.
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( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة يف مدى  تو�سح النتائج يف جدول )4 -
الإهمال املوجه �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات ال�سوؤون الجتماعية يف ال�سفة الغربية 

ح�سب امل�ستوى القت�سادي )F )2.799( = 1.632;p>0.05( مما يدح�ص الفر�سية.
اإح�سائية  ذات دللة  اإىل عدم وجود فروق   ) اجلدول )4 - املبينة يف  النتائج  ت�سري 
ال�سوؤون  الإ�ساءة املجتمعية املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات  بالغة يف مدى 
 .)F )2.799( = 0.49;p>0.05( الجتماعية يف ال�سفة الغربية ح�سب امل�ستوى القت�سادي

مما يدح�ص الفر�سية.
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   ) - 4( اجلدول  يف  املبينة  النتائج  تو�سح 
ال�سوؤون  الإ�ساءة ب�سكل عام املوجهة �سد امل�سنني امل�سجلني يف مديريات  بالغة يف مدى 
)F )2.799( = 4.728;p>0.05( الجتماعية يف ال�سفة الغربية ح�سب امل�ستوى القت�سادي

مما يدح�ص الفر�سية رقم.
اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف مدى الإ�ساءة )املعنوية، 
واملالية ب�سكل عام( املوجهة �سد امل�سنني تعزى ملتغري امل�ستوى القت�سادي.وتتفق هذه 
الدرا�سة جزئيًا مع درا�سة �سادق )2006( التي اأ�سارت اإىل وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية 
بني ارتفاع معدلت دخول كبار ال�سن وتعر�سهم لأمناط الإ�ساءة املالية، اإذ تّبني اأنه كلما 
ارتفع الدخل، كلما تعر�ص اأفراد العينة لالبتزاز املادي والإنفاق من اأموالهم دون علمهم، 
من  لفئة   )%66.7( و  جنيه   )1000( من  اأقل  اإىل  جنيه   )500( لفئة   )%55.6( وبن�سبة 
)1000( اأقل من )1500( جنيه يف حني اأ�سار عدد كبري من اأفراد العينة اإىل اأنهم يتعر�سون 
-Hu 59.3%( .وتعار�ست هذه الدرا�سة مع درا�سة ) )لبذل املال جمربين، وكانت ن�سبتهم 

son & Carlson, 1994( التي اأ�سارت اإىل وجود عالقة طردية بني تدين احلالة القت�سادية 

وبني الإ�ساءة، فكلما ارتفعت املكانة القت�سادية والجتماعية لكبار ال�سن قلَّت احتمالت 
وعالقتها  واملجتمعية(  والإهمال،  )الجتماعية،  بالإ�ساءة  يتعلق  للعنف.وفيما  تعر�سهم 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  للم�سنني،  القت�سادي  بامل�ستوى 
الإ�ساءة )املعنوية، الإهمال، املجتمعية( �سد امل�سنني تعزى للم�ستوى  اإح�سائية يف مدى 
نتائجها،  اأهم  التي كان من   ،  )2000( درا�سة زعبي  النتيجة مع  القت�سادي.وتتفق هذه 
اقت�سادية واجتماعية  اأو�ساعًا  الذين تعر�سوا للعنف من املبحوثني يعي�سون  اأن امل�سنني 
وجمتمعية ونف�سية �سعبة اأكرث من امل�سنني الذين مل يتعر�سوا للعنف داخل اأ�رصهم.ويعزو 
واأ�رصته  الفل�سطيني  امل�سن  منه  يعاين  الذي  والفقر  القت�سادي  الو�سع  اإىل  ذلك  الباحثان 

الذي يعد من امل�سكالت التي تنعك�ص ب�سكل �سلبي على امل�سن.
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مناق�سة الفر�سية الثانية التي ن�سها:  ◄ 
لدى  واملعنوية  االجتماعية  الدوافع  ذوي  من  اأعلى  االقت�سادية  الدوافع  ذوو 

مقرتيف االإ�ساءة.
مديريات  يف  امل�سجلني  امل�سنني  �سد  املوجهة  الإ�ساءة  تباين  اأ�سكال  مدى  لفح�ص 
الباحثان  ا�ستخدم  الإ�ساءة،  دوافع مقرتيف  ح�سب  الغربية  ال�سفة  يف  الجتماعية  ال�سوؤون 

مقيا�ص Repeated Measure، النتائج �ستعر�ص على اجلدول )5( .
الجدول )5( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين مدى أشكال اإلساءة الموجهة ضد المسنين المسجلين 
.)N=925( في مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغربية حسب دوافع مقترفي اإلساءة

)F )4,3708 االنحراف املعيارياملتو�سط

2.391.104معنوية

141.769
2.391.093اجتماعية

1.740.873مالية
2.411.106اإهمال

2.020.933جمتمعية

( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالغة  تبني النتائج املو�سحة يف اجلدول )5 -
يف  الجتماعية  ال�سوؤون  مديريات  يف  امل�سجلني  امل�سنني  �سد  املوجهة  الإ�ساءة  نوع  يف 
ال�سفة الغربية )F )4,3708( = 141.769;P<0.001( .وملعرفة الفروق ا�ستخدم الباحثان 
اختبار )Bonferroni( الذي يقارن بني كل نوع من اأنواع الإ�ساءة املوجهة �سد امل�سنني، وقد 
اأظهرت النتائج اأن هنالك فروقًا بني مدى الإ�ساءة املالية، ومدى باقي الإ�ساءة )معنوية، 
الإ�ساءة. باقي  اأقل من مدى  املالية  الإ�ساءة  اإن مدى  .حيث  اإهمال، جمتمعية(  اجتماعية، 

الإ�ساءة )معنوية،  الإ�ساءة املجتمعية وباقي  اأن هناك فروقًا بني مدى  لنا  واأي�سا يت�سح 
اجتماعية، اإهمال، مالية( .حيث اإن مدى الإ�ساءة املجتمعية اأقل من باقي الإ�ساءة.

اأ�سارت نتائج هذه الدرا�سة اإىل وجود فروق بني مدى الإ�ساءة )املالية( ، وبني كل من 
الإ�ساءة )املعنوية والجتماعية والإهمال واملجتمعية( حيث اإن مدى الإ�ساءة املالية اأقل من 
باقي الإ�ساءات الأخرى.وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة )Griffin, 1994( التي اأ�سارت النتائج 
اأن هناك عالقة ارتباط بني الظروف الجتماعية ال�سيئة التي يتعر�ص لها امل�سيء وممار�سة 
-Kivela, Saviora, Kesti, Pahk (  العنف �سد امل�سن.وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
la & Lijas, 1992( التي ك�سفت اأن ن�سبة )5.4%( من عينة الدرا�سة قرروا اأنهم كانوا �سحايا 
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ل�سوء املعاملة والإهمال اأو ال�ستغالل منذ اأن و�سلوا اإىل ال�ستني من العمر، واأنهم يرون اأن 
ذلك يعزى اإىل اأنهم قد اأ�سبحوا عبئا على القائمني بالرعاية اأو بال فائدة لهم.وتعار�ست مع 
 )Taylor, Del- Grande, Woolascott, Starr, Wilson & Hetzel, 1999( درا�سة كل من
التي اأظهرت اأن اخلالفات )املالية( بني امل�سنني والقائمني على الرعاية هي اأحد العوامل 
اإن )2.5%( من امل�سنني املبحوثني  الدرا�سة  العنف �سد امل�سنني.واأكدت  الرئي�سة ملمار�سة 
قد تعر�سوا للعنف من �رصكائهم من اأجل احل�سول على اأموال امل�سنني، واأظهرت الدرا�سة اإن 
)30%( من امل�سنني الذين تعر�سوا للعنف كانوا يعتمدون على الأفراد الذين مار�سوا العنف 
�سدهم.ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن معظم اأفراد العينة لي�ص لديهم دخل مايل عال، مما يقلل 
حدوث م�سكالت الإ�ساءة املالية، بينما يتعر�سون لباقي الإ�ساءات )الجتماعية، واملعنوية، 
الأ�سا�سية من  احتياجاتهم  لتلبية  اأبنائهم  ، وذلك لعتمادهم يف حياتهم على  والإهمال( 

ماأكل وم�رصب.
مناق�سة الفر�سية الثالثة ون�سها:  ◄ 

كلما زادت �سخامة االإ�ساءة �سد امل�سنني، كلما زادت حدة ردود اأفعالهم.
 ) بعد احت�ساب معامل الرتباط بري�سون Pearson Correlation بدرجة ثقة )0.05 -
الإ�ساءة »املعنوية« �سد امل�سنني وبني حدة  اإىل وجود عالقة بني �سخامة  النتائج  .ت�سري 
ردود اأفعالهم النف�سية )r=0.472;p<0.05( ، اأي اأنه كلما زادت �سخامة الإ�ساءة »املعنوية« 

�سد امل�سنني كلما زادت حدة ردود اأفعالهم.
 ) بعد احت�ساب معامل الرتباط بري�سون Pearson Correlation بدرجة ثقة )0.05 -
.ت�سري النتائج اإىل وجود عالقة بني �سخامة الإ�ساءة »املالية« �سد امل�سنني وبني حدة ردود 
اأنه كلما زادت �سخامة الإ�ساءة »املالية« �سد  اأي   ،  )r=0.477;p<0.05( النف�سية  اأفعالهم 

امل�سنني زادت حدة ردود اأفعالهم.
ثقة  بدرجة   - Pearson Correlation بري�سون  الرتباط  معامل  احت�ساب  بعد 
امل�سنني وبني حدة  »الإهمال« �سد  اإىل وجود عالقة بني �سخامة  النتائج  .ت�سري   )0.05(
ردود اأفعالهم النف�سية.)r=0.373;p<0.05( ، اأي اأنه كلما زاد »الإهمال« �سد امل�سنني، كّلما 

زادت حدة ردود اأفعالهم.
ثقة  بدرجة   - Pearson Correlation بري�سون  الرتباط  معامل  احت�ساب  بعد 
امل�سنني  »املجتمعية« �سد  الإ�ساءة  اإىل وجود عالقة بني �سخامة  النتائج  .ت�سري   )0.05(
وبني حدة ردود اأفعالهم النف�سية )r=0.490;p<0.05( ، اأي اأنه كلما زادت �سخامة الإ�ساءة 

»املجتمعية« �سد امل�سنني زادت حدة ردود اأفعالهم.
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 ) بعد احت�ساب معامل الرتباط بري�سون Pearson Correlation بدرجة ثقة )0.05 -
.ت�سري النتائج اإىل وجود عالقة بني �سخامة الإ�ساءة »ب�سكل عام« �سد امل�سنني وبني حدة 
»ب�سكل  الإ�ساءة  �سخامة  زادت  كلما  اأنه  اأي   ،  )r=0.618;p<0.05( النف�سية  اأفعالهم  ردود 

عام« �سد امل�سنني، كّلما زادت حدة ردود اأفعالهم.
)املعنوية،  الإ�ساءة:  �سخامة  بني  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأ�سارت 
النف�سية.وتتفق  الفعل  ردة  حدة  وبني   ، والإهمال(  واملجتمعية،  واملالية،  والجتماعية، 
 Harrell, Toronjo, Mclaughlin, Pavlik, Hayman &( درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه 
Dyer, 2002( التي اأكدت اأن الكتئاب ميكن اأن يتطور وي�سبح اأحد العلل التي يعاين منها 

اأن �سعور امل�سنني  اأ�سكال خمتلفة للعنف، واأكدت الدرا�سة  امل�سنون نتيجة ملا يالقونه من 
نتيجة  الأ�رصية.وتتفق  العالقات  توتر  اإىل  يوؤدي  دائما  والقلق  وال�سغوط  والإهمال  بالنبذ 
هذه الدرا�سة مع درا�سة )Bruno, Booth & Marin, 1996( ، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن �سوء 
احلياة،  موا�سلة  على  القدرة  عدم  من  مب�ساعر  امل�سنني  هوؤلء  ي�سيب  ما  دائمًا  املعاملة 
والعزلة الجتماعية، واخلوف من التعامل مع الآخرين.كما تتفق مع نتائج درا�سة �سادق 
اإيذاء النف�ص املق�سود، اأو غري املق�سود حيث اأكدت ن�سبة  )2006( التي ك�سفت اأمناطًا من 
حني  يف  احلياة،  يف  رغبتهم  بعدم  الآخرين،  اإ�سعار  حماولتهم  العينة  اأفراد  من   )%50.8(
تذمرهم،  عن  �سامتا  تعبرياً  ذلك  بو�سف  الأكل  عن  ميتنعون  اأنهم   )%47.6( ن�سبة  اأكدت 
ن�سبة  بحياتهم.واأكدت  تودي  قد  �سلوكيات  ميار�سون  اأنهم  اأكدوا   )%46.8( جند  حني  يف 
)39.2%( امتناعهم عن الذهاب للطبيب لتزداد حدة مر�سهم، من اأجل التخل�ص من احلياة، 
الباحثان  اأنف�سهم.ويعزو  اإيذاء  مبحاولتهم  اعرتفوا  فقد   ،  )%33.2( ون�سبتهم  الآخرون  اأّما 
ذلك اإىل توتر العالقات، و�سوء التعامل ورعاية امل�سنني ومتابعتهم مما يوؤدي بهم اإىل ردود 

اأفعال قوية للدفاع عن كرامتهم.
مناق�سة الفر�سية الرابعة التي ن�سها:  ◄ 

امل�سنني الذين يتعر�سون لالإ�ساءة من قبل اأبنائهم تكون ردود اأفعالهم اأكرث حدة 
من غريهم.

لفح�ص م�ستوى حدة تباين ردود الفعل لدى امل�سنني املتعر�سني لالإ�ساءة ح�سب نوع 
يف  مو�سحة  والنتائج   ،One- Way ANOVA مقيا�ص  با�ستخدام  الباحثان  قام  القرابة، 

اجلدول )6( .
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مستوى حدة ردود الفعل 

. )N=890( لدى المسنين المتعرضين لإلساءة حسب نوع القرابة

 )F )3,887االنحراف املعيارياملتو�سطالقرابة

2.670.761الزوج

1.388
2.780.936الأولد

2.750.892الأحفاد

2.650.899اآخر

اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل   ) - 6( جدول  يف  املبينة  النتائج  ت�سري 
ال�سوؤون  مديريات  يف  امل�سجلني  امل�سنني  �سد  املوجهة  املعنوية  الإ�ساءة  مدى  يف  بالغة 
الجتماعية يف ال�سفة الغربية ح�سب م�سدر الإ�ساءة )F )5.888( = 2.426;p>0.05(. مما 

يدح�ص الفر�سية.
الإ�ساءة  اإح�سائية يف مدى  اإىل عدم وجود فروق ذات دللة  الفر�سية  اأ�سارت نتائج 
ال�سفة  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  مديريات  يف  امل�سجلني  امل�سنني  �سد  املوجهة  املعنوية 
التي  الدرا�سة مع درا�سة �سادق )2006(  الإ�ساءة.وتتفق نتائج هذه  الغربية ح�سب م�سدر 
اأ�سار جزء من نتائجها اإىل اأن الأ�سخا�ص الأكرث اإ�ساءة للم�سنني هم الأبناء بالدرجة الأوىل 
حيث اأكدت نتائج الدرا�سة اأن ن�سبة )32.4%( من اإجمايل العينة يتعر�سون لالإ�ساءة من قبل 
البن اأو البنة، وبخا�سة امل�سنني الذين ا�ستمروا يف رعاية اأبنائهم بعد ترملهم، حيث كانت 
ردة اأفعالهم اأكرث من غريهم.ويعزو الباحثان ذلك اإىل امل�سكالت القت�سادية والجتماعية 
التي يعاين منها اأفراد املجتمع الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية نتيجة للح�سار وجدار العزل، 
وال�سكن، و جميعها قد تنعك�ص يف �سور �سلبية من الإ�ساءة املوجهة �سد كبار ال�سن من قبل 
 )Gnaedinger, 1989( اأفراد اأ�رصهم وخا�سة الأبناء.وهذا ما اأكدته نظرية العنف العائلي
اأو  اأ�سقائهم  اأو  زوجاتهم  مع  اأو  مبفردهم،  يعي�سون  ال�سن  كبار  من  العظمى  الغالبية  باأن 
اأقاربهم ول يلتحقون بدور الرعاية، وعادة ً ما ينجم �سوء املعاملة عن بع�ص اأفراد الأ�رصة، 

ويف حالت اأخرى عن اخلدم الذين يقومون على رعايتهم.
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توصيات الدراسة: 

يو�سي  امل�سنني  املمار�س �سد  العنف  وللتغلب على  الدرا�سة  نتائج  يف �سوء 
الباحثان مبا ياأتي: 

نو�سي بالرتكيز خا�سة على امل�سنات بعمل جمموعات عالجية مل�ساعدتهن على  1 .
كيفية التعامل تعر�سهن للعنف؛ وذلك لأنهن الأكرث عر�سة للعنف.

اإجراء ا�ستكمالت لرفع وعي الأخ�سائيني الجتماعيني للعمل مع امل�سنني واأفراد  2 .
عائالتهم وبخا�سة الأولد.

املوؤ�س�سات  يف  الجتماعيني  الأخ�سائيني  قبل  من  عمل  ور�سات  بعمل  نو�سي  3 .
الجتماعية كافة التي تتعامل مع هذه الفئة من املجتمع.

اإجراء برامج تدخل مب�ساركة اأولد امل�سنني يف مكاتب مديريات ال�سوؤون الجتماعية  4 .
اأو النوادي املحلية.

القوانني  من  ب�سن جمموعة  الفل�سطينية  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  قيام  �رصورة  5 .
ت�سمن توفري احلماية للم�سنني املعنفني من الناحية املالية واحلماية ال�سخ�سية.

�رصورة قيام مراكز البحوث والدرا�سات بالأبحاث التي مل تتناولها الدرا�سة احلالية  6 .
يف ق�سايا العنف �سد امل�سنني.
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املصادر واملراجع: 

أوال- املراجع العربية: 

( . م�سكالت امل�سنني يف املجتمع الفل�سطيني، درا�سة ميدانية يف  اإبراهيم، ق�سي )2008. 1
البحوث والدرا�سات  الغربية، معهد  ال�سفة  للم�سنني يف  الرعاية الجتماعية  موؤ�س�سات 

العربية، القاهرة. 
( . م�سح العنف الأ�رصي. فل�سطني )كانون  اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني )2006. 2

اأول، 2005- كانون ثاين، 2006( . 
( . الإ�ساءة اإىل املراأة. القاهرة: مكتبة الجنلو امل�رصية.  ح�سن، هبة )2006. 3

( . العنف �سد امل�سنني يف الو�سط العربي، وانعكا�ص الظاهرة على  زعبي، �سمري. )2005. 4
امل�سن. جامعة حيفا. 

اجلامعة  القد�ص:  اإ�رصائيل.  يف  العرب  امل�سنني  �سد  العنف   .  ) 5 .2000( �سمري  زعبي، 
العربية. 

علم  يف  درا�سة  الإمارات:  ال�سن.  لكبار  والإ�ساءة  املجتمع   .  ) 6 .2006( حممود  �سادق، 
اجتماع امل�سكالت الجتماعية: مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية. 

( . دور الأ�رصة يف حتقيق التوازن النف�سي للم�سنني. م�رص: ورقة عمل  ال�سبع، ثناء )2000. 7
مقدمة للموؤمتر العلمي الدويل الثالث ع�رص، اخلدمة الجتماعية يف مواجهة امل�سكالت 

والظواهر الجتماعية، كلية اخلدمة الجتماعية، جامعة حلوان. 
( . احلماية الجتماعية لكبار ال�سن، جامعة  الغريب، عبد العزيز والعود، نا�رص )2007. 8

نايف للعلوم الأمنية، مركز الدرا�سات والبحوث
ر�سالة  فل�سطني:  ال�رصقية«.  القد�ص  امل�سنني يف  »العنف �سد   .  ) القي�سي، منال )2006. 9

ماج�ستري، جامعة بريزيت. 
القاهرة:  وال�سحة.  العنف  حول  العاملي  التقرير   .  ) 10 .2002( العاملية  ال�سحة  منظمة 

الطبعة العربية، املكتب الإقليمي ل�رصق املتو�سط. 
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