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  دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين
  من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال رعاية المسنين

  

  ** خليل إبراهيم عبد الرازق د 

  الملخص
العالقات  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة     

من وجهة نظر األخصائيين العاملين في مجال رعاية المسنين، والكشف عن  االجتماعية للمسنين
دور الخدمة االجتماعية باختالف: العمر، مكان السكن، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي وسنوات 

  لمالءمته ألغراض الدراسة. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي نظراً  الخبرة.
الخدمة ية و شتملت هذه الدراسة األخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعااو      

، أخصائيًا وأخصائية )17(البالغ عددهمو  جنينطولكرم و و  نابلسو  سلفيت: االجتماعية في كل من
لقياس دور الخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة مشكلة العالقات استبانة وأستخدم الباحث 

حيث أخضعت لمقياس معامل  ،فقرة موزعة على مجالين )30مكونة من (ية للمسنين االجتماع
للتأكد من سالمة األداة المستخدمة، وقد استخدم   Cronbach (alpha( "كرونباخ ألفا" الثبات

ختبار (ت) للمجموعتين ا  (One Way ANOVA)الفرضيات تحليل التباين األحادي للتأكد من
   . (Independent T-test)المستقلتين

من حدة مشكلة العالقات  التخفيففي  فعاالً  اً للخدمة االجتماعية دور  أنوأظهرت نتائج الدراسة      
االجتماعية للمسنين وقد أوصى الباحث بضرورة أن تلعب الجامعات الفلسطينية كافة دورًا أكثر 

  المجتمع  الفلسطيني من التفكك. حمايةفاعلية في كل مجال يساعد على 
  ، المسنون.االجتماعية، العالقات االجتماعية: الخدمة الكلمات المفتاحية

Abstract 
The role of social work in limiting the problem of social 

relations for the elderly 
    This study aims to identify the role of social service in eliminating the 
social relationships among elder people according to the social workers' 
point of view who take care works of the elderly peoply. Also, it aims to 
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identify several variables such as age, place of residence, marital status, 
academic qualification and years of experience . 
In order to achieve the study purpose, a questionnaire consist of 30 items 
distributed among 17individuals of the sudy sample working in social care 
in the city of Salfeet, Nablus, Tulkarem and Jenin. The validity of the study 
tool has been measured by using (Alph Kronbach Tes. Also, One Way 
ANOVA test and Independent T- Test have been used in order to test the 
study Hypotheses. 
The study results show that the an effective role of the social service in 
eliminating the social relationships among elderly people according to there 
social workers' point of view. the study results, comes out with many 
recommendations which suggest the roles of the Palestinian  universities in 
each aspect in order  to protect the Palestinian community.  
Key words: Social service , social relationships. Elderly.   

  مقدمة:
متعددة الجوانب  ن القضايا اإلنسانية واالجتماعية، وهي مةعالمي ةإن قضية المسنين قضي     

ت على اختالف درجة تقدمها واألوجه التي فرضت نفسها في وقتنا الراهن على جميع المجتمعا
معالجة قضايا  وأن ،قدم الحضارة اإلنسانيةوت ،فهي قضية تزداد أهميتها مع مرور الزمن ؛ورقيها

وليس سياسة منعزلة  ،كون جزءًا من السياسة العامة للرعاية االجتماعية للدولةيالمسنين ينبغي أن 
، كما يتطلب البقاء على دور مناسب لكبار السن في حياة المجتمع لتمكين استمراريتهاعنها لضمان 

إلى ضرورة مواجهة  باإلضافة ،ها وفقًا إلمكانياتها وقدرتهاهذه الفئة من اإلحساس بوجودها وانتمائ
ليس على أنها نوع من البر واإلحسان بل اعتبارها إلزاما على المجتمع بكل فئاته ؛ قضايا المسنين

  )8 ،2009 الجميل،(ومؤسساته
القليلة  مكانًا بارزًا في االجتماعات الدولية واإلقليمية في السنوات قضية المسنين حيث أخذت     

لتفكير في ل ين في مختلف جوانب رعاية المسنينالماضية مما يتيح الفرصة أمام المتخصص
كبار السن في صياغة برامج وخطط  موضوعاالستفادة من تلك الندوات والمؤتمرات التي تتناول 

  )166، 2009 ،(عليالرعاية الواجبة لتلك المرحلة العمرية 
من أهم المهن اإلنسانية التي  بوصفهاالخدمة االجتماعية دورها  وفي هذا االتجاه أخذت مهنة     

وتحقيق  ،ومواجهة مشكالتهم، دة المسنين على إشباع احتياجاتهميقدمها المجتمع المعاصر لمساع
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أو أعضاء في جماعات أو في  بوصفهم أفراداً أفضل تكيف ممكن لهم مع بيئاتهم االجتماعية 
ن من الجنسين في أي مجتمع من المجتمعات هي تلك الشريحة ، وتعتبر فئة المسنيمجتمع أكبر

لك من ؛ وذفيما تحقق لمجتمعها من نمو وتقدمالتي قدمت للمجتمع خير العطاء وهي صاحبة السبق 
، األمر الذي بلغ بالمجتمع إلى صل عبر الحقب واألزمنة المتعاقبة، والمتخالل مسيرة اإلسهام البناء

، فإذا كان لنا أن نرتب في ُسلم فية واجتماعية وسياسية وحضاريةقاما هو عليه من وضعيات ث
األولويات من منجزات فلن نجد بديال من أن نضع جهود وعطاء المسنين إلى أبناء المجتمع في 

  )246، 2008 ،وآخرونعلي (المقدمة من تلك األولويات 
جماعات والمجتمعات بقصد كما تهدف أيضًا إلى إحداث تغييرات مرغوب فيها في األفراد وال     

إيجاد تكيف متبادل بين األفراد وبيئاتهم االجتماعية، فهي باعتبارها مهنة إنسانية في المقام األول 
تستطيع التدخل لمواجهة مشكالت المسنين ومعاونتهم على استعادة قدرتهم على القيام بوظائفهم في 

ق للمسنين استعادة توافقهم وتكيفهم مع ، وعلى هذا يتحقمن إمكانيات وقدرات حدود ما تبقى لهم
  )246، 2011، (عمرانأنفسهم ومع مجتمعهم 

يجب حسن  فإنهمن قاعدة اإلسالم في رعاية األبوين وخاصة كبار السن منهما  وانطالقاً      
، بناء عليه يجب الوقوف عند مرحلة الشيخوخة احياتهم وفاء لهما على ما قدماه لنا طول ارعايتهم
ومعرفة تغيرات هذه المرحلة ، لمسنين ورعايتهم الرعاية الكاملةكما يجب االهتمام با ،بها كثيراً والتأمل 

وهذا  .حتى يتسنى لنا معرفة كيفية التعامل مع هذه المرحلة العمرية، المسنوخصائصها ومشكالت 
رعاية التي هدفت إلى بيان منزلة المسنين في اإلسالم، ومدى  )2006 ،سليمان(ما أكدته دراسة

 الدستور والتشريعات االجتماعية للمسنين في مصر، ثم وضع رؤية مستقبلية ألوضاع المسنين،
وكانت أهم التوصيات: التركيز على الدور الديني ألجهزة اإلعالم إلضفاء القداسة على حقوق 
المسنين بين األهل واألقارب، ووضع إطار منهجي لتوعية المجتمع بحسن رعاية المسنين، من 

وأن تضمن التشريعات االجتماعية حق المسنين في . والنشرات الل: المساجد، الكنائس، المجالتخ
الرعاية الصحية والترفيهية عند بلوغ سن التقاعد، وزيادة المعاشات بصورة تتناسب مع الزيادة في 

  .أعباء تكاليف المعيشة
  مشكلة الدراسة :

  اجتماعيًا له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علىفرضت الزيادة في أعداد المسنين واقعًا       
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وزوجته وأبنائه وأقاربه  اضطراب العالقات االجتماعية للمسن :األوضاع االجتماعية للمسن مثل 
وكثرة احتياجاته مع قلة ، وضعف تفاعالته مع اآلخرين ،الشعور بفقدان مكانته االجتماعيةو  ،وزمالئه
وكذلك مطالبة ، وارتفاع األسعار مع ثبوت المعاش بسبب المرض ،هاتكلفة الزائدة التي يعانيالو  ،دخله

األبناء مع عدم تفهم ظروفه المادية بما يحتم على متخذي القرارات مراعاة االحتياجات المختلفة لهذه 
االقتصاد الوطني في أعباء اإلعالة والرعاية التي يتحملها إلى الفئة والخدمات التي تتطلبها باإلضافة 

  )110 ،2001الظهيري، ( كل بلد
هذا المجتمع  وفي ظل هذا الوضع وأمام ما يتعرض له المجتمع من أحداث وتغيرات أثرت على  

، والزوجات لألزواج لآلباء، تفاقمت مشكالت المسن حيث تغيرت أساليب معاملة األبناء وكيانه
جتماعية إلى مرحلة العالقات اال تحيث ضعف المسنينوالعكس األمر الذي أثر سلبًا على كيان 

  .باء، وعقوقهم ووصول مستوى التعامل إلى أدنى مستوى لهوصلت حد اعتداء األبناء على اآل
تصاحب الشيخوخة مظاهر حتمية في التغير في السياق االجتماعي لإلنسان كافتقاده المكانة      

دان العالقات االجتماعية والعزلة واالغتراب والتقاعد عن العمل وغيرها، ومن مظاهر هذه التغيرات فق
االنسحاب من المجتمع ونقص هتمامات واالعتماد على اآلخرين و وفقدان العديد من األنشطة واال

الشهري واإلصابة عمليات التفاعل االجتماعي، وكما يعاني من اتساع وقت الفراغ وانخفاض الدخل 
أقل ثر تمركز حول الذات و بح المسن أكببعض األمراض الجسمية والنفسية وسخرية اآلخرين، ويص

  )113، 2002، عثماناهتماما برغبات اآلخرين(
لمواجهة المشكالت الداخلية والخارجية وفي نفس  ةويفقد التقدم في السن اإلنسان اإلمكانيات الالزم

، فعلية أو محتمل قيامها، فقد يكون هناك تدهور جسمي أو ةالوقت يواجه بضغوط جديدة غير متوقع
األسرة واألصدقاء، وفقدان المكانة أو المهنة وعادة ما يؤدي فقدان شئ ما إلى فقدان  نفسي، وفقدان

الضغوط ث أن فقدان اإلمكانيات الذاتية و حيتؤدي إلى تزايد ما يفقده المسن  شئ آخر وهكذا سلسة
نقص يف الناجح مع ما حدث من تغيرات و التي تفرضها البيئة يعمالن على خفض قدراته على التك

  )68، 2000والحضارية (خليل، ةه على إشباع حاجاته البيولوجيقدرت
أكدت األديان السماوية عامة والدين اإلسالمي خاصة على رعاية المسنين واالهتمام بهم حيث      

ا  َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْينِ ﴿لقول المولى عز وجل: بسم اهللا الرحمن الرحيم  ِإْحَسانًا ِإمَّ
) 23َكِريمًا ( َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك الِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفَال َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوالً 
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سورة اإلسراء: ﴾ )24َصِغيرًا (َكَما َربََّياِني َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما 
)23: 24(  

فرعاية اإلسالم شاملة لكل قطاعات المجتمع ومتنوعة ومتعددة الجوانب، ومن هنا كانت رعاية       
المسنين واجبة من النواحي الجسمية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية واألسرية والتشريعية 

وقد حث الدين اإلسالمي  ،واهتمام أكثر من غيره واإلنسانية؛ وذلك لما يحتاجه المسن من عناية
على رعاية المسنين واالهتمام بهم؛ ألنه يزيل الكثير من المتاعب التي يتعرضون لها في تلك 
المرحلة من حياتهم، وحرم عقوق الوالدين وحث على برهم ورضاهم، وبين مالهم من فضل في بناء 

  أوالدهم وأحفادهم.
  :اآلتيتتمثل في اإلجابة عن ولذا فإن مشكلة الدراسة 

من  مشكلة العالقات االجتماعية للمسنينما دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة       
  ؟وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال رعاية المسنين

ة  هل هناك فرق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات االخصائيين االجتماعيين على استبان
لدور الخدمة االجتماعية تعزى لمتغير العمر ومكان السكن والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي 

  وسنوات الخبرة .
  فرضيات الدراسة:

دور الخدمة االجتماعية في ) لα≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1
  .تعزى لمتغير العمر مشكلة العالقات االجتماعية للمسنينالتخفيف من حدة 

لدور الخدمة االجتماعية في ) α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2
 تعزى لمتغير مكان السكن. مشكلة العالقات االجتماعية للمسنينالتخفيف من حدة 

ية في لدور الخدمة االجتماع) α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )3
 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.  مشكلة العالقات االجتماعية للمسنينالتخفيف من حدة 

لدور الخدمة االجتماعية في ) α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )4
 .يتعزى لمتغير المؤهل العلم مشكلة العالقات االجتماعية للمسنينالتخفيف من حدة 

لدور الخدمة االجتماعية في ) α≥ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال توجد  )5
 .ةتعزى لمتغير سنوات الخبر  مشكلة العالقات االجتماعية للمسنينالتخفيف من حدة 
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  تهدف هذه الدراسة إلى : :أهداف الدراسة
مشكلة فيف من حدة ودور الخدمة االجتماعية في التخ، الفروق لدى عينة الدراسة إلىالتعرف  .1

المؤهل و الحالة االجتماعية ، و مكان السكن، و العمر تبعا لمتغير العالقات االجتماعية للمسنين
  .سنوات الخبرةو  ،العلمي

 مشكلة العالقات االجتماعية للمسنيندور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة  إلىالتعرف  .2
 . ي مجال رعاية المسنينمن وجهة نظر األخصائيين االجتماعية العاملين ف

 توفير بيانات ومعلومات للمؤسسات التي تعتني بالمسنين في المجتمع. .3
    :أهمية الدراسة
، ذلك أنه يكشف عن حث من قيمة الموضوع الذي تتناوله: تكمن أهمية الباألهمية النظرية

من وجهة  دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين
نظر األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال رعاية المسنين، كما يكشف عن الدالالت التي 

  تؤدي إلى ضعف العالقات االجتماعية للمسنين، ومحاولة التركيز عليها لعالج هذه الظاهرة.
: تكشف هذه الدراسة عن دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة األهمية العلمية

من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال  لة العالقات االجتماعية للمسنينمشك
التعامل مع هذه المشكلة والعمل على تالفيها، مما ، مما يمكن المسئولين من رعاية المسنين

يوفر بيئة اجتماعية آمنة تسمح لهم بالتركيز على تقوية العالقات االجتماعية، وتساعد على 
  وح التعاون والتماسك بينهم. رفع ر 

  مصطلحات الدراسة:
يستخدم للداللة على سلوك يقوم به شاغل مركز اجتماعي معين، يحدد األنماط : )(Roleالدور

ينتهجها اآلخرون الذين يتفاعل معهم واضعًا في اعتباره الحقوق وااللتزامات  أنالسلوكية التي يجب 
  )45، 2009 ،العال مركزه .(عبدالتي يفرضها عليه 

فن وعلم ومهنة لمساعدة الناس على حل مشكالتهم الفردية واألسرية والجماعية  الخدمة االجتماعية:
رضية بينهم على أساس التخفيف من المشكالت المرتبطة بالعالقات وتحقيق عالقات مُ ، والمجتمعية
ن على مساعدة الناس وتحسين التفاعل اإلنساني من خالل تركيز األخصائيين االجتماعيي، اإلنسانية
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، عليباآلخرين.(لتحسين أدائهم االجتماعي على أساس تحسين قدرتهم على التفاعل واالرتباط 
2000 ،46(  

هي موقف يحتوي على هدف يراد تحقيقه ولكن قدرات الفرد تعجز عن تحقيق  problem فالمشكلة
ن من عدة أحداث أو وقائع بأنها ظاهرة تتكو  المشكلةالهدف ويعرف معجم المصطلحات االجتماعية 

متشابكة ومخزنة لبعضها البعض لفترة من الوقت يكتنفها الغموض واللبس، تواجه الفرد أو الجماعة 
قرار بشأنها ويصعب حلها قبل معرفة أسبابها والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول إلى اتخاذ 

  ).133، 2007، (منقريوس
  :Social Relationship Conceptمفهوم العالقات االجتماعية 

(الروابط واآلثار المتبادلة بين األفراد في :إلى مفهوم العالقة بأنها االجتماعيون: أشار مفهوم العالقة
  المجتمع والتي تنشأ عن طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم وأحاسيسهم في بوتقة المجتمع.

ببعضهم ا يتاح لألفراد الذين يتصلون بأنها العملية التي بمقتضاه االجتماعية ةالعالق ويمكن تعريف
، 2003 ،(قاسم أن يؤثر كل منهم على اآلخرين ويتأثر بهم في األفكار واألنظمة على السواء.

للمسنين في هذه الدراسة  بالعالقة االجتماعيةوفي ضوء ما سبق يوضح الباحث المقصود  .)34
 تبادل المشاعروالمجتمع والتي ينجم عنها بأنها مجموعة الروابط والعالقات المتبادلة ما بين المسن 

من نظرة اآلخرين إليه بعد التقاعد عن العمل والتي  اً وأسلوب اً وتتضمن نمط، والخبرات والمصالح
ن مشكالت في العالقات ، أو معاناته مإما إلى تكيفه مع حياته الجديدة يعكس ردود أفعالهم

مع أسرته أو بسبب انتقاله للتقاعد أو عدم وقد تظهر مالمحها في ضعف العالقات ، االجتماعية
قدرته على التكيف مع المجتمع أو لطول وقت فراغه أو للنظرة السلبية من المجتمع أو لنقص 

  .  دمة لهم وتقلص مكانته االجتماعيةالرعاية االجتماعية المق
رتب على وت، ويعرف المسن اجتماعيًا هو الشخص الذي تجاوز الستين عاماً (Elder)  :المسنين

ذلك تغير في أدواره االجتماعية هبوطًا أو صعودًا وكذلك تغير في االتجاهات.(عبد اللطيف، 
2007 ،27 (  
فقد اعتبرته وزارة الشؤون االجتماعية بأنه كل المسن في المجتمع الفلسطيني  أما مفهوم     

  .)15 ،2004 ،جتماعية(وزارة الشؤون االعامًا من العمر  60فلسطيني بلغ مواطن 
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  :بالمسنين إجرائيا في هذه الدراسةويقصد الباحث 
  .عاماً  60هو كل شخص تجاوز  .1
 .قد دوره االجتماعي داخل المجتمعمن تقاعد عن العمل وف .2
  هم من الذكور واإلناث .3

    النظري للدراسة: اإلطار
 سواء، رعايتهمتلعب مهنة الخدمة االجتماعية أدوارًا رئيسية في العمل مع المسنين وتنظيم برامج     

والمنزلية وذلك من خالل نظم الرعاية المتعددة المؤسسية ، التنفيذ المباشر أمعلى مستوى التخطيط 
  )11، 2004(القبندي ،. الكافية األساسيةوتوفير المعلومات 

ون مع األشخاص المسنين الذين يواجهون صعوبات في يون االجتماعييويعمل األخصائي      
سواء المقدمة ، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات االجتماعية المجتمع وال سيما

وذلك باعتبارهم أحد الفئات الضعيفة األكثر . المؤسسات االجتماعيةأم  ،من خالل المستشفيات
عرضة للعجز والمرض واإلعاقة التي تجعلهم يفتقدون استقالليتهم والتي تعتبر أحد الحقوق التي 

  )120،  2007خالل األخصائيين االجتماعيين (معاذ، يجب أن تدعم من 
لهذا يجب أن ينظر أفراد المجتمعات إلى كبار السن باعتبارهم ذوي خبرة ومعرفة يعملون على      

وٕاال فإن اآلية  ،نشرها ونقلها لألجيال، اعتبارهم طاقة بناء يمكن استغاللها واإلفادة منها وأيضاً 
فمن المعروف أن ، ًال من أن يكونوا عوامل بناء داخل المجتمعويصبحون عوامل هدم بد، تنعكس

فإنهم يصبحون كبار السن إذا لم يشغلهم عمل يصرفون فيه جهدهم أو يقضون فيه وقت فراغهم، 
حتى لو كانوا أقوياء أشداء من الناحية الصحية ذلك أنهم يصبحون شديدي  عبئًا على من حولهم

والنهي وهم في  األمرط يأمرون وينهون لمجرد إشباع رغباتهم في العناء كثيري النقد، شديدي التسل
المسنين وال يشجع إسهاماتهم  فالمجتمع الذي ال يحترم خبرة ).45، 1995(فهمي،ذلك معذورون

المستمرة في المجتمع يؤدي إلى تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية واالجتماعية خاصة بعد فقدان 
  يشعرون فيه بالتقدير.مراكزهم وعملهم الذي كانوا 

  يلي: فيماويمكن بلورة المشكالت التي يعاني منها المسنون 
 المسنونطبيعة وحجم العالقات االجتماعية التي ينخرط  فيها  إن: مشكلة العالقات االجتماعية 

 االجتماعيةتعتمد على متغيرات أساسية وهي: البنية الجسدية أو العقلية والسيكولوجية للمسن، والبيئة 
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عالقات اجتماعية رسمية تلعب دورًا أساسيا في حياة المسن فعندما يتقاعد  وهناك. المحيطة به
قائمة مع زمالئه بعض العالقات التي كانت  يفقد أيضاً  ،المسن يفقد بعض أدواره التي كان يقوم بها
  ).64 ،2006(سنهوري، في العمل وهذا بحكم البعد عن مقر العمل 

 ن االفتقار إلى تقدير أومن الطبيعي  ،إلحساس بضعف قيمة تقديره لذاتهكما يظهر لدى المسن ا
الذات أو نقص تلك القيمة وتدهورها ينعكس على مالمح الشخصية وعلى وقفته وجلسته وكالمه 

 إقامةفهو في معظم الحاالت ينصرف عن ، نه ينعكس على تعامله مع الناس إبل  هومالمح وجه
 إنالدراسات:  إحدىوهذا ما أشارت إليه . ا يفقد عالقاته السابقةره بل أيضعالقات جديدة مع غي

 ما يسعى إلى تكوين عالقات اجتماعية مبتعداً  المسن خالل حياته يحاول البعد عن اآلخرين وقليالً 
ثبات إوال يوجد أي دور يمكن من خالله  ،على اآلخرين أصبح عبئاً  أنهفي ذلك  عن اآلخرين معتقداً 

 هالفرصة للتعبير عن مشاعره لهلكن من خالل المشاركة في الجماعة أتيحت و  ،ذاته وتواجده
وأصبحت لديهم الحرية في اختيار البرنامج  ئها،ودعم العالقات بزمالء الجماعة وأعضاه ورغباته

ويدعم قدرتهم على حل المشكالت ، لذات و الجماعةاالمناسب لهم والذي يعبر عن مسؤوليتهم تجاه 
التي تتعلق بالجماعة وهذا يؤدي  باألعمالوكذلك قيامهم  ،ناء تواجدهم بالجماعةالتي تواجههم أث

  .بدوره إلى تحسين أدائهم االجتماعي
(الغزاوي، وهناك ثالثة عوامل يجب أخذها في االعتبار في العالقات االجتماعية هي:

2002،159(  
  ون منها هذه الثقافة.إن الفرد بصورة عامة يعيش حياته كلها في ثقافة معينة وجماعات تتك .1
إن السلوك االجتماعي لألفراد يتم وجها لوجه مع األفراد اآلخرين العتبار حاجاتهم وأفعالهم ومن  .2

 .كون هامة جدا في تحديد كيف يتصرفثم فإن عالقات الفرد االجتماعية المباشرة ست
زهم داخل يدخلون الناس وسط أجزاء كبيرة من حياتهم (داخل الجماعات) ومن ثم فإن مراك .3

 .الجماعة وحاجاتهم وأهدافهم وثقافاتهم نفسها تؤثر تأثيرا قويا على سلوك الفرد
ويزيد من حدة المشكالت الخاصة بالعالقات االجتماعية لكبار السن شعورهم بالوحدة والعزلة عن    
العائلية ت العالقاو  عالقات القرابةحيث يبدأ هذا الشعور بحياة الوحدة والحرمان من ، المجتمع حياة

القيود على عالمه االجتماعي  ، بوضعجزءًا كبيرًا من نشاطاتهم واهتماماتهم اليومية التي كانت تؤلف
وال يخفى علينا أن االنسحاب من المجتمع ، الشخصية بأفراد المجتمع الذي يعيش فيه وعالقاته
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إلى أن به في أول األمر يتم تدريجيا حيث ال يكاد الفرد أو المجتمع يشعران  والحياة االجتماعية
  ).92، 2000(عبد السميع، عزلة تكاد تكون تامة  يصل الفرد في النهاية إلى

السن أحوج ما يكون إلى العالقات االجتماعية التي توفر له المساندة ر ولعل الفرد في مرحلة كب     
 ذات تقديرتماعية ورعاية وٕاحساس بالمواساة والطمأنينة واالرتباط مع مجموعة اج الفعلية من حب

تكيف مناسبة  تمنحه القدرة على تقدير ذاته والثقة بها وتساعده على اختيار استراتيجيات ، بالنسبة له
  )59 ،2006(الشيخ، مع ضغوط الحياة وصعوباتها وتطوراتها

ولكن يفقد العديد من األدوار مرة واحدة أو خالل فترة ، أحد األدوار أمر عادي إن فقد المسن      
للعمل أو  زمنية محدودة فيفقد بعض األصدقاء واألقارب وفي نفس الوقت فإن بعضهم ال يجد بديالً 

يعتبر أقسى والخطط للمستقبل مما  للشخصيات التي يفقدها مما يؤدي إلى الشعور بفقد األمل بديالً 
  )37، 2000 ،(عبد الغفارأنواع الفقد

  الدراسات السابقة:
  أوًال: الدراسات العربية:

المشكالت الناتجة عن التقاعد وعالقتها برضا المتقاعد " :دراسة بعنوان)1993خيري( أجرى     
ديد المشكالت الناتجة هذه الدراسة تح وهدفت "ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها، عن حياته
تمي ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها. وتن ،وعالقتها برضا المتقاعد عن حياته، عن التقاعد

هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية باستخدام منهج المسح االجتماعي بأسلوب العينة. 
وتوصلت إلى تحديد أهم المشكالت التي تواجه المتقاعد في حياته وأهمها عدم التكيف مع الحياة 

راسة وانتهت الد، ومشكالت قضاء الوقت إلى جانب العالقات بين الزمالء وأفراد األسرة، الجديدة
 مبوضع تصور لدور الخدمة االجتماعية في هذا المجال سواء على مستوى الممارسة المباشرة أ

ثم العمل  ،مباشرة وتتضمن: العمل مع المتقاعدين من خالل مدخل األزمة والدورالالممارسة غير 
ات مع أسر المتقاعدين باستخدام المدخل األسري والعمل مع جماعات المتقاعدين من خالل مؤسس

الرعاية النهارية والدائمة، ودعت الدراسة إلى التوسع في إنشاء أندية المسنين لما تحققه تلك األندية 
  من فوائد كثيرة في مجال رعاية المسنين.

تخفيف من حدة الفاعلية خدمة الفرد الجماعية في "بعنوان  دراسة)2002عثمان( أجرى     
وهدفت هذه الدارسة إلى " د عن العمل لدى المسنينالمشكالت االجتماعية المترتبة على التقاع
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دور الخدمة االجتماعية خاصة خدمة الفرد بدور المسنين في حل الكثير من المشكالت  إلىالتعرف 
تعرف لكما هدفت ل ،النفسية واالجتماعية للمسنين وفي مساعدتهم على مواجهة الظروف الجديدة

نه توجد أوتوصلت الدراسة إلى  ،ي تواجهها هذه الفئةعلى المشكالت االجتماعية األكثر حدة والت
عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام مدخل خدمة الفرد الجماعية والتخفيف من المشكالت 

  المترتبة على المتقاعدين عن العمل لدى المسنين.
ماعية دور األخصائي االجتماعي في تدعيم الحقوق االجت" بعنواندراسة )2004إلياس( ىجر أ     

التعرف على الخدمات االجتماعية التي توفرها الخدمة االجتماعية  إلى هذه الدراسة وهدفت" للمسنين
الدور الذي يقوم به  إلىللمسنين بمؤسسات الرعاية االجتماعية لتدعيم حقوقهم االجتماعية والتعرف 

سسات رعايتهم األخصائي االجتماعي كممارس عام في تدعيم الحقوق االجتماعية للمسنين بمؤ 
والمعوقات التي تواجهه في قيامها بدورها لدعم الحقوق االجتماعية للمسنين بالمؤسسة، وتنتمي هذه 
الدراسة إلى الدراسات الوصفية باستخدام منهج المسح االجتماعي الشامل لألخصائيين االجتماعيين 

كان من نتائج الدراسة أن بمؤسسات رعاية المسنين والمسح االجتماعي بأسلوب العينة للمسنين. و 
وأن  ،توفير خدمات التغذية والنظافة هي أولى الخدمات المقدمة من خالل دار الرعاية االجتماعية

 ما يخص الخدماتثاني الخدمات توفير الخدمات الطبية هذا بالنسبة للخدمات الصحية، بينما 
ولى الخدمات من خالل توفير االجتماعية فقد أوضحت النتائج أن تقليل اإلحساس بالشيخوخة هي أ

بالنسبة للخدمات الثقافية فإن زيادة مساحة البث  واأللفةالمناخ االجتماعي الذي يسوده الحب 
اإلعالمي هي أولى تلك الخدمات المقدمة من خالل دور الرعاية وأن ثاني تلك الخدمات هي إقامة 

حية فقد أوضحت نتائج البحث أن وجود الندوات االجتماعية والثقافية، أما بالنسبة للخدمات التروي
ثاني تلك الخدمات تيسير سبل ، هي أولى تلك الخدمات الترويحية الدارفي أجهزة سمعية وبصرية 

فقد أوضحت  ين، بينما ما يتعلق بأدوار األخصائيووسائلها مشاركة المسنين في النواحي الترفيهية
أول أدوار  يتربط المسن بالمجتمع الخارجي ه ينتائج البحث أن االهتمام بالرحالت والزيارات الت

و آخر األدوار هي مساعدة المسن في الحصول على حقوقه المادية خارج ، األخصائي االجتماعي
  المؤسسة.

المشاكل التي يعاني منها المسن الفلسطيني في ظل "بعنوان  ) دراسة2007(عبد اهللا أجرى     
إلى التعرف على المشاكل التي يعاني منها المسن  وهدفت هذه الدراسة " التحوالت المعاصرة
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في ظل  ومتطلباته الفلسطيني في ظل التحوالت المعاصرة ومعرفة احتياجات المسن الفلسطيني
برز المشكالت أوكشفت الدراسة أن ، الحصار الذي يفرضه االحتالل على المدن والقرى الفلسطينية

، شعور بالقلق على مستقبل األبناءالو ، على األبناءالتي يعاني منها المسن الفلسطيني هي الخوف 
ولم تظهر الدراسة أي فروق بين المسنين والمسنات نحو  ،برامج التلفاز غير مناسبة لكبار السن وأن

  .المشكالت التي يعانون منها بشكل عام
   :ثانيًا: الدراسات األجنبية

 هدفت إلى دراسة  )Annuzzelli And England )2000  "أيانوزيلي و أنجلندأجرى "     
وتوصلت أن هناك  "مية والرضا عن الذات لدى المسنينالعالقة بين أنشطة الحياة اليو "التعرف على 

ن أتتمثل في ، عالقة بين األنشطة اليومية وشبكة العالقات االجتماعية ورضا المسنين عن ذواتهم
حياة أكثر من المسنين الذين ال يشتركون المسنين لديهم رصيد أكبر في تقبل ذواتهم واإلقبال على ال

ن وجود شبكة عالقات اجتماعية أو ، في أنشطة اجتماعية وليس لديهم شبكة عالقات اجتماعية
  يساهم في زيادة رضا المسن عن ذاته. 

هذه  هدفت "الخدمات المقدمة للمسنين"بعنوان  دراسة )Diwan )2007  ديوان أجرى      
االهتمام بقضايا المسنين في المجتمع وذلك لزيادة الوعي بهذه القضايا في  التركيز علىإلى الدراسة 

لتفهم مرحلة  ؛ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وأيضًا لزيادة الوعي بين طالب الخدمة االجتماعية
الشيخوخة، وأوصت الدراسة بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي التي تقدم خدمات للمسنين 

احتياجات  إشباعإدراك هذه المؤسسات بكيفية  على زيادة والعمل ، ن احتياجات متنوعةالذين يواجهو 
  ؟هو خدمات المسنين أم خدمات للمسنين اً هام المسنين، وتطرح هذه الدراسة تساؤالً 

بينت أن البرامج الجماعية أظهرت آثارا إيجابية دراسة  )Ridings  )2008ريدينجزأجرى      
أوضحت أن الرعاية المثالية للمسنين ، األشخاص المسنين والمحيطين بهمى عل ةفردية ومؤسسي

م والتي تشمل جميع يمكن تحقيقها من خالل تطبيق البرامج الجماعية ممثلة بشكل كامل الحتياجاته
وتوضح أيضا الحاجة إلى مزيد من المعلومات المتعلقة بالتطوير المهني لألخصائي  جوانب حياتهم،

  .تطوير البرامج الجماعية عي وجهوداالجتما
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  تعقيب على الدراسات السابقة 
المسنين يعانون  تناولت موضوع" المسنين " تبين أنمن خالل عرضنا للدراسات السابقة التي      

وهذه مشكالت يعاني منها  عيةاجتماو اقتصادية و مشكالت نفسية  ،من مشكالت كثيرة ومتعددة
سلطت فقد سب متفاوتة، أما بالنسبة للدراسة الفلسطينية ، المسنون في كل دول العالم ولكن بن

  أبرزها ومنالضوء على المشكالت التي يعاني منها المسن الفلسطيني في ظل التحوالت المعاصرة 
االحتالل، وهذه المعاناة يعاني منها كل سكان المجتمع الفلسطيني ولكن المعاناة األشد ألمًا يشعر 

تواصل مع أصدقائه وأبنائه فهم أكثر الفئات تضررًا من النه قد انقطع عن بها المسن الفلسطيني، أل
 )،2007هذا الموضوع مثل: (دراسة تيسير عبداهللا، الحتالل ومعظم الدراسات العربية تناولت ا

 األصدقاءالمرتبطة بالتقاعد عن العمل وفقدان  وخصوصاً  المسنونالمشكالت التي يعاني منها 
المسنين يعانون من مستوى أن وأوضحت الدراسات األجنبية السابقة ة، األسريوضعف الروابط 

وأكدت بعض )، 1993 ،وهذا ما أشارت إليه (دراسة خيري ،منخفض من المشاركة االجتماعية
للمسنين وتطالب بحقوق  ةتؤمن بالعدالة االجتماعيو الدراسات أن مهنة الخدمة االجتماعية تشترك 

  )2007، دراسة ديوان(ه هؤالء المسنين وهذا ما أكدت
موضوع ومن أدوات الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من المراجع األصلية في ال تواستفاد     

  . دوات المستخدمة في هذه الدراسات، حيث بنيت أداة الدراسة على األالدراسة السابقة
اولت دور الخدمة االجتماعية تنواختلفت الدراسة الحالية عن باقي الدراسات السابقة في أنها       

من وجهة نظر األخصائيين  في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين
  . االجتماعيين العاملين في مجال الرعاية والخدمة االجتماعية

  :إجراءات الدراسة
وات إضافة إلى وصف خط ،من منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها لكلٍ  وتتضمن وصفاً      

  بناء أداة الدراسة وٕاجراءات تطبيقها، والتحليالت اإلحصائية التي تمت.
  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي نظرًا لمالءمته أغراض الدراسة. منهج الدراسة:

ن العاملين  في مؤسسات رعاية يياالجتماع األخصائيينتكون مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة:
  )17، البالغ عددهم (سلفيت، نابلس، طولكرم وجنينمن   المسنين في كل
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ن والممارسين للخدمة يشملت الدراسة على مسح شامل لألخصائيين االجتماعي عينة الدراسة:
  ) 17االجتماعية والبالغ عددهم (

  ).1(رقمتوزيع العينة حسب متغير العمر فيبينه الجدول 
  توزيع العينة حسب متغير العمر )1(رقم الجدول

  النسبة %  العدد  رالعم

  29.4  5  25أقل من 
  29.4  5  30 -25من 

  41.2  7  30أكثر من 
  %100  17  المجموع

  ).2( رقمأما توزيع العينة حسب متغير الحالة االجتماعية فيبينه الجدول 
  توزيع العينة حسب متغير مكان السكن  )2(رقمالجدول 
  النسبة %  العدد  مكان السكن

  29.4  5  مدينة
  47.1  8  قرية
  23.5  4  مخيم
  %100  17  المجموع

  ).3(رقمأما توزيع العينة حسب متغير الحالة االجتماعية فيبينه الجدول 
  توزيع العينة حسب متغير الحالة االجتماعية )3(رقمالجدول 

  النسبة %  العدد  الحالة االجتماعية
  17.6  3  أعزب
  58.8  10  متزوج
  23.6  4  أرمل

  %100  17  المجموع
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  ).4(رقميع العينة حسب متغير المؤهل العلمي فيبينه الجدول أما توز 
  توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي  )4(رقمالجدول 
  النسبة %  العدد  المؤهل العلمي
  17.6  3  دبلوم فأقل
  64.7  11  بكالوريوس
  17.6  3  ماجستير
  -  -  دكتوراه
  %100  17  المجموع

  ).5(رقملخبرة فيبينه الجدول أما توزيع العينة حسب متغير سنوات ا
  توزيع العينة حسب متغير سنوات الخبرة   )5(رقمالجدول 
  النسبة %  العدد  سنوات الخبرة

  11.8  2  سنوات 3أقل من 
  35.3  6  سنوات 6 -3من 
  23.5  4  سنوات 9 -6من 

  29.4  5  سنوات 9أكثر من 
  %100  17  المجموع

 االستبانة). وقد اعتمد الباحث على هذه االستبانةدراسة (قام الباحث بإعداد أداة ال أداة الدراسة:
وحددت المحاور وصيغت الفقرات لكل مجال من محاور  في التوصل إلى نتائج الدراسة الحالية.

وأعطيت كل فقرة من فقرات األداة وزنًا مدرجًا وفق سلم  ،) فقرة30(واشتملت الدراسة على ،الدراسة
)، تأخذ 3)، تأخذ متوسطة (4)، تأخذ كبيرة (5والتقدير على النحو اآلتي: تأخذ كبيرة جدًا (خماسي، 
، علمًا بأن هذه المئوية اآلتية  لتفسير النتائج ). واعتمدت النسب1) وتأخذ صغيرة جدًا (2صغيرة(

وعي في وقد ر . حدى الطرق وليست الطريقة الوحيدة المتبعة في وضع مفاتيح للمتوسطات الحسابيةإ
  مدى مناسبتها للعينة من حيث الصياغة اللغوية، ووضوح ما تسأل عنه الفقرات.  االستبانةبناء 
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تم عرض األداة بعد بنائها من قبل الباحث على عدد من المتخصصين. وقام الباحث  :دق األداةص
حيث الصياغة  ، سواء مناالستبانةبناًء على رأي المحكمين باألخذ بالمالحظات والتعديالت لفقرات 

تعديلها. واعتمد الباحث على رأي المحكمين وٕاجماعهم كمؤشر  محذف بعض الفقرات أ ماللغوية أ
بشكلها النهائي،  االستبانة. وبعد األخذ بمالحظات المحكمين، تم إعداد االستبانةعلى صدق محتوى 

  ) فقرة.30وقد أصبح عدد فقراتها (
أداة الدراسة بعد أن طبقها على عينة استطالعية مكونة من  لقد تحقق الباحث من ثبات ثبات األداة:

إذ بلغت قيمة الثبات  "كرونباخ ألفا"، باستخدام معامل الثبات من األخصائيين واألخصائيات) 10(
   .بدرجة عالية من الثبات االستبانة)، وبذلك تتمتع 0.85%(

  تطبيق الدراسة وفق الخطوات التالية:
  ات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.االطالع على المعلوم -1
  ، وصياغة فقراتها.وتصميمها بناء أداة الدراسة من جانب الباحث -2
  إيجاد الصدق لألداة من خالل عرضها على المحكمين المتخصصين. -3
  حساب معامل الثبات ألداة الدراسة. -4 
  ) استبانة. 17هائي القابل للتحليل (توزيع األداة على أفراد الدراسة ، وأصبح العدد الن -5
  تحليل البيانات من خالل الحاسوب. -6

  المتغيرات المستقلة وتشمل المتغيرات اآلتية: متغيرات الدراسة:
  .30أكثر من  -ج     30 -  25من  -ب  25أقل من  -:   أمستويات ثالثةالعمر: وله  -1
    مخيم. - قرية          ج -ب   مدينة      - وله ثالثة مستويات:  أ :مكان السكن -2
              .أرمل -  متزوج -ب   أعزب -: أمستويات ثالثة االحالة االجتماعية: وله -3
  دكتوراه. - ماجستير  د -ج سبكالوريو  - دبلوم فأقل  ب - أ المؤهل العلمي: وله أربعة مستويات: -4
 - سنوات      ج 6 - 3من  - بسنوات     3أقل من  -: وله أربعة مستويات: أسنوات الخبرة -5

  سنوات. 9أكثر من  -سنوات   د 9 - 6من 
يتمثل هذا المتغير في استجابة أفراد عينة  ):Dependent Variable(* المتغير التابع:

  .كلة العالقات االجتماعية للمسنيندور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشالدراسة إلى 
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) من أجل SPSSالباحث البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( استخدم المعالجات اإلحصائية:
  معالجة البيانات إحصائيًا، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية: 

نحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابية واال -1
  .ككل وعلى كل فقرة من فقراتها االستبانة

  ).Independent T-test(ت) للمجموعتين المستقلتين (اختبار -2
  ).One Way ANOVAتحليل التباين األحادي ( -3
  معادلة (كرونباخ ألفا) لحساب الثبات. -4
  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المستويات. -5

ية في التخفيف من حدة "دور الخدمة االجتماع إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف  :نتائج الدراسة
مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين". وبعد إجراء عمليات التحليل اإلحصائي الالزمة وتطبيق 

) فقرة، فقد تم الحصول على النتائج 30إجراءات الدراسة على استبانة أعدها الباحث مكونة من (
  التالية:

تي: ما دور الخدمة االجتماعية في : وينص على اآلالنتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة
  التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين؟

لإلجابة على السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجة الكلية لألداة    
  ) يبين ذلك.6( رقم عند العينة والجدول

اآلتية المعتمدة والخاصة باالستجابة على  ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية
  الفقرات كاآلتي:

  %) فأكثر درجة أثر كبيرة جدًا.80( -
  %) درجة أثر كبيرة.79.99 -%70(من  -
  %) درجة أثر متوسطة.69.99 -%60(من  -
  %) درجة أثر قليلة.59.99 -%50(من  -
  %) درجة أثر قليلة جدًا.50(أقل من  -
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طات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية لدور الخدمة االجتماعية في المتوس )6(رقم الجدول 
  التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين

  الفقرات  الرقم
االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  االستجابة

نسبة 
االستجابة

%  

درجة 
  األثر

  متوسطة  69.4  3.47  1.23 يشعر كبير السن بفقدان الدور داخل جماعته.  1

ضيق دائرة العالقات االجتماعية لدى المسنين في   2
  كبيرة  70.4  3.52  1.00 جماعاتهم.

3  
اإلجراءات الالزمة لحصول المسنين على  تعقد

  كبيرة  70.4  3.52  0.87  المشاركة في الحياة االجتماعية.

االجتماعي على رفع وعي المسنين  األخصائييعمل   4
كبيرة   80  4.00  1.27  بمشكالتهم وكيفية حلها .

  جدا

  كبيرة  74  3.70  1.31  على تحديد أولوية المشكالت. األخصائييعمل    5

6  
بالزيارات المنزلية للتخفيف من حدة  األخصائييقوم  

المشكالت االجتماعية التي تعوق المسن عن تكيفه 
 بالجماعة التي ينتمي إليها.

  متوسطة  62.2  3.11  1.21

  كبيرة  71.6  3.58  1.37 .سرة بعد بلوغه سن المعاشتقلص دور المسن  في األ  7

عدم الوعي  إلىتؤدي العزلة االجتماعية للمسنين   8
  كبيرة  70.4  3.52  0.94 بحقوقهم.

ين عالقات تعتبر البرامج الجماعية التي تمارس في تكو   9
  كبيرة  76.4  3.82  1.07 .اجتماعية جديدة مالئمة

  فيالمهارة  األخصائي االجتماعي من نقص يعاني  10
  متوسطة  62.2  3.11  1.11  .وحدة والعزلة التي يعانيها المسنالتخلص من ال

ل الزيارات تشجع الندوات االجتماعية المسنين على تباد  11
  كبيرة  78.8  3.94  0.82 .بين األقارب واألهالي

هناك عدم تعاون بين المؤسسة والمؤسسات األخرى    12
  قليلة  57.6  2.88  1.31  التي تعنى بالمسنين.

  كبيرة  78.8  3.94  1.19ضعف الدعم المادي المخصص لرعاية المسنين من   13
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 قبل السلطة الفلسطينية.  

على زيادة  التعاون بين االجتماعي   األخصائييعمل   14
  كبيرة  70.4  3.52  0.94 .األهلية والحكومية في مجال رعاية المسنين المؤسسات

تواصل الرائيلي من تحد ممارسات االحتالل اإلس  15
  متوسطة  64.6  3.23  1.39  .االجتماعي للمسنين

16  
جمعي ألسر  توجيه أنشطةعلى عقد  األخصائيعمل 

ت حل مشكالت العالقات مهارا المسنين لتدريبهم على
  .االجتماعية

  متوسطة  68.2  3.41  1.00

عدم مالئمة األوقات الالزمة لممارسة البرامج واألنشطة    17
  متوسطة  69.4  3.47  0.87  مية العالقات بينهم.مما يعرقل تن

انتشار روح األنانية لدى البعض من المسنين أثناء   18
  متوسطة  60  3.00  1.32  .ممارسة البرامج

توعية المجتمع الخارجي عن طريق الصحف واإلذاعة   19
  قليلة  57.6  2.88  1.21  ألهمية أندية المسنين بالمجتمع.

مها المؤسسة على مساعدة تساعد الرحالت التي تنظ  20
كبيرة   80  4.00  1.00 .تكوين صداقات جديدة فيالمسن 

  جدا

تساهم المناقشة في توفير فرص الحوار وتبادل اآلراء    21
  كبيرة  78.8  3.94  0.82 بين المسن وزمالئه.

المناقشات الجماعية في مجابهة العديد من  تساعد  22
كبيرة   81  4.05  0.89  .مشكالت العالقات االجتماعية كالعزلة

  جدا

يحقق قدرا من والمسؤولين العمل الجماعي بين المسن   23
  كبيرة  72.8  3.64  1.11  .توافر العالقة االجتماعية الطيبة بينهم

طبيعة العالقات االجتماعية ل المسؤولينيتفهم جميع   24
  متوسطة  63.4  3.17  1.07 .للمسن

ة بين المسن توطد الندوات االجتماعية العالقة األسري  25
  كبيرة  76.4  3.82  1.13    وأسرته. 

رته تنمي المناقشة الجماعية العالقة بين المسن وأس  26
  متوسطة  60  3.00  1.32  .وأوالده



 
 
 
 
 
 

    ....دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من
  

  

340 
 

27  
تساعد الصحف والمجالت المسنين على تفهم واقعهم 
حاليا مما ينمي العالقة بين المسن والمجتمع الذي 

 .يعيش فيه
  كبيرة  71.6  3.58  1.22

ضور أسرة المسن البرامج التي ُيمارسها تعمل على ح  28
  كبيرة  76.4  3.82  1.01    تماسك وحدة األسرة.

تغير النظرة السلبية للمجتمع اتجاه المسنين وقدرتهم   29
  متوسطة  63.4  3.17  1.13 .على العمل

  كبيرة  70.4 3.52 1.12  .اآلخرينيشعر المسن بأنه أقل قدرة على العمل من   30
  كبيرة  71.2  3.51  0.45  لكلية لجميع فقرات األداةالدرجة ا

  ) درجات.5* أقصى درجة لالستجابة (
كلة العالقات االجتماعية من حدة مش دور الخدمة االجتماعية في التخفيف: السؤال األولنتائج 
  .للمسنين

فيف من لدور الخدمة االجتماعية في التخ) عن أن الدرجة الكلية 6( رقم كشفت نتائج الجدول     
) %71.2( كانت كبيرة، حيث بلغت نسبتها المئويةحدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين 

االجتماعي  األخصائييعمل  - 1)وتمثلت أعلى الفقرات في العبارات اآلتية:3.51(وبمتوسط حسابي
 ).4.00%)، وبمتوسط حسابي (80بنسبة مئوية ( على رفع وعي المسنين بمشكالتهم وكيفية حلها

بة بنستكوين صداقات جديدة  فيتساعد الرحالت التي تنظمها المؤسسة على مساعدة المسن  -2
أن لمهنة الخدمة االجتماعية دور  ) ويعزو الباحث ذلك إلى4.00، وبمتوسط حسابي (%)80(مئوية

ل الدور الذي يقوم به تخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية وذلك من خالالكبير في 
البرامج التي و  عاية والخدمة االجتماعية للمسنيناالجتماعيون داخل مؤسسات الر  نيو األخصائ
وااللتزام بالقواعد والمعايير الخاصة بمهنة الخدمة االجتماعية  االجتماعيون األخصائيونيمارسها 

 مع دراسة وتتفق هذه الدراسةمثل مبدأ التقبل والسرية.   االلتزام بها األخصائيالتي تحتم على 
التعرف على الخدمات االجتماعية التي توفرها الخدمة االجتماعية التي هدفت إلى  )2004إلياس (

للمسنين بمؤسسات الرعاية االجتماعية لتدعيم حقوقهم االجتماعية والتعرف على الدور الذي يقوم به 
 تهماألخصائي االجتماعي كممارس عام في تدعيم الحقوق االجتماعية للمسنين بمؤسسات رعاي

حيث بينت أن البرامج الجماعية  )John Ridings  )2008دراسة جون ريدينجزوتتفق أيضًا مع 
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أوضحت أن الرعاية و على األشخاص المسنين والمحيطين بهم  ةأظهرت آثارا إيجابية فردية ومؤسسي
  . المثالية للمسنين يمكن تحقيقها من خالل تطبيق البرامج الجماعية

ضيق دائرة العالقات االجتماعية لدى  -1جابة كبيرة على الفقرات اآلتية: وكانت نسبة االست     
تعقد اإلجراءات  -2) 3.52، وبمتوسط حسابي ()70.4%بنسبة مئوية ( المسنين في جماعاتهم

)، وبمتوسط 70.4%بنسبة مئوية ( الالزمة لحصول المسنين على المشاركة في الحياة االجتماعية
 عم المادي المخصص لرعاية المسنين من قبل السلطة الفلسطينيةضعف الد -3) 3.52( حسابي

ويعزو الباحث ذلك إلى الوضع االجتماعي الذي  )3.94(%)، وبمتوسط حسابي78.8بنسبة مئوية(
يعيشه األفراد في العصر الحالي مما يختلف كليًا عن الظروف المعيشية التي كان يعيشها المسنون 

لمجتمع وتضيق الدائرة عليهم التطور التكنولوجي الذي أصبح جزًء ومما عزز عزلة المسنين داخل ا
أساسيًا في حياة األفراد وظروف العمل وانشغال األبناء والبنات في وظائفهم وأسرهم، كما تعاني 
مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات رعاية المسنين من الضعف المالي واالقتصادي وال يوجد قانون 

المشكالت  التي أشارت إلى )1993( الدراسة مع دراسة خيري وتتفق هذه لحماية المسنين اقتصادياً 
التي تواجه المتقاعد في حياته وأهمها عدم التكيف مع الحياة الجديدة ومشكالت قضاء الوقت إلى 

التي أشارت  )2007وتتفق أيضًا مع دراسة عبد اهللا (. جانب العالقات بين الزمالء وأفراد األسرة
  . تلفاز غير مناسبة لكبار السنبرامج الإلى أن 

يشعر كبير السن بفقدان الدور داخل  - 1: توسطة على الفقرات اآلتيةوكانت نسبة االستجابة م     
بالزيارات المنزلية  األخصائييقوم   - 2) 3.47، وبمتوسط حسابي ()69.4%(بنسبة مئوية جماعته

 ن تكيفه بالجماعة التي ينتمي إليهاللتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية التي تعوق المسن ع
تغير النظرة السلبية للمجتمع اتجاه  -3) 3.11) ، وبمتوسط حسابي (62.2%بنسبة مئوية (

، ويعزو الباحث )3.11، وبمتوسط حسابي (%) 63.4(بنسبة مئوية  المسنين وقدرتهم على العمل
، كما غم من فقدانهم لبعض أدوارهمى الر ذلك إلى أن المجتمع الفلسطيني ما زال يحترم كبار السن عل

أن هناك ضعفًا لدور األخصائي داخل المجتمع بشكل عام وهذا ناتج عن النظرة السلبية من بعض 
تلف وتخالناس واعتقادهم بأن األخصائي قادر على كشف المشكالت واإلسرار الخاصة بهم وبأسرهم 

التعرف على الخدمات  إلى سةهذه الدراحيث أشارت  )2004(هذه الدراسة مع دراسة إلياس 
تماعية لتدعيم حقوقهم االجتماعية التي توفرها الخدمة االجتماعية للمسنين بمؤسسات الرعاية االج
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الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي كممارس عام في تدعيم الحقوق  إلىوالتعرف  االجتماعية
الحالية على دور الخدمة االجتماعية  حيث ركزت الدراسة، االجتماعية للمسنين بمؤسسات رعايتهم

  .في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية
هناك عدم تعاون بين المؤسسة  - 1الفقرتين التاليتين:وكانت نسبة االستجابة قليلة على 
  2.88)، وبمتوسط حسابي (%)57.6( بنسبة مئوية والمؤسسات األخرى التي تعنى بالمسنين

ية المسنين بالمجتمع بنسبة لخارجي عن طريق الصحف واإلذاعة ألهمية أندتوعية المجتمع ا -2
ويعزو الباحث ذلك إلى عدم التشبيك بين مؤسسات  2.88)(، وبمتوسط حسابي%)57.6(مئوية

الرعاية والخدمة االجتماعية وخاصة التي تعتني بالمسنين حيث أن هناك حاجة ماسة للتواصل بين 
  .ل على حلهااجات ومشكالت المسنين والعمالمؤسسات والتعرف على احتي
  نتائج فرضيات الدراسة:

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
) لدور  α  =0.05: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (الفرضية األولى

  ير العمر.تعزى لمتغالخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين 
وللتحقق من صحة الفرضية األولى استخدمت اختبارات  لقياس داللة الفروق في المتوسطات 

ماعية الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجت
  .للمسنين تعزى لمتغير العمر

لحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة لقياس داللة الفروق في المتوسطات ا نتائج اختبار(ت)
  .ماعية للمسنين تعزى لمتغير العمراالجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجت

  المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير العمر )7( رقم الجدول
  الدرجة 
  الكلية لألداة

  40أكثر من   30- 25  25أقل من 
3.30  3.61  3.60  

) الستخراج داللة ANOVAوتم أيضًا فحص الفرضية األولى باستخدام تحليل التباين األحادي (  
  الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير العمر عند العينة.
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) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ( )8( رقم الجدول
   تغير العمر عند العينةلألداة تبعًا لم

  الدرجة
  الكلية لألداة 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  مستوى

  الداللة *
  0.16  2  0.33  بين المجموعات

  0.21  14  2.98  داخل المجموعات  0.480  0.77
  ---   16  3.31  المجموع
  ).=0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ( 

) إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 8تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم (     
لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات  )α ≥ 0.05( مستوى الداللة

أن جميع األخصائيين  إلىويعزو الباحث ذلك  االجتماعية للمسنين تعزى لمتغير العمر.
لون من الناحية النظرية عاملين في مؤسسات الرعاية والخدمة االجتماعية مؤهاالجتماعيين ال

وتتفق هذه الدراسة  ،خدمة االجتماعية في مجاالت عملهم، ويعملون على تطبيق مبادئ الوالعملية
الوعي بين طالب الخدمة االجتماعية  التي أشارت إلى زيادة )Diwan)2007  ديوانمع دراسة 

  .وخةلتفهم مرحلة الشيخ
  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:

) لدور  α  =0.05: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (الثانيةالفرضية 
تعزى لمتغير مكان الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين 

  السكن.
اختبارات  لقياس داللة الفروق في المتوسطات  استخدمتالثانية وللتحقق من صحة الفرضية 

الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية 
  .مكان السكنللمسنين تعزى لمتغير 

لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة  نتائج اختبار(ت)
  .مكان السكنفي التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين تعزى لمتغير  يةاالجتماع
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  )المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير مكان السكن9(ل رقمالجدو
  الدرجة 
  الكلية لألداة

  مخيم  قرية  مدينة
3.56  3.49  3.50  

) الستخراج داللة ANOVAليل التباين األحادي (وتم أيضًا فحص الفرضية الثانية باستخدام تح  
  الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير مكان السكن عند العينة.

) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ( )10(رقمالجدول 
  لألداة تبعًا لمتغير مكان السكن عند العينة

  الدرجة
  ية لألداةالكل 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  مستوى
  *الداللة

  7.32  2  1.46  بين المجموعات
  0.23  14  3.29  داخل المجموعات  0.969  0.031

  ---   16  3.31  المجموع
  ).=0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ( 

) إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 10( تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم     
) لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات  α ≥ 0.05( مستوى الداللة

أن جميع األخصائيين  إلىويعزو الباحث ذلك  االجتماعية للمسنين تعزى لمتغير مكان السكن.
سواء في القرية أم المخيم أم المدينة خدمة االجتماعية االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية وال

، حيث لم يعد صة بالخدمة االجتماعية ومجاالتهاهم خريجو جامعات ومعاهد تدرس مساقات خا
، وانتهت المظاهر القديمة التي كانت خيم والمدينة من الناحية العلميةهناك فرق بين ابن القرية والم

لقرية التي لم تكن تشجع على التعليم بشكل أساسي وٕانما كان سائدة في المجتمع وخصوصًا في ا
) 2004(إلياسوتتفق هذه الدراسة مع دراسة . ألبناء والبنات في العمل الزراعياالعتماد على ا

الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي كممارس عام في تدعيم الحقوق التي أشارت إلى 
لدعم الحقوق  بدوره  القيام في  هوالمعوقات التي تواج االجتماعية للمسنين بمؤسسات رعايتهم

  .االجتماعية للمسنين
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داللة إحصائية عند : "ال توجد فروق ذات الثالثةالفرضية  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات  )α  =0.05(مستوى الداللة

  تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.ين االجتماعية للمسن
لقياس داللة الفروق في المتوسطات  استخدمت اختباراتالثالثة وللتحقق من صحة الفرضية      

الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية 
  الحالة االجتماعية.للمسنين تعزى لمتغير 

لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة االجتماعية تبار(ت)نتائج اخ
  . الحالة االجتماعيةفي التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين تعزى لمتغير 

  المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية )11(رقم الجدول 
  الدرجة 
  الكلية لألداة

  أرمل  متزوج  أعزب
3.58  3.54  3.39  

) الستخراج داللة ANOVAوتم أيضًا فحص الفرضية الثالثة باستخدام تحليل التباين األحادي (  
  الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية عند العينة.

) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية ANOVAادي (نتائج تحليل التباين األح )12(رقمالجدول 
  لألداة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية عند العينة

  الدرجة
  الكلية لألداة 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  مستوى  ف
  الداللة *

  4.26  2  8.52  بين المجموعات
  0.23  14  3.22  داخل المجموعات  0.833  0.185

  ---   16  3.31  المجموع
  ).=0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ( 

  داللة إحصائية) إلى أنه ال توجد فروق ذات 12تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم (     
) لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

جميع هذه الفئات  أن . ويعزو الباحث ذلك إلىالحالة االجتماعيةلمسنين تعزى لمتغير االجتماعية ل
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األدوار التي وتأتي هذه النتيجة لتؤكد على أهمية وضرورة االهتمام ب ،مؤهلة من الناحية العلمية
  يجب أن يمارسها األخصائي االجتماعي داخل مؤسسات الرعاية والخدمة الخاصة بالمسنين.

داللة إحصائية عند مستوى : "ال توجد فروق ذات الرابعةالفرضية  لمتعلقة بالفرضية الرابعة:النتائج ا
ة االجتماعي العالقات مشكلة حدة من التخفيف في االجتماعية الخدمة لدور) α  =0.05(الداللة

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي.للمسنين 
اس داللة الفروق في المتوسطات لقي استخدمت اختباراتالرابعة وللتحقق من صحة الفرضية 

الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية 
  المؤهل العلمي.للمسنين تعزى لمتغير 

لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة  نتائج اختبار(ت)
  المؤهل العلمي.يف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين تعزى االجتماعية في التخف

  المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي )13(رقمالجدول 
الدرجة الكلية 

  لألداة
  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فأقل
4.01  3.41  3.40  

) الســتخراج داللــة ANOVAحليــل التبــاين األحــادي (وتــم أيضــًا فحــص الفرضــية الرابعــة باســتخدام ت  
  الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي عند العينة. 

) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ( )14(رقمالجدول 
  لألداة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي عند العينة

  جةالدر 
  الكلية لألداة 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  مستوى

  الداللة *  
  0.44  2  0.89  بين المجموعات

  0.17  14  2.41  داخل المجموعات  0.110  2.59
  ---   16  3.31  المجموع

  ).=0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ( 
داللة إحصائية عند ) إلى أنه ال توجد فروق ذات 14( الجدول رقمالمعطيات الواردة في  تشير     

) لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات α ≥ 0.05( مستوى الداللة
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األخصائيين جميع أن . ويعزو الباحث ذلك إلى المؤهل العلمياالجتماعية للمسنين تعزى لمتغير 
وتختلف هذه الدراسة عن ، ادرين على التعامل مع برامج المسنينمؤهلين ولكن بمستويات مختلفة وق

إلى مزيد من المعلومات  حاجة هناك التي توصلت إلى أن )Ridings  )2008"ريدينجز" دراسة
أما الدراسة  المتعلقة بالتطوير المهني لألخصائي االجتماعي وجهود تطوير البرامج الجماعية .

خصائيين العاملين في مؤسسات الرعاية والخدمة االجتماعية في الحالية فقد أشارت إلى أن كل األ
  .لون بغض النظر عن الدرجة العلميةفلسطين مؤه

  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:
) لدور α  =0.05: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (الخامسةالفرضية 

تعزى لمتغير سنوات شكلة العالقات االجتماعية للمسنين الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة م
  الخبرة.

استخدمت اختبارات  لقياس داللة الفروق في المتوسطات الخامسة وللتحقق من صحة الفرضية 
الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية 

  الخبرة.سنوات للمسنين تعزى لمتغير 
لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدور الخدمة  نتائج اختبار(ت)

  لمتغير سنوات الخبرة.االجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسنين تعزى 
  لخبرةالمتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير سنوات ا )15(رقم الجدول 

  الدرجة 
  الكلية لألداة

  سنوات 9أكثر من   سنوات 9 -6من   سنوات  6 -3من   سنوات 3أقل من 

3.78  3.50  3.21  3.66  

) الستخراج داللة ANOVAوتم أيضًا فحص الفرضية الخامسة باستخدام تحليل التباين األحادي (  
  ند العينة. الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة ع
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) الستخراج داللة الفروق على الدرجة ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ( )16(رقمالجدول 
  الكلية لألداة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة عند العينة

  الدرجة 
  لألداة الكلية

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  مستوى

  الداللة *
  0.20  3  0.61  وعاتبين المجم

  0.21  13  2.69  داخل المجموعات  0.428  0.991
  ---   16  3.31  المجموع
  ).=0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ( 

) إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 16( لمعطيات الواردة في الجدول رقمتشير ا     
ية في التخفيف من حدة مشكلة العالقات ) لدور الخدمة االجتماعα ≥ 0.05مستوى الداللة (

األخصائيين جميع أن . ويعزو الباحث ذلك إلى سنوات الخبرةاالجتماعية للمسنين تعزى لمتغير 
،  3.78وات بنسبة ) سن3أقل من (يوزعون إلى  االجتماعيين طبقا لمدة العمل في مجال المسنين

 فهم في حاجة إلى تنمية مهاراتهم مسنينوهذا يدل على نقص الخبرة في مجال العمل مع جماعات ال
 " Ridingsريدينجز" وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  وخبراتهم وزيادة معارفهم للتعامل مع المسنين

إلى مزيد من المعلومات المتعلقة بالتطوير المهني  حاجة التي أشارت إلى أن هناك )2008(
  .عي وجهود تطوير البرامج الجماعيةلألخصائي االجتما

  :التوصيات  
  في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات التالية:

. ضرورة دعم الدولة للجهود المبذولة في تطبيق دور الخدمة االجتماعية في مؤسسات المجتمع 1
  المحلي. 

 مجال رعاية. توفير العدد الكافي من األخصائيين االجتماعيين في المؤسسات العاملة في 2
  .المسنين

  .. أن يعين العاملون في المؤسسات التي تتعامل مع المسنين على أساس الخبرة والكفاءة3
مع عطاء العديد من الدورات والتدريبات الخاصة لألخصائيين االجتماعيين في كيفية التعامل إ. 4

  المسنين. 
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تتعامل  المؤسسات االجتماعية التي. العمل على توفير قواعد للبيانات الواضحة حول المسنين في 5
  في هذه المجال.

  . توعية األسرة بأهمية دورها في مساندة المسنين، وٕاعطائهم كل ما يحتاجون من الدعم والمساندة.6
صون  . ضرورة أن تلعب الجامعات الفلسطينية كافة دورًا أكثر فاعلية في كل مجال يساعد على7

  المجتمع  الفلسطيني من التفكك.
  عقد دورات تأهيلية للمسنين وذلك لمساعدتهم على إعادة االنخراط في المجتمع.. 8
  استغالل وسائل اإلعالم في نشر ثقافة التعامل مع المسنين ورعايتهم.. 9
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