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  العمر لطول االجتماعية األبعاد
  الطويل العمر أصحاب على ميدانية دراسة

  
  (*) فايد الحميد عبد محمد ماجدة

  
  الملخص

  
 أو الشيخوخة حدوث تأخير إلى تؤدى التى العوامل إلى للوصول محاولة وفى
 بلغوا الذين الطويل العمر أصحاب عن دراسة إجراء تم جيدة بصحة العمر طول
 االجتماعية والعوامل حياتهم أسلوب لمعرفة مفردة )113( وأكثر عام 75العمر من
 أي معرفة الدراسة هذه خالل من الباحثة حاولت وقد عمرهم طول إلى أدت التى
 أصحاب مع مقابالت إجراء خالل من الحياة قيد على البقاء فرص من يزيد شيء
 االجتماعى فاعلوالت التواصل أن البحث نتائج وأوضحت، وذويهم الطويل العمر
 كما، اإلتسان صحة على التأثير إيجابى عامل والجيران واألقارب األصدقاء مع

 بين والعائلية االجتماعية والمناسبات االجتماعية األنشطة فى المشاركة نسبة تزداد
 محيط فى الفرد يؤديه الذى الدور أن النتائج وأوضحت، الطويل العمر أصحاب
 البدنى النشاط تزدادنسبة كما النفسى رضائه من زيدي ومجتمعه وعائلته أسرته

 من يزيد العمل فى الفرد أستمرار وأيضا الطويل العمر أصحاب بين والذهنى
 أمر اإلنسان لدى االجتماعى التفاعل تدنى من حالة وجود أن العمر طول أحتمالية
  .العمر طول أحتمالية من ويقلل سلبى

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  بنها جامعة – اآلداب كلية – االجتماع علم مدرس *
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Social dimensions of longevity 
Empirical Study on owners of long life 

 
Magda Mohamed Fayed 

 
Abstract 

 
In an attempt to reach the factors that lead to the delay of aging or 

longevity in good health study was conducted for owners of long life 
who have reached the age of 75 years and more (113) Single to know 
their lifestyle and social factors that led to the length of their age have 
tried researcher of this study know anything increases the chances of 
survival through a meeting with owners of long life and their families, 
and showed results that communication and social interaction with 
friends, relatives and neighbors positive factor influencing the health 
human, also increase the rate of participation in social activities and 
social events and family between owners long life, and the results 
showed that the role of the individual in the vicinity of his family, his 
family and his community increases the satisfaction of psychological 
as Tzdadensbh physical activity and mental between the owners of 
long life and also a continuation of the individual at work increases 
the probability of longevity that the existence of a state of low social 
interaction in humans is negative and reducesthe likelihood of 
longevity. 
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  مقدمة
 األسباب فى يبحث الذى الطبى االجتماع علم فرع إلى الدراسة هذه تنتمى
 وطول للصحة االجتماعية األسباب فى يبحث فهو كذلك والوفاة للمرض االجتماعية

 االجتماعية األسباب فى للبحث الدراسات من العديد الباحثين قدم وكما، العمر
 الصحة إلى تؤدى التى الجتماعيةا األسباب فى للبحث هذه دراستى أقدم للمرض
  .العمر وطول

 االجتماعي، التواصل مستوى تدني إلى النظر فكرة إن ،الدراسة ءإجرا وسبب
 بين ال واسع، بشكل بها معترف غير تزال ال بالوفيات، التسبب عوامل أحد وهو

  . الناس بين وال بالصحة المعنية المؤسسات
 المقارنة وإن ،اإلنسان صحة على لتأثيرا إيجابي عامل هو االجتماعي التواصلف

 التواصل من كاف قدر تحقيق في الجهد يبذلون الذين أولئك فئة بين الصحية
 مستوى كافيا يكون ال أو لديهم يضعف الذين ألولئك أخرى وفئة االجتماعي،
 أطول األولى الفئة أعمار تكون أن احتماالت أن إلى تشير االجتماعي، التواصل

  . األخرى فئةال أعمار من
 فرصة هو الشخص، لدى االجتماعي التواصل مستوى لرفع الجهود بذلف ولذا
 األطباء إن .الوفاة احتماالت ولتقليل للشخص الصحي المستوى نوعية لرفع كبيرة

 الوسط في العاملين من وغيرهم الطبي، الوسط في المتخصصين والعاملين
 عوامل بمجموعة المتعلقة اضيعالمو طرح جاد بشكل عادة يتناولون اإلعالمي،
 واتباع ،البدنية الرياضة ممارسة وعدم والتدخين السمنة مثل ،الصحية الخطورة
 إضافة تفرض نقدمها التي الدراسة هذه نتائج أن إال .الصحية الغذائية الحمية

 يتم عندما األمراض خطورة عوامل قائمة إلى االجتماعي التواصل موضوع
  .االجتماع علم يقدمه ذىال األسهام وهو طرحها
 مدة للعيش فرصهم تحسين في السن لكبار أمالً تعطى أن تحاول الدراسة ذهفه
 في المتقدمين األشخاص فرص بأن تبرهن فهى ..غيرهم مع بالمقارنة أطول زمنية
 التواصل على قدراتهم من يحسنون حينما، هي أطول زمنية مدة للعيش العمر

  . االجتماعى
 الحياة قيد على والبقاء العيش فرص لتحسين القوي األساس أن على التأكيد ومع

 األمراض من للوقاية الطبية، وغير ،الطبية الوسائل تلك في امحصور يزال ال
 سبب أنها اعلمي ثبت ما وهو .والحوادث اإلصابات من للوقاية اوأيض ولمعالجتها

 للوفيات الرئيسي السبب انتعتبر اللتين الحوادث، أو باألمراض اإلصابة تقليل في
 هذين من أفضل هو فيما حقه، من وهذا يبحث، يزال ال اإلنسان أن إال .)1(

 ما لكن .أطول مدة الحياة قيد على البقاء فرصة لتحقيق لهما، باإلضافة أو األمرين،
 أو العلمية المحاوالت هذه مثل أخبار متابعة حال الذهن في حاواض يكون أن يجب
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 البعض أن هو ،الحياة عمر مقدار إطالة عن تتحدث التي الطبية ساتالدرا نتائج
 انتظار إال عليه ليس الشيخ وان الحياة نهاية أنها على الشيخوخة مرحلة إلى ينظر
 نزلت قد السماوية الرساالت بعض أن حيث التشاؤم في مغرقة نظرة وهذه الموت
 عالية عقلية بقدرات عيتمت من الشيوخ منو ،واألنبياء الرسل من الكهول على

 يستطيع انه على عالوة، الحضارة تقدم يواكب أن يستطيع بحيث مختلفة واهتمامات
، عليهم يتغلب وقد أحفاده مع الشطرنج كلعبة العقلية األلعاب بعض يمارس أن

 الذين االجتماعيين والمصلحين األمة وعظماء والقادة الساسة ومنهم الموهبون فمنهم
  .والدولية اإلقليمية عاتاالنز حل في يتدخل من ومنهم الثاقب بالفكر يتميزون
 هي اإلنسانية خبرات إن تقول التي القاعدة على الرأي هذا أصحاب اعتمد ولقد
 مراحل أعلى إلى اإلنسان وصول وإن المستقبل، بناء طريق على األمة رصيد
   .داعواإلب الجودة درجات بأعلى الخدمات أفضل تقديم فرصة له يتيح عمره

  الدراسة موضوع أختيار مبررات
 لشركة التجارية المجلة– أجرته والذى للحياة المثالى السن الكتشاف تحليل فى

 أو 70 ال سن إلى وصلوا الذين األشخاص أن وجد ،البريطانية الجوية الخطوط
 بينما، األسوأ هو 45ال سن أن إلى الفتين ،االفضل السن هأن يؤكدون منه اقتربوا
 وانخفاض المالية االسواق ركود من يعانون الستين لسن وصلوا الذين اصاالشخ
 الذين االشخاص أن وأضاف الضرائب زيادة من يعانون كما، المدخرات نمو

 والجامعات المدارس رسوم فى شديدا ارتفاعا واجهوا االربعين سن الى وصلوا
 .فضةمنخ معاشات على ويحصلون قليلة مدخرات يمتلكون حيث، ألبنائهم

 مرحلة فى وهم، صعبة تكون قد العشرينات عمر فى لالشخاص الحياةف 
 منزال واليمتلكون، خالية وظائف على الحصول في صعوبة يجدون كما، الدراسة
 وتدني، المعيشة تكاليف ارتفاع الى باالضافة،مدخرات لديهم وليس خاصا،
 االشخاص عن عدالب كل بعيدة االمور تلكو. وظيفة على الحصول بعد المرتبات

 عروض بين من لالختيار الجامعة تركوا الذين السبعين سن الى وصلوا الذين
  )2( )1( .فهالمختل العمل

 الكائنات أنواع من نوع أي في ،الجيدة الصحة مع كبيرة إطالة العمر فإطالة
 تتحدد للمجتمعات الصحية الحالة أن كما، بالسعادة الشعور على يبعث الحية

 . الفرد عمر بمتوسط
 والتقدم التنمية عمليات لنجاح اانعكاس الطويل العمر أصحاب فئة حجم كبر ويعد
 في التحسن والي للمعيشة المثلى واألساليب التعليم وانتشار والتكنولوجي العلمي
 ،منها المسنة وبخاصةً الفئات لكافة االجتماعي الوعي جانب إلى الصحية الرعاية
 امتداد وبالتالي) الخصوبة معدل بتدني بالمقارنة( الوفيات معدالت تنخفض حيث
 من مصر فى المواليد معدل انخفض قد المثال سبيل فعلى ؛ )3( أطول لسنوات الحياة
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 من ألف لكل 6.3إلى 25.3 من الوفيات ومعدل السكان، من الف لكل 27.4 إلى 43
 انخفاض صاحب وقد هذا ،)4( م2000 عام إلى م1906 عام من الفترة خالل السكان
 العالم مستوى فعلى الميالد عند المتوقع العمر معدالت في ارتفاع الوفيات معدالت
 65 إلى م 1955 – 1950 من الفترة في سنة 47 من المتوقع العمر معدل ارتفع
 بلغ العربية مصر جمهورية مستوى وعلى )5( م، 2005 – 2000 من الفترة في سنة
 68.3 بلغ بينما م، 1955 – 1950 من لفترةا في سنة 42.4 المتوقع العمر معدل
 تبين خريطة اإلحصاء علماء وضع وقد )6(. م 2005 – 2000 من الفترة في سنة

 " موناكو " دولة جاءت حيث فيها، يعيش التى الدولة حسب إنسان كل عمر متوسط
 دولة فى المواطنون حظى بينما سنة 89.68بـ عمراً األطول الدول قائمة أعلى فى
 فى 122 رقم فكانت مصر أما 48.69 بحاصل عمر متوسط بأقل " تشاد "الـ

   .)7( فقط سنة 72.93 بحاصل القائمة
 ميل الديلى جريدة نشرتها التى الخريطة أوضحت الوسط الشرق منطقة وعن

 حيث عمراً، المنطقة بهذه الموجودين أطول هو اإلسرائيلى المواطن أن البريطانية،
 أن أى القائمة فى 18الـ الترتيب وتحتل سنة 81.07 افيه األعمار متوسط بلغ

 الثانى لصالح واإلسرائيلى المصرى عمر متوسط بين سنوات تسع فرقا هناك
 حول 29والـ األوسط بالشرق الثانى الترتيب فى األردنية المملكة تأتى كما .طبعاً
 .)8( سنة 78.09بـ قطر ثم 78.29بـ البحرين يليها 80.18 بمتوسط العالم

 األمريكى المواطن أن الخريطة أوضحت الكبرى الدول فى اإلنسان عمر وعن
 ،80.17 فيها العمر فمتوسط المتحدة المملكة أما سنة 78.49 سنه متوسط

 اإلنسان عمر متوسط يخص فيما الصدارة تحتل األسيوية الدول الكبرى والمفاجأة
  )9(. المتقدمة والدول أوربا دون

 عمرال طول ظاهرة مكونات
 في بيولوجية ألةسم الوفيات معدالت في الفروق ان قديما الباحثون اعتقد وقد
 معظم أن اآلن نعلم أننا إال فيها، التحكم أو تغييرها يصعب ثم ومن طبيعتها،
 .بيولوجية السباب وليس اجتماعية أسباب الى ترجع الفروق
 life ريالعم بالمدى يتصل ،األول أساسيان مكونان العمر طول ظاهرةفل

span، البقاء فترة طول هو ،والثاني .يحياه أن لالنسان يمكن عمر أقصى ويعني 
 .األولى بالدرجة بيولوجية ظاهرة العمري فالمدى آلخر، عام من الحياه قيد على
  .الوقت ذات في واجتماعية بيولوجية ظاهرة فهي البقاء على القدرة أما

  

  -: الحياة قيد على البقاء فترة طول
 :البيولوجية العوامل :الأو

   )10(. االجتماعية العوامل :ثانيا



‚è^Ê<‚éÛ£]‚fÂ<‚Û¦<ì‚q^Ú< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

102 

 المحددات" من طويلة سنوات ثالث تحليل أكده فقد االجتماعية للعوامل وبالنسبة 
 إلى أدى والذى )WHO( العالمية الصحة منظمة قبل من للصحة "االجتماعية
 عن المسؤولة هي - الوراثة علم وليس - االجتماعية العوامل أن مفاده استنتاج
   )11(. المتوقع والعمر الصحة اعتالل في الهائلة التغيرات
 ألقى أن الكيفى وربما الكمى تواضعها على، التالية الصفحات عبر حاولت ولقد
 وعلى، العمر بطول المرتبطة االجتماعية المتغيرات على الضوء من بصيصا
 ،؟يفعلون وماذا؟ نيعيشو من ومع؟ يعيشون وكيف؟ هم من، الطويل العمر أصحاب
 األعظم السؤال على األجابة فى تسهم عليها اإلجابات بعض أن أزعم أسئلة وهى
 بعلمه اإلنسان ارتقى هل؟، وغيرهم من أطول عمرا الناس بعض يعيش لماذا
 يمكن وهل والسعادة؟ والصحة المديد العمر عن باحثا الطبيعة يتحدى تجعله لدرجة

   ؟عمره سنوات إطالة في اإلنسان يتحكم أن
  النظرى اإلطار
 Symbolicالرمزية التفاعلية منحى نظرية أصحاب أن يذكر

Interactionalism للعالقات نتيجة أنه على العمر في التقدم إلى ينظرون 
 تستجيب ديناميكية عملية هو العمر في فالتقدم .االجتماعية وبيئته الفرد بين المتبادلة
 التفاعلية منحى يعطي وال .وإدراكاته الفرد وإمكانات والمعيارية البنائية للسياقات
 .المسنين لدى الخبرة أو السلوك أو النشاط من معين لنمط كبيراً اهتماماً الرمزية
 هذه بين المعقدة والعالقات االجتماعي البنيان من نوعاً هناك أن يفترض ولكنه

 والتوقعات الداخلي اقاالتس بين مزيج هو مثالً الحياة عن فالرضا .جميعها العناصر
 الحياة في المشاركة أهمية المنحى هذا أصحاب يعطي ذلك ضوء وفي .المعيارية
 والمعايير األوضاع تحكمه معين إطار داخل اآلخرين مع والتفاعل االجتماعية

 الذي الدور وشكل العمر في التقدم مع التوافق بين عالقة مثالً فهناك .فيه السائدة
   .)12( رسمياً غير أو رسمياً كان ءسوا الفرد به يقوم
 على قادر اإلنسان أن إلى الرمزية للتفاعلية الرئيسية االفتراضات بعض تشيرف

 تشكيلو بصياغة يقوم اإلنسان أن االفتراضات هذه بعض تؤكد كما ذاته تحسين
 تذهب كماو ،االجتماعي التفاعل عملية خالل من فيه يعيش الذي االجتماعي الواقع
 األفراد وعي نطاق خارج وجود لها ليس المجتمع ظواهر أن إلى الرمزية ةالتفاعلي

 .مداركهم أو
 قدرة عن تكشف التي الرئيسية القضايا بعض تتضمن الرمزية التفاعليةف 

 صياغة وتشكيل على قدرته إلى باإلضافة شخصية بناء وذاته تحسين على اإلنسان
 األشخاص بين التفاعل عملية اللخ من فيه يعيش الذي االجتماعي الواقع تغييرو

 .)13( اإلنساني المجتمع داخل والجماعات
 في شيء يوجد أن يمكن ال، ومتفاعل نسق المجتمع أن الرمزية التفاعلية ترى و
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 لحظة كل بين باستمرار متجدد كيان المجتمع أن أي التفاعل، إطار خارج المجتمع
 الفرد من كل هوية يحدد لذيا هو المجتمع والفرد بين التفاعل أن نجد وأخرىو
 شخصيته له واحد كيان المجتمع والفرد يصبح بحيث، الوقت نفس في المجتمعو

  . المميزة
 جماعيةاال العوامل بدور اواضح ااهتمام الرمزية التفاعلية أظهرت لقدو

 في األفراد إلى للنظر يدعو ما ثمة فليس السلوك، لفهم هامة عناصر باعتبارها
 الصحيحة النظرة إنما، وخارجية أو داخلية قوى تدفعها وحدات همبوصف المجتمع

 السلوك تحليل ألن، المتبادلة عالقاتهم وتفاعلهم خالل من دراستهم في تتمثل لهم
 .المجتمع في اإلنساني التجمع حقيقة من يبدأ االجتماعي
 بحيث المجتمع والفرد بين العالقة عن القديم التصور بمهاجمة اهتمت وقد
  )14( .بالبيئة األفراد عالقة إلى الفرد من االهتمام بؤرة لتتحو
 التي القديمة الضيقة الحدود على قاصرا االجتماعية الذات نشوء تفسير يعد لمو

 الذات تطور تفسير أن إذ، فحسب الفردية العوامل نطاق في التفسير هذا حصرت
 في اآلخرين ورد يستدمج أن على قادر الفرد بأن التسليم على ينهض أن ينبغي
 تجاهو ذاته تجاه التصرف وللفعل جديدة أنماط اكتساب من يمكنه نحو على عقله

   .أيضاً اآلخرين
 فكرة هي جديدة فكرة اعتبارنا في نأخذ أن علينا الذات تطور دراسة عندو

 أصبحت بحيث االجتماعية العلوم ميدان إلى الفلسفة من انتقلت فكرة هي واالنبثاق
 المجتمع والفرد بين العالقة عن السائد التصور صياغة إعادة في حواض تأثير ذات
 .الجماعية أو الفردية الحتمية تجنب هي الفكرة لهذه نتيجة أهمو
 السلوك والرمزي التفاعل لدراسة المالئمة المناهج تطوير في النظرية أسهمتوقد 

 العوامل فمختل فهم في التعمق من االجتماعي الباحث يمكن نحو على االجتماعي
 ثم من والتعاطفي االستبطان منهج تبني عن ذلك أسفر لقد، واالجتماعي الموقف في

   )15(.االجتماع علم في الكيفية االتجاهات تطور
 النظرية خالل من طرحها يسبق لم مفاهيم عدة تطرح الرمزية فالتفاعلية إذاً
  :يلي فيما أهمها نجد والصراعية، أو الوظيفية البنائية

 فرد أو وفرد، فرد بين االتصاالت من ومستمرةٌ متبادلةٌ سلسةٌ وهو: لالتفاع .1
 .أخرى جماعة مع جماعٍة أو جماعة، مع

 ظروٍف مجموعِة في يتصرفَ أن اإلنسان استطاعةُ بها ويقصد: المرونة .2
 متباينة وبطريقة آخر، وقٍت في مختلفة وبطريقٍة واحد، وقت في واحدة بطريقة

 .ثالثة فرصٍة في
3. لدى تكُون التي فالتوقعات الدور، تمثّل على اإلنسان مقدرةُ وهو:الذاتي الوعي 

 نَعيها أن يجب نصوٍص بمثابة هي معينة، ظروف في سلوكنا عن اآلخرين
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 تعبير حد على نُمثلَها، حتى
 في خبراته عن الناتج نفسه عن الفرد بتصور عادة يتعلق ما وهو :الذات .4

   )16( .اآلخرين األفراد مع التفاعل
  : ومحليا عالميا السابقة الدراسات
 به المرتيطة والعوامل العمر طول حول أجريت التى الدراسات تتبع خالل من
  : مايلى أتضح ومحليا عالميا
 - اإلنسان عمر أطالة فى العلماءالبيولوجيين جهود

 غير أرقام الى االنسان عمر بمعدل االرتفاع على العلم قدرة في العلماء اليشك
 بين االنسان عمر متوسط في الكبير الفارق مثالً تذكر .قبل من فعلها ألنه سبوقةم

 الزيادة الحظن أو .والعشرين الحادي القرن ومطلع عشر التاسع القرن مطلع
 فوق هم من عدد يصل وحدها اليابان في .العالم في المعمرين أعداد في المطردة
  .)17( معمر 44حوالي الى المائة
 المائة بعد والعشرين الخامسة سن حتى يعيش قد اإلنسان أن نىجي فحص ظهرأ

 دو أوبري« الشيخوخة طب في البريطاني االختصاصي أعلن فقد ،جيدة بصحة
 بحلول وأنه بالفعل، ولد قد عاماً 150 يبلغ أن الى سيعيش انسان أول أن »جراي
 هذا في والفضل .كاملة عام أللف سيعيش انسان أول يولد أن يمكن 2020 عام

 الشيخوخة ومقاومة الطبي التحكم في مذهل تقدم من التكنولوجيا حققته ما الى يرجع
 تحسين وأساليب المناعة تعزيز واستراتيجيات الجذعية الخاليا عالج طريق عن

   .البشرية الجينات
 أن بالفعل تؤكد األخيرة القليلة السنوات خالل تراكمت التي العلمية األدلة أن
 .سنة كل أشهر ثالثة يزداد بدأ الميالد عند المتوقع النسانا عمر متوسط
 الحياة حيز« تعبير متسع بشكل تستعمل العلماء من كبيرة مجموعة بدأت فقد
 الشيخوخة، طب مجال في الجارية العلمية للثورة ثمرة باعتباره »المحدود غير
 عند للصيانة اتأخذه أن عليك ما كل .ماكينة بأية أشبه االنسان جسم ستجعل والتي
 حتى أخرى أعضاء يزرع وقد الجينات بعض ويطور خاليا لك فيستبدل الطبيب
  )18(. طويل ألجل الماكينة على تحافظ

 اإلنسان عمر متوسط يصل أن المتوقع من إنه ويابانية أمريكية دراسة وذكرت
 مناقشتها تم الدراسة والحالي الوقت في سنة 80 مقابل سنة 135 إلى 2050 عام
 عقد الذى السمنة لدراسة الطبية المصرية للجمعية السابع السنوى المؤتمر مامأ

   )19(.يومين لمدة ستمرأو الصحة وزارة رعاية تحت
  الوراثة -

 أنهم المتحدة الواليات في العلمية للبحوث مراكز أربعة في يعملون باحثون أكد
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 يتقدم التي الطريقة في امهم ادور تلعب قد معينة جينية شفرات تحديد إلى توصلوا
 من لمجموعة الجينية التركيبات بدراسة العلماء فريق وقام العمر في البشر فيها

 عمر إلى عاشوا أشخاص وثمانية ثالثمئة بلغت المعمرين والشقيقات األشقاء
 اكبير اعدد أن فوجدوا عاما، والتسعين الثامنة بلغ من ومنهم األقل، على التسعين

 ويأمل. الرابع الكروموسوم في الجينات من مجموعة رثواو قد المعمرين من
 القومية العلوم أكاديمية مجلة في نشرت التي النتائج، هذه تساعد أن العلماء

 إلى التوصل على المستقبل في تساعد أن يمكن التي الجينات تحديد على األمريكية،
 لبالق أمراض مثل الشيخوخة، سن في تظهر التي لألمراض عالج إيجاد

  )20( .والزهايمر
 لم حينما ولدتهم التي األم وبنات أبناء أن أتضح أخرى دراسة نتائج ضمن
 وذلك عام، مائة سن إلى للعيش الضعفين تفوق فرصة لديهم سنة، 25 سن تتجاوز
 من أن أي .سنة 25 سن تجاوزن قد يكن حينما أمهاتهم تلدهم الذين مع بالمقارنة

 واعتمدوا .أطول مدة للعيش أفضل فرص لديه السن، في صغيرة وهي أمه تلده
 )21(. المعمرين حول هذه الحديثة دراستهم في رئيسي بشكل

 سن لبلوغ الرجل فرص أن ،أوضحت دراسة للدهشة المثيرة الدراسات ومن
 !العمر من الثالثين سن دون ما في وهو أطفاله عدد يزداد حينما ترتفع سنة 100

 أب وهو، سنة 30 سن بلغ الذي الرجل فإن ديهم،ل أطفال ال من مع وبالمقارنة
 100 يعيش كي ،%61 وبنسبة أعلى، فرصة لديه فإن األطفال، من أكثر أو لثالثة
 التعمير درجات أقصى لبلوغ مرات ثالث تتضاعف الفرصة أن واألهم .عام

 وهو األطفال من أكثر أو أربعة لديه يكون حينما extreme longevity المعروف
 األطفالا« كثرة أن يظنون الناس من اكثير ألن خاصة .سنة 30 عمر في يزال ال
   )22(. عمره وتقصير الرجل كاهل إثقال في سبب »

   الطبية البحوث -
 200 من أكثر على االسترالية سيدنى جامعة فى باحثون أجراها دراسة كشفت

 بسبب ماتوا الذين نسبة ارتفاع 2012 إلى 2006 من الفترة فى شخص ألف
 مشاهدة بسبب أو العمل بسبب سواء اليوم فى ساعات ثمانى من أكثر جلوسهم
 تزد لم بالذين مقارنة المائة فى 40 بنحو الكومبيوتر أمام الجلوس أو التلفزيون
  .ساعات أربع عن اليوم فى جلوسهم ساعات

 دون اليوم فى ساعات ثمانى من ألكثر الجلوس أن إلى ذلك الدراسة وأرجعت
 مادة معدالت يزيد والدم فى الكوليسترول نسبة ارتفاع إلى يؤدى ةبدني حركة

 لإلصابة اإلنسان يعرض مما )الشحوم فى تخزن دسمة مكونات( تريجليسريد
 .القلب بأمراض
 ألكثر الجلوس أعمالهم تتطلب من يتحرك أن ضرورة على الدراسة شددتو
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 الجلوس خاطرم لتحاشى ساعة كل مرتين أو مرة اليوم فى ساعات ثمانى من
  )23(. صحتهم على طويلة لفترات
 القلبية األزمات من نجوا الذين األشخاص أن من طبية دراسة حذرتو

 بمعدل امبكر للوفاة عرضة األكثر هم السريعة، الطرق من مقربة على ويعيشون
  .الطرق هذه عن ابعيد يعيشون الذين باألشخاص بالمقارنة أعوام، عشرة

 ممن قلبية بأزمة مريض 500و آالف 3 من أكثر بيانات بفحص الدراسة قامت
 من مقربة على يقيمون الذين األشخاص أن وجد حيث عاما، والستين الثانية تخطوا
 مبكرا للوفاة %27 بنسبة عرضة أكثر كانوا السريعة الطرق من متر مائة أقل
 .وأبعد رمت كيلو مسافة على يقيمون الذين باألشخاص بالمقارنة أعوام، عشرة بنحو
 سنوات العشر غضون فى وفاة حالة 1100 نحو حدوث إلى البيانات أشارت كما
 نحو السرطان حاالت و%63نحو القلب أمراض شكلت الدراسة استغرقتها التى
 زادت كلما أنه على الباحثون وشدد .الصدرية لألمراض %4 إلى باإلضافة 12%
 اإلصابة مخاطر ازدادت لماك الهواء خاصة التلوث لمصادر اإلنسان تعرض فترة

   )24( .والوفاة القلب بأمراض
 أسبوعيا دقيقة 90 إلى 60 بين ما لمدة الجرى أن ألمانية طبية دراسة أظهرتو
 تم حيث ،والنساء الرجال على أجريت قد االبحاث وكانت.العمر إطالة على يساعد
 وكشفت .مارسوها التى الرياضة ونوعية الحركى نشاطهم معدالت ومقارنة قياس

 األكثر كانوا منتظمة بصورة الركض رياضة مارسوا الذين األشخاص أن المتابعة
 يمارسوا لم الذين باألشخاص بالمقارنة %44 بنسبة العمر إطالة بفرص تمتعا

  )25( .الركض رياضة
 حضور على ويواظبن السن فى تقدماً األكثر النساء أن جديدة دراسة أظهرتو

 بسائر مقارنة المائة في 20 بنسبة لديهن الوفاة خطورة بةنس تقل وأدائها، الصالة
 ألبرت طب كلية من الباحثين من فريق جمع وقد .العمرية فئتهن في النساء

 تلك كانت إذا ما بمتابعة وقاموا الدراسة، في الديانات جميع ياشيفا بجامعة اينشتاين
 لديهن لراحةا على تبعث كانت إذا وما منتظم، بشكل الصالة يؤدين النسوة

 آداء فى باالنتظامما نحو على يرتبط ربما العمر طول سر أن دراسة توصلتو
   )26(. الصالة

 المسنين من عدد أكبر لديها التي الصين في أجريت التي الدراسة، ووجدت   
 من بين تزداد أكثر، أو ساعات لعشر النوم، ساعات تزايد احتماالت أن العالم، في

 على الرجال، أن ،الدراسة كشفت وكذلك .أكثر أو امع 100 العمر من بلغوا
 بورتالند« جامعة من الباحثون ووجد .النساء من أفضل بشكل ينامون األرجح،
 كانوا أكثر، أو عام 100 حتى العمر بهم امتد الذين أن ،»أوريغون« في »ستيت
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 في أكثر أو ساعات 10 لمدة للنوم سناً، األصغر العمرية الفئات من ميال أكثر
 .الصحية المشاكل مثل مؤثرة، أخرى عوامل االعتبار بعين األخذ بعد وذلك الليلة،
 األكبر لكن المتوسط، في نوماً الساعة ونصف ساعات سبع المشاركون وقضى
 من أوفر لقسط أخذهم احتماالت وأن أطول، لفترات نومهم ساعات امتدت، سناً
 المجموعات أضعاف ثالثة ىإل تصل قد أزيد، أو ساعات عشر إلى يصل النوم

  .األخرى العمرية
 العيش وفرص النوم ونوعية العامة الصحة بين عالقة بوجود الباحثون ويعتقد

   )27(.النتائج هذه وراء يكون أن يمكن متأخرة، سن حتى

 طول وبين جهة، من والسرور بالفرح الشعور بين ربطت الدراسات إحدى
 االبتسامات على التركيز عبر ذلك، من دأبع الذهاب حاولت أخرى، جهة من العمر
 تأثير ومعرفة العامة، صورهم في الراحلين الرياضيين من عدد لدى ظهرت التي
 والشعور االبتسامات انعكاس بحث الدراسة حاولتو ،.وعمرهم صحتهم على ذلك

 مقابالت من مختلفة صور مراجعة خالل من بالفعل، توفوا أشخاص على النفسي
 كانت إذا ما في للتحقق ا،معروفً ارياضي 230 من ألكثر تذكارية وبطاقات صحفية

. وفاتهم بعد صحت قد العمر بطول بالفرح الشعور تربط التي السابقة االفتراضات
 األول أقسام، ثالثة إلى الصور في الظاهرة االبتسامات بتقسيم الباحثون وقام

 الذين بأولئك الثاني تصيخ بينما ،المختلفة صورهم في يبتسمون ال بالذين يختص
 ابتساماتهم تظهر الذين على فيركز الثالث القسم أما جزئي، بشكل يبتسمون
 .وعفوي دائم بشكل العريضة

 الواسعة، االبتسامات أصحاب من توفى من أن الدراسة على للقائمين ثبت وقد
  )28(. مسواه من بالفعل أطول لمدة عاشوا البحث من الثالث القسم يشملهم الذين
 على تدل أن يمكن المسنين لدى المشى طريقة أن الدراسات إحدى أثبتت وقد 

 النشاط على تدل والتى »المشي في السرعة« وأن الحياة قيد على البقاء أحتماالت
 سرعة تحسين أن أى .وفاتهم احتماالت تقليل على تعمل المسنين لدى والصحة
  )29(. الحياة قيد على البقاء فرص ومن الصحة من يحسن شيء المشي

   السن وكبار للمسنين االجتماعية الرعاية دراسات -
 تاستهدف الشيخ كفر محافظة بريف السن كبار لمشكالت وصفية دراسة أجريت

 السن كبار تواجه التي المشكالت بعض على الوقوف أساسية بصفة الدراسة ههذ
 أولويات تحديد أجل من النسبية أهميتها وفق وترتيبها الشيخ، كفر محافظة بريف

 هذه في بالريف السن كبار أوضاع تحسين وبالتالي لها، والتصدي مواجهتها
 بصفة المدروسة مشاكلال من يعانون السن كبار أن النتائج أظهرت وقد .المناحي
 منها لكل النسبية ةألهميا وفق ترتيبها أمكن والتي ،متفاوتة درجاتب ولكن عامة
 الفئة هذه داخل مشكلة أهم وكانت، لياألو المرتبة في االقتصادية المشكلة: كاآلتي
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 تليها ،بالقرية األحيان من كثير في توافرها وعدم الغذائية السلع أسعار ارتفاع
 األسرة أفراد مع ةاالجتماعي العالقات تفكك مشكلة ثم ،صحيةال مشاكلال

 قضاء ومشاكل، السن كبار تجاه السلبية والمواقف النفسية المشاكلف ،واألصدقاء
 المشاكل وأخيرا ،االجتماعية المكانة منظومة تقلصو التقاعد مشاكلو ،الفراغ وقت
   )30( .الترتيب على الدينية

 الحياة نوعية وتحسين االجتماعية الرعاية خدمات عنوانها دراسة وقدمت
 االجتماعية الرعاية خدمات " بين العالقة تحديد فى الدراسة هذه تبحثو .للمسنين
 عالقة وجود الدراسة وأثبتت،" الرعاية بدور المقيمين المسنين حياة عيةنو وتحسين

 نوعية وتحسين الرعاية بدور االجتماعية الرعاية خدمات من المسنين استفادة بين
   )31(. حياتهم

 األبعاد لبعض دراسة مصر، فى المسنين لرعاية االجتماعية السياسة وعن
 فى المسنين رعاية لسياسة الحالية يةالوضع على لتعرفل قدمتدراسه االجتماعية

 وجود من والدراسات الكتابات بعض إليه أشارت ما صحة من والتحقق مصر،
 .المطلوب الوجه على ألهدافها تحقيقها عدم فى تتمثل السياسة هذه فى قصور

 فى المشاركين نظر وجهة من وعوامله وجد إن القصور هذا جوانب على التعرفو
 وأوضحت.أخرى ناحية من تنفيذها على والقائمين ،ناحية من السياسة هذه وضع

 وجهة من احتياجاتهم بمتطلبات تفى ال المسنين لرعاية الحالية السياسة أن الدراسة
 يتعلق فيما المؤسسات ومديرى اإلداريين، بين أختالفوجودو .المبحوثين نظر

 أوضحت اكم .المسنين لرعاية الحالية السياسة فى قصور وجود حول بآرائهم
   )32(. المبحوثين نظر وجهة من المسنين لرعاية الحالية السياسة قصور
 قدمت، االجتماعية والحاجات النفسية الحاجات تناولت التي الدراسات منو 
 هناك أن تبينو " به المحيطة البيئة مع التكيفو المسن تعامل كيفية "عن دراسة
 هذه أهم ومن الشيخوخة حلةمر تصاحب التي االجتماعية التغيرات من العديد

، واالهتمامات األنشطة من العديد وفقدان، االجتماعية العالقات فقدان التغيرات
 الراشدين وتحكم لسيطرة والخضوع، اآلخرين على واالعتماد
 وبين هنبي تقف المشكالت من اعدد يواجه المسن أن إلى الدراسة توصلت كما
 الدخل وانخفاض، الفراغ وقت وطول، لةالعز منها واالجتماعي النفسي التوافق
، األسرية الخالفات وظهور، والنفسية الجسمية للمشكالت والتعرض، الشهري
  )33(. اآلخرين قبل من واالستهزاء السخرية ومشكلة
  :السابقة الدراسات على تعقيب
 العمرركزت طول ظاهرة حول السابقة الدراسات أن لنا تبين السابق التحليل من
 من ومعظمها العمر طول لظاهرة والوراثية والطبية البيولوجية عاداألب على

 بجانب هذا، والوراثة البيولوجيا وعلماء األطباء بإحرائها وقام العالمية الدراسات
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 االجتماعية الرعاية بخدمات أهتمت التى والدراسات البحوث من آخر عدد وجود
 هذا، السن كبار مشكالت ةدراس بجانب، الحياة نوعية وتحسين للمسنين المقدمة
 الشيخوخة مرحلة تصاحب التى بالتغيرات أهتمت التى الدراسات بعض بجانب
 الفراغ وقت وطول العزلة نتيجة واالجتماعى النفسى التوافق عدم إلى وتؤدى

  . النفس علم فى المتخصصين بإجرائها وقام للمشكالت والتعرض
 عدم على ترتب العمرفقد طول ةلظاهر االجتماعى التحليل لتراث بالنسبة أما
 هذة دراستنا اكتسبت ان، مصر فى الموضوع بهذا أهتمت التى الدراسات توافر
  . وصفيا طابعا
 أفراد بين العمر لطول االجتماعى التحليل فى الدراسة هذه موضوع تحدد وقد
 التى االجتماعية العوامل مجموع على للتعرف محاولة أهدافها من وأتخذت المجتمع
 االجتماعية العوامل من معين عدد على أهتمامها وركزت ،العمر طول معها يحتمل

 موضوع بلورة سبيل وفى األسرة ومتغيرات االجتماعى التفاعل متغيرات وبخاصة
 من مجموعة الدراسة طرحت دقة أكثر نحو على أهدافها وصياغة الدراسة هذه

 طول معها يحتمل التى ماعيةاالجت المتغيرات بتلك بعضها يتعلق التى التساؤالت
 . العمر

  :الدراسة مفهومات
 : كمايلى وهى بالدراسة المرتبطة المفاهيم بعض يلى فيما سأعرض
   الشيخوخة
 سنا العمر من بلغ الذي هو وهل؟ المسن تعريف في وتضاربت اآلراء اختلفت

  ن؟الس بكبر تميزه آثار عليه تبدو الذي هو أو؟ فأكثر مثالُ عاماً 65 معيناً
 تطور أنها أي اإلنسان حياة في طبيعي تغير الشيخوخة بأن رأي هناك

 الكهولة، ثم الوسط والسن والبلوغ والطفولة الرضاعة كمرحلة شأنها فسيولوجي
 الذي التحول نتيجة بأنه الفسيولوجي التغير هذا يفسر وقد خلقه في اهللا سنة وهذه
 نتيجة هي الشيخوخة بأن خرأ رأي وهناك وخالياه السن كبير أنسجة علي يطرأ
 المزمنة واألمراض الشرايين تصلب مثل -مرضي هو ما منها كثيرة ظواهر لتراكم

 والعصبية النفسية والحالة الجوية والتقلبات التغذية نقص بسبب هو ما ومنها –
 واإلسراف والخارجية الداخليـة المؤثرات بسبب هو ما ومنها المناعية والحالة
 االضمحالل إلـي يـؤدي مما آخره إلي والعدوى قيرالعقا تعاطي فـي

 االستعداد ويلعب هذا. االفتراضي ميعادها عن مبكـرة أتـت إذا ذلك، والشيخوخة
 الذي وهو األوان قبل الشيخوخة مرحلة اإلنسان بلوغ في دورا والعائلي الشخصي
 ونيك ال قد األنواع هذه بين والفصل المبكرة بالشيخوخة القول عليه يصدق

  .جميعاً المسببات تلك خالصة الشيخوخة تعتبر ولهذا اإلمكان أو بالسهولة
 وأوضحت، الشيخوخة فيه تبدأ الذي الوقت في كذلك اآلراء اختلفت ولقد
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 صحياً سواء الشيخوخة أعراض ظهور وبالتالي، السن في التقدم أن عدة دراسات
 في تبدأ عامة فالقدرات ...عمرال مراحل من مرحلة أي في يبدأ قد عقلياً أو نفسياً أو

 قد الشخص سن أن المعروف فمن أخرى جهة ومن العشرين، سن من ابتداء التغير
  .البدنية بوظائفه واحتفاظه متفقاً بالضرورة يكون ال

وعلي هذا يتفق الكثيرون علي تعريف الشيخوخة بأنها مرحلة العمر التي تبدأ فيها 
ور بصورة أكثر وضوحاً مما كانت عليه في الوظائف الجسدية والعقلية في التده

تعتبر الشيخوخة هي أخر مرحلة من مراحل العمر حيث و. رالفترات السابقة من العم
 ومرحلة Teen ageتسبقها مرحلة الطفولة بمراحلها المختلفة ومرحلة المراهقة 

 ومرحلة الكهولة وفي هذه المرحلة يتوقف نمو الفرد بشكل كامل حيث Adultالرشد 
ويجمع علماء نفس النمو على أن . قد كان هذا النمو قد بلغ أشده في سن الرشد

الشيخوخة تمر في مراحل مختلفة تبدأ بشكل مبكر في سن الستين وتمر بالشيخوخة 
المتوسطة في سن الخامسة والسبعون حتى تصل إلى الشيخوخة المتأخرة التي تعتبر 

شيخوخة بحد ذاتها ليست ظاهرة ذروة الشيخوخة في سن التسعين فما فوق، وال
بيولوجية فحسب تتوقف فيها أنشطة الجسم عن النمو بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية 

   .)33(موجودة في كل المجتمعات على اختالف ألوانها وأجناسها
 المسن -

ومن الناحية اإلحصائية ال بد من االتفاق علي سن افتراضي معين، وقد اختارت 
، سن الخامسة والستين علي أن 1972 العالمية عام لجنة خبراء منظمة الصحة

، باعتبار أن هذا السن يتفق مع سن التقاعد في معظم )كبر السن(بداية االعمار 
البلدان، علي أن سن اإلحالة إلي التقاعد لمعظم العاملين في جمهورية مصر 

بلغ العربية هو سن الستين وعلي هذا فإن القانون يعتبرا المسن في مصر هو من 
 .والمعاشاتة االجتماعي سن الستين وذلك ألغراض التقاعد واستحقاق التأمينات

  :مجموعتين إلي المسنين تقسيم تم فقد لذلك
  75 – 60 من الصغير أو النشط المسن .1
  فوقها وما 76 من الكبير المسن .2
  :منهو للمسن تصنيفات عدة يوجد كما

  .سنة 74-60 العمر من يبلغ والذي الشاب المسن .1
 .سنة 84-75 العمر من يبلغ والذي الكهل المسن .2
 )34( .فأكثر العمر من 84 يبلغ والذي الهرم المسن .3

  العمر طول -
 عليه سيسير الذى أو وواقعية منطقية أكثر نغتبره الذى المفهوم إلى سنشير

   الراهن البحث
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 تتأثر اجتماعية ظاهرة ماهى بقدر فحسب بيولوجية ظاهرة ليس العمر طول
 كالتفاعل المتوقع والعمر الصحة أعتالل عن المسئولة االجتماعية املبالعو

  . به يقوم الذى االجتماعى والدور المناسبات فى والمشاركة االجتماعى
   االجتماعى التفاعل -

 ينتمي التي الجماعات من أكثر أو جماعة مع مستمر تفاعل في دائماً الفرد بداية
 وأهداف واتجاهات قيم ضوء في تتجدد فاتهوتصر سلوكه أنماط فإن وبالتالي، لها
 .)35( الجماعة هذه أعضاء بين السائد السلوكي النمط وكذلك الجماعات تلك

 التأثير درجة هو الراهنة الدراسة كماتحدده االجتماعى التفاعل أن القول ويمكن
 درجة على أساساً تتوقف والتى أعضائها على تمارسها أن للجماعة يمكن التي

، والجماعة الفرد بين التفاعل درجة زادت فكلما أعضائها بين االجتماعي التفاعل
 الجماعة أفراد بين االتصال شبكات أن كما أعضائها عند تأثيرها قوة زادت كلما

 تفاعل هناك يكون وبالتالي األعضاء بين مستمرة عالقات وجود ضمان على تساعد
  .اجتماعي

  الصداقة -
 المشاعر من لكثير مصدرا إنها، الراهنة دراسةال فى الصداقة بمفهوم المقصود
 إلى شخص كل يحتاج إذ الفرد اةحي في مهمة الصداقة تعتبر حيث السارة اإليجابية
 عامل وأهم الصواب إلى ويرشده وينصحه واألحاسيس المشاعر يبادله إنسان
 قامت إذا النها لها القيمة صدق دون من الصداقة ألن الصدق هو للصداقة أساسي

 . المصالح بانقطاع تنقطع المصالح لىع
 بين المتبادلة والجاذبية الحب مشاعر على تقوم وثيقة اجتماعية عالقة الصداقةف

 واالستقرار النسبي الدوام :منها خصائص عده ويميزها أكثر، أو شخصين
 بسمات يتعلق فيما التماثل من قدر توافر مع الحاالت، معظم في العمري والتقارب
   .االجتماعية والظروف واالهتمامات القدراتو الشخصية
االجتماعي الدعم  
 بالرعاية الشخص يشعر أن هو الراهنة الدراسة تحدده كما االجتماعي الدعم 

 وقد .داعمة اجتماعية شبكة من فرداً نفسه يعتبر وأن به المحيطين من والمساعدة
 أن أو )المشورة مثل( محسوسة أو )الحنان:مثل( عاطفية الداعمة الموارد تكون
 عن االجتماعي الدعم يقاس أن ويمكن ).باالنتماء الشعور :مثل رفقة بشكل تكون
 أو ،له حصلت فعلية مساعدة أو ،له متاحة ةمساعد هناك بأن المرء إحساس طريق
 مصادر وتتعدد .االجتماعية الشبكة مع الشخص اندماج درجة قياس طريق عن
  الخ ...العمل وزمالء واألصدقاء،والمنظمات، األسرة من الدعم يأتي فقد الدعم
االجتماعى الدور   
 في ةمعين مكانة يشغل ما شخص بها يقوم التصرفات أو األفعال من نمط هو
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 يقوم الذي الفعلي بالسلوك يرتبط الراهنة الدراسة تحدده وكما تفاعال يتضمن موقف
  . لآلحرين نافعا ليكون اإلنسان به

اجتماعي ترابط  
 ال الذي التطوعي العمل على مبني اجتماعي نشاط هو االجتماعي الترابط

 لوصولوا المجتمع خدمة في الشخص به يقوم، ربح وتحقيق االكتساب إلى يهدف
 المجاني التطوعي فالعمل، ككل المجتمع صالح في يرغبونها نتيجة إلى زمالئه مع
 .للمجتمع المنفعة بغرض إرادته بمحض به ويفعله نفسه من المواطن به يقوم

 تطوعي عمل مثل عديدة اشكاال للدراسة طبقًا االجتماعى الترابط مفهوم ويتخذ
، السياسية المشاركة، الجيران أو اآلخرين مساعدة أو،األهلية المنظمات احدى في

 العمر أصحاب بها يقوم التى الخيرية االجتماعية واألعمال، السياسي االحتجاج
  .الطويل

 التواصل
 بين والمشاعر واألفكار اآلراء تبادل هو الراهنة الدراسة تحدده كما التواصل

 وسائط عبر تصاللأل وسيلة أى بينهم يكون أن دائما والحرص والجماعات األفراد
  ..األفراد بين والمجموعات بين اللقاء جسور خلق أى ،لفظية وغير لفظية
  :الدراسة أهداف

  :تتحدد أهداف الدراسة الراهنة فيما يلى
 االجتماعية والمشاركة التفاعل مثل االجتماعية المتغيرات بعض تأثير توضيح -

  لعمرا طول فى ذلك وأثر واالجتماعية األسرية األحداث وبعض
 حيث من األسرة متغيرات وخاصة األخرى االجتماعية المتغيرات أثر وضيحت -

 . العمر طول فى ذلك وأثر باألبناء والعالقات ونمطها حجمها
 طول فى وأثره) حضرى – ريفى (المباشر االجتماعى السياق فاعلية توضيح -

  . العمر
 األسرة مع (social connections) «االجتماعي الترابط« تأثير توضيح -

 قيد على البقاء فرص احتماالت رفع على واألصدقاء، والجيران واألقارب
 به يقوم الذى االجتماعى الدور تأثير نوضيح - (odds of survival) الحياة
  . العمر طول فى ومجتمعه أسرته تجاه الفرد

 التأحتما رفع على الطويل العمر ألصحاب والذهنى البدنى النشاط تأثير توضيح -
  . الحياة قيد على البقاء
 :الدراسة تساؤالت

  -:وتسهيال لمهمة تحقيق هذه األهداف أجتهدت فى بلورتها فى صورة تساؤالت وهى
 االجتماعية والمشاركة االجتماعى والتفاعل الصداقة عالقات تؤثر حد أى إلى -1

  ؟العمر طول فى
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 على وتنطوى ائيةالبن العوامل من بأعتبارها – األسرة تؤثر حد اى إلى –2
 على – التماسك ودرجة العالقات ونوعية والسلطة والنمط الحجم متغيرات
  ؟ العمر طول أحتمال

 طول فى) حضرى – ريفى (المباشر االجتماعى السياق يؤثر حد أى إلى -3 
  ؟ العمر

 تساعد إيجابية عالقات من عليه وماينطوى االجتماعى الدعم يؤثر حد اى إلى -4
 التوتر تقليل وبالتالى– العصيبة والظروف المرضية المشكالت مواجهة على

  ؟ العمر طول أحتمال فى – االجتماعى
 العمر أصحاب بها يقوم التى واألنشطة االجتماعى الدور يؤثر حد أى إلى -5

  ؟ العمر طول أحتمال فى مجتمعه أو عائلته محيط فى الطويل
 الطويل العمر أصحاب به يقوم ىالذ والذهنى البدنى النشاط يؤثر حد أى إلى -6

  ؟ الحياة قيد على البقاء فرص فى
    :الميدانية الدراسة أجراءات
 الذى المنهج معالم وتعيين الحالية الدراسة طابع تحديد فى البحث اهداف أسهمت
 العيش فرص تحسين أسباب على بالتعرف الدراسة اهتمام ادى حيث، عليه اعتمدت
 الدراسة هذه اكتسبت أن إلى، فيها المؤثرة المختلفة العواملو الحياة قيد على والبقاء
 بتناول أهتمت والتى السابقة المحلية توافرالدراسات قلة وكان وصفياً طابعاً

 التى األسباب بين من االجتماعى التحليل خالل من العمر طول أسباب موصوع
  . الوصفى الطابع الحالية دراستنا أكساب على تضافرت
  :ثالبح مجتمع

 وتنوع االقتصادية األنشطة لتنوع القليوبية محافظة فى الدراسة منطقة تحددت
 تحديد وتم ،بنها مدينة وريف حضر أختيار وتم والطبقية التعليمية المستويات
 التعداد نتائج من بنها وحضرمدينة ريف إلجمالى عاماً 75 فوق عددالمسنين
 حجم تحديد وتم. سكانى تعداد خرآل وفقًا )37( )36( 2006 عام للمحافظة السكانى
 والذى) وحضر ريف (عاماً 75 فوق المسنين عدد إجمالى من %2 بنسبة العينة
، 50 والذكور 63 األناث عدد وبلغ مفردة 113 العينة حجم إجمالى وبلغ 5651 بلغ
 للفراش المالزمين المرضى وأستبعاد العمدية بالطريقة العينة مفردات أختيار وتم

 جيدة بصحة ينعمون ممن أختيارهم تم – بالحديث حالتهم سمحالت أوممن
  . كبير حد إلى طبيعى بشكل حياتهم ويمارسون – والحديث الحركة ويستطيعون

  : البحث أدوات
 لهذا صممت، أستبيان صحيفة العينة أفراد من البيانات جمع فى أستخدم
 بيانات عدة على الصحيفة وأشتملت المقابلة طريق عن بياناتها جمع تم، والغرض
 والعالقات التعليم ومستوى ونمطها األسرة حجم مثل وبأسرته، بالمبحوث خاصة
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 مؤشرا تعد والتى االجتماعبة المتغيرات من مجموعة على أشتملت كما، باألبناء
 فى والمشاركة أصدقاء ووجود االجتماعى التفاعل مثل االجتماعى التواصل على

 على أشتملت كما، االجتماعية المناسبات فى كةوالمشار االجتماعية المنظمات
 محيط فى الطويل العمر أصحاب بها يقوم التى واألنشطة باألدوار خاصة بيانات
 مدى على للوقوف، االصحيفة على مبدئيا أختبارا إجراء وتم. والمجتمع األسرة

 هذا على وبناءاً، التعديل أو األضافة أو بالحذف سواء البيانات لجمع صالحيتها
 إلى 2011 يوليو من عام خالل تطبيقها وتم. الالزمة التعديالت إجراء تم األختبار
  . 2012 يوليو
 معه المقيمين أحد أو المسن من المقربين أحد المقابلة فى يشارك كان أحيانا و

  . االصدقاء أو أوالجيران
 -: الميدانية الدراسة نتائج

 على اإلحابة خالل من رضهاع وسيتم، العمر وطول االجتماعية العوامل
  . الدراسة تساؤالت

   العمر وطول األسرة: أوالً
  :األول التساؤل -
   العمر وطول األسرة ظروف -

 مجموعة باألسرة ويرتبط، المجتمع فى البنائية العناصر مقدمة فى األسرة تقف
 وأبنائهم السن كبار بين العالقات ونوعية األسرة طبيعة وبخاصة المتغيرات من

 الريفية متصل على األسرة وموقع األسرة تفكك أو وتماسك، األسرة وحجم
 وأوضاعها الطويل العمر اصحاب أسر هى هنا باألسرة والمقصود - الحضرية

  . أبنائها زواج قبل
  : الحضرية الريفية ومتصل األسرة

 األسر بين تظهر ال حضرية ظاهرة العمر طول هل، هنا أثرناه الذى والسؤال
  ؟ لعكسا أم الريفية

  : مايلى وجدنا الميدانية الدراسة وفرتها التى البيانات إلى رجعنا وعندما
، ريفية أصول من الدراسة عليهم اجريت الذين السن كبار من %60.17 ينحدر

  .حضرية أصول من ينحدرون منهم %39.8 هناك كان بينما
 المدن مع بالمقارنة الزراعية البيئة أن الجانب هذا في يذكر الذي والسبب
 أقل بدرجة معرض فيها واإلنسان أكثر، صحية بيئة هي النظيفة، وغير المكتظة
  .المعاصرة الحياة بتوترات التأثر أو المعدية األمراض اللتقاط

   -: األسرة حجم- 
 أصحاب من نسبة بها يظهر الحجم كبيرة األسرة هل – هنا أثرته الذى والسؤال
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  ؟الحجم صغيرة األسر فى وجودها نسبة تفوق الطويل العمر
 ينتمون الذين الطويل العمر أصحاب نسبة أن الميدانية الدراسة بيانات من أتضح

 . %82,3 بنسبة مفردة 93 بلغ أربعة عن أبنائهم عدد يزيد ألسر
 كانت الوفاة معدالت أن الدنمارك فى الباحثين لبعض الدراسات إحدى تظهرأو
 والتعليم العمر أخذ وبعد حتى المنجبين، رغي األزواج بين مرات 4 إلى مرتين أكثر

 . )36( راالعتبا عين في األخرى الصحية والمشكالت والدخل
 اللواتي النساء بين النصف إلى تنخفض المبكر الموت معدالت أن تظهرأ كماو
 حينما آلبائهم والبنات األوالد يقدمه الذي بالدعم ذلك يفسر أن ويمكن طفال تبنين

  .السن في يكبرون
  : األسرة نمط -

 أسر إلى ينتمون % 38.05 إلى وصلت نسبة هناك أن الدراسة بيانات كشفت
 بنفس معهم ويقيمون تزوجوا األبناء أن أى الممتدة لألسرة القديم بالمعنى ممتدة
 بنسبة نووية أسر إلى ينتمون الطويل العمر أصحاب غالبية أن كما، المنزل
 أبنائهم أن هنا نووية ألسرة المسن بأنتماء والمقصود، مفردة 070 61,94%
  . األسرة منزل خارج وأقاموا تزوجوا

 مفردة 40 بواقع العدد هذا نصف من أكثر أن الدراسة بيانات وأوضحت
 ولكن أبنائهم بها يقيم التى المساكن بنفس يقيمون العينة إجمالى من %35,4 وبنسبة

 بأستمرار عليهم التردد األبناء على ممايسهل أبنائهم شقق عن مستقلة شقق فى
 % 13,3و، أزواجهم مع يقيمون مفردة 15 بواقع %13,3 بينما، شئونهم ومراعاة
 األقارب أحد أو األبناء ويترددعليهم بمفردهم يقيمون اآلخرين مفردة 15 بواقع
  . واآلخر الحين بين الجيران وأحياناً

 بصورة الممتدة ةاألسر بعودة تنبأت التى الدراسات بعض هناك بالذكرأن وجدير
 مرة الظهور إلى الممتدة األسرة تعود أن المحتمل من "العصر متغيرات مع تتناسب
 األسرية الوحدات من مجموعة تشارك أن المحتمل من انه كما ,المستقبل في أخرى
 المسكن نفس في معا يسكنون ال وقد ,الماضي في يحدث كان كما المسكن نفس

 والمساعدات الزيارات تبادل حيث من القرابية مبعالقاته يحتفظون سوف ولكنهم
  )37( ".والمعنوية المادية
 قد أسرة أي أن ،به المحيطة الظروف بحسب يتشكل ومرن بناء األسرة أن
 أو متتالية أجيال ثالثة ترابط يكفيها قد وجدا والكبيرة الممتدة األسرة نمط إلى تحتاج
 تبعا ،ألخرى أسرة من الترابط لكذ تنظيم نوع ومتانة وتتفاوت ،متتاليين جيلين

 التعليمية التربوية واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية للمتغيرات
  )38(. ةالتكنولوجي التقنيةو

 النواة األسرة نحو يكون قد حالياً العام االتجاه أن من الرغم وعلى الباحثة وترى
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 والتى Modified Extended Family المعدلة الممتدة األسرة فإن المنعزلة
 ولكن مستقلة أووحدة شقة فى بحياته واحد كل يستقل نواه أسر مجموعة من تتكون
 أصحاب ألحتواء األمثل النموذج هى مكانيا قربا يجمعهم أو واحدة بناية تجمعهم
 بصورة المستقبل في توجد سوف أنها ولهم أمينًا حصنًا وتمثل الطويل العمر
 ألنه الحال في أو بسرعة يحدث لن وهذا. متغيراته ورالعص معطيات مع تتناسب
 الوقت في متاحة غير زالت ما ضخمة واستعدادات .جديدة مساكن بناء يعني

  "..بالتدرج تحدث أن يمكن ولكنها الراهن
   الطويل العمر ألصحاب الزواجية الحالة -

 16,81، العينة أفراد من المتزوجين نسبة أن الميدانية الدراسة بيانات أوضحت
 العشرة الحاالت هؤالء وكان 2 رقم الزيجة كانت منهم حاالت 10، مفردة 19 %
 الزوجة وفاة بعد بأخرى الزواج الرجال يفضل كثيرة حاالت ففى الرجال من

 حد على شئونه يتولى من يجد حتى األبناء زواج وبعد ؛خصوصا األولى
  . %3,53 المطلقين ونسبة، % 79,64 األرامل نسبة وكانت،قولهم

   التعليمى المستوى -
 التى التعليم بمدة عالقة له العمر طول هل هو – هنا أثرته الذى والسؤال

  . حياتهم فى الطويل العمر أصحاب قضاها
 بعينة الطويل العمر أصحاب من %12,4 أن الميدانية الدراسة بيانات أوضحت

، )مفردة 14( بواقع األولى الجامعية الدرجة من أعلى تعليمهم مستوى كان الدراسة
 )مفردة 40( بواقع %35,4 بينما، )مفردة29( جامعى تعليمهم كان %25,7و

 بينما، المتوسط والتعليم القديمة األبتدائية بين عليه حصلوا الذى التعليم ترواح
  .تعليم أى على يحصلوا ولم األميين من كانوا )مفردة30( 26,5%
 عالقة لة التعليم بأن بالقول لنا تسمح الدراسة وفرتها التى الشواهد مجموعة أن

 الوعى بزيادة يرتبط ألتعليم ان إلى ذلك خلقية وتعود، العمر طول بأحتمالية
 والتمتع المعيشة مستوى رفع على يعمل أنه كما، السليمة الصحية والسلوكيات
 )مفردة 22(األميين ثلثى من أكثر كان أخرى ناحية ومن، أفضل صحية بخدمات

 والذين الريفية األضول أصحاب من الدراسة بعينة الطويل العمر أصحاب من
 مستوى يحدد فالذى، مرتفع معيشى بمستوى ويتمتعون زراعية أراضى يمتلكون
  . األرض ملكية هو الريف فى المعيشة

   ناءبباأل العالقات -
 على وطيبة بأبنائهم عالقاتهم كانت إذا عما،  الطويل العمر أصحاب بسؤالو
   .مرٍض وجه
 للسؤال زيارتهم مرات بعدد األبناء مع طيبةال بالعالقات المقصود تعريف تمو
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  .بينهم والترابط األلفة قوة بمدىو معهم، الحديث أو أحتياجاتهم وتلبية عنهم
 الطويل العمر أصحاب من %88,49 أن الميدانية الدراسة بيانات من أتضح
 حتى األعذار لهم يلتمسونو شكوى أى يبدون ولم بأبنائهم عالقاتهم عن راضون

 عن راضون غير الطويل العمر أصحاب من %11,50، زياراتهم تباعدت وإن
 على تؤثر أن يمكن باألبناء اآلباء ةعالق بأن بالذكر وجدير، بأبنائهم عالقاتهم

 الضغوط مع التعامل على تساعد أن يمكن المثال، سبيل على شتى، بطرق ةصحال
  .قاتل تأثير لها يكون قد التي العصبية
 هميمكن من هناك بأن وادركيو ،تهمحيا في مشكلة أىب يمروا عندما فاآلباء
 بأنه وادركي همألن إجهاداً أقل األمر يجعل هذا إليهم، التوجه أو عليهم االعتماد

  .الوضع مع التعامل هميمكن
 فاألبناء ،العمر طول على كبير تأثير لها باألبناء الطيبة العالقات أن أيضاً
 في الطبي العالج وألتماس، أنفسهم قبل من أفضل رعاية اتخاذ على آبائهم تشجع
   .خطيرة مشاكل إلى تشير قد التي األعراض عن سابق وقت
 السن كبار أن الشيخوخة لدراسة أستكهولم أبحاث مركزب علماء اكتشف وقد 
 بالعته إصابتهم نسبة تزيد أبنائهم مع طيبة عالقات بدون يعيشون الذين

Dementia عدة من يتكون والعته .طيبة اجتماعية عالقات لهم الذين من أكثر 
 الضعيفة العالقات أن الدراسة توجد كما .الرعاش والشلل الزهايمر :مثل أمراض

   .بالعته اإلصابة فرص تضاعف األبناء مع
 أبنائهم مع مرضية غير عالقات لديهم الذين أولئك بين الخطر مؤشر يزداد كما
   )39( اإلطالق، على أطفال لديهم ليس الذين ئكأول عن
  : العمر وطول االجتماعى التفاعل : ثانياًًًًًًًًًًًًًًً

  -: العمر وطول االجتماعية العالقات
: بعضها تتمثل المتغيرات من مجموعة على االجتماعى التفاعل ظاهرة تنطوى

 الجيران من ءأصدقا ووجود واألقارب األسرة مع والنواصل االجتماعى الدعم فى
 والمنظمات العائلية المناسبات فى بالمشاركة: الثانى بعضها ويتعلق والحى

  . واالجتماعى الخيرى والعمل االجتماعية
 من مجموعة – الطويل العمر ألصحاب الحالية الوصفية دراستنا طرحت
  : التالية المتغيرات ضوء فى العمر اطول أحتمالية وجود حول التساؤالت

   -: العمر وطول االجتماعية العالقات -
 االجتماعية العالقات تؤثر حد أى إلى هو هنا عليه اإلجابة نحاول الذى السؤال

 الجيران مع صداقات وتكوين والمعارف األقارب مع االجتماعى التفاعل بمعنى –
 إلى الدراسة بيانات أشارت. الطويل العمر أصحاب معدل أرتفاع أحتمال على –
 بأقاربهم االجتماعى تفاعلهم يقل الذين العينة من الطويل عمرال أصحاب نسبة أن
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 الطويل العمر أصحاب نسبة عن تقل الجيران من أصدقاء لهم واليوجد ومعارفهم
  . التوالى على %70,79 مقابل فى %29,20 بنسبة وذلك أصدقاء لهم الذين

 صدقاءاأل وجود وعدم االجتماعى التفاعل أن أستخالصها يمكن التى والنتيجة
 ينبغي االجتماعية العالقات أن أى، العمر طول أحتمالية من يقلل السابق النحو على
  . الوفيات معدل خفض حيث من بعيد حد إلى الجد، محمل على تؤخذ أن

 بعالقات يحظى ال الذى الرجل أن إلى أمريكية دراسة أشارت اإلطار هذا فىو
  )40(. القلب اضألمر عرضة أكثر أسرته وأفراد أصدقاء مع وثيقة

  :االجتماعية المشاركة -

 واألعمال المؤسسات فى االجتماعية المشاركة هل هنا يثار الذى والسؤال
 واجب وتقديم الميالد وأعياد الزواج حفالت مثل العائلية المناسبات فى والخيرية
  .الطويل العمر أصحاب نسبة زيادة معها يحتمل الوفاة حاالت فى العزاء
 العمر أصحاب من %69,02 أن إلى األستبيان شواهد ضبع أشارت ولقد
 وأكد. العائلية المناسبات فى بإنتظام يشاركون الدراسة عينة أفراد من الطويل
 ولكن يشاركون أنهم الطويل العمر أصحاب من الدراسة عينة أفراد من 30,97%
  . بعضها فى أو العائلية المناسبات فى بانتظام ليس

 فى يشاركون الذين الطويل العمر أصحاب نسبة أن ظلوح ثانية ناحية ومن
 أماكن فى العامة المنظمات والخيرية واألعمال األجتماعية واألنشطة المؤسسات
 المؤسسات فى اليشاركون الذين الطويل العمر أصحاب نسبة عن تزيد أقامتهم
 وتسمح، التوالى على %36,28 مقابل فى %63,71 بنسبة وذلك والخيرية العامة

 االجتماعية المشاركة أن مؤداها نتيجة باستخالص السابقة الشواهد مجموعة نال
  . الطويل العمر أصحاب بين تزداد العائلية المناسبات فى والمشاركة العامة

  : مرعال وطول الصداقة -
 صداقة بعالقات يرتبطون العينة أفراد من %70,79 أن الدراسة بيانات أظهرت

، رؤيتهم أو بهم األتصال عند والراحة بالسعادة ويشعرون يحبونهم أشخاص مع
 دائمين أصدقاء لديهم ليس الطويل العمر أصحاب العينة أفراد من %29,20 مقابل

   القدامى بأقرانهم األتصال يحاولوا ولم والذكريات الحديث معهم يتبادلون
 طول أحتمالية من تزيد الصداقة عالقات أن أستخالصها يمكن التى والنتيجة

 اوقتً يقضون تجعلهم األصدقاء بين المشتركة الروابط بأن ،ذلك ويفسر، مرالع
بالعمر التقدم مع الصداقة أهمية تزداد لذلك وبينهم فيما اممتع.  

 والمساعدة واإلرشاد، جهة، من االجتماعي الدعم يوفر الصديق أن كما
 عن أهمية تقل وال الحقيقية، السعادة مصادر من اهام امصدر تعتبر الصداقةف

 العمر أصحاب صدقاءاأل اأيض يساعد قد، والعائلية الحياة تولدها التي السعادة
 التكيف آليات توفير خالل من، حياتهم في صعبةال الفترات تجاوز على الطويل
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 يشجعون قد األصدقاء أن كما، الذات واحترام المزاج على إيجابي تأثير جودوو
 الشعور تخفيف على ويساعدون ،أيضا بصحتهم االهتمام على البعض بعضهم

 . المحن أوقات في والقلق باالكتئاب
 من تزيد النشيطة االجتماعية الحياة أن إلى ،سابقةال ساتالدرا إحدى أشارت وقد
  .)41( إضافية أعوام تسعة اإلنسان يكسب مما المناعة، جهاز كفاءة

   -: يجريها التى الهاتفية األتصاالت عدد مقياس
 لتقييم وذويهم العينة أفراد مع المقابالت بعد الميدانية الدراسة ائجنت من تبين
 واألحفاد األبناء تشمل، مختلفة اجتماعية شبكات مع أجروها التي تاالتصاال مدى
 من %84,07 أن تبين .لمعارفوا واألصدقاء واألقارب، األطفال والشباب من

، يومياً هاتفية اتصاالت ةعشر إلى ثالثة من ويتلقون يجرون الطويل العمر أصحاب
  .يومياً أتصاالت ثالث من أقل يتلقون أو يجرون %15,92 بينما

 بين بين المتبادلة الودية الهاتفية األتصاالت أن أستخالصها يمكن التى والنتيجة
 التواصل على تدل والتى وأبنائهم ومعارفهم أقاربهم وبين الطويل العمر أصحاب
  .العمر ولط أحتمالية من تزيد أن يمكن

   النفسى الرضا -
 أحتمال على النفسى الرضا بأثر يتعلق فيما هنا طرحته الذى األساسى والسؤال

 هناك أن الدراسة عينة على المطبق األستبيان بيانات على بناءا يالحظ، العمر طول
 وهم حياتهم عن النفسى بالرضاء يتمتعون الطويل العمر أصحاب من 84,07%
 العصيبة المواقف إزاء بالصبر يتحلونو الحياة نحو يجابيةإ نظرة لديهم الذين
  . المستقبل نحو بتفائل يشعرونو

 أو حرمان دون بها االستمتاع على وقدرتهم للحياة حبهم الى باالضافة هذا
   .بهم خاصة بفلسفة مؤمنين هى كما الحياة مع يتعاملون أنهم كما .افراط
   الطويل العمر وأصحاب االجتماعى الدور

  : ومجتمعه عائلته محيط فى الفرد به يقوم الذى الدور -
 االجتماعى الدور يؤثر حد أى إلى هو هنا عليه األجابة نحاول الذى السؤال

 أرتفاع احتمال على – اآلخرين ويفيد قيمة له أن أحساسه بمعنى الفرد به يقوم الذى
 العمر أصحاب نسبة أن إلى الدراسة بيانات أشارت، الطويل العمر أصحاب نسبة

 أصحاب نسبة عن تزيد وأقاربهم البنائهم مساعدات يقدمون الذين العينة من الطويل
 بنسبة وذلك أومجتمعهم عائلتهم محيط فى دور لهم يكون ال الذين الطويل العمر

  . التوالى على %26,54 مقابل فى 73,45%
 الطويل مرالع أصحاب به يقوم الذى الدور أن أستخالصها يمكن التى والنتيجة

  . العمر طول أحتمالية يؤثرعلى السابق النحو على ومجتمعهم عائالتهم محيط فى
 والرضا الذات، عن الرضا منبعها هنا والسعادة بالسعادة الشعور يولد فالعطاء
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 اإلنسان ظل وطالما ..أهميته له ما شيئا يقدم بأنه الدائم اإلنسان بإحساس يتأتي
  ..اسعيد كان بقيمته يشعر
   )43(.المناعي الجهاز قوة في اعضوي تترجم التي النفسية الراحة تعني السعادةو

  : العمل فى األستمرار
 تعليم مستوى عن النظر بغض أنه الدراسة هذه خالل من الواضح والشىء
 بعد وما الشيخوخة مرحلة فى العمل فى استمراره أن إال ،الطويل العمر أصحاب
 ينعكس اإلحساس وهذا واالستقالل، بالذات اإلحساس من كبيرا قدرا يعطيه المعاش
 نسبة أن لوحظ فقد شيخوخته، فى لآلخرين احتياجه وعدم قدراته على بالتالى
 المعاش سن بعد حتى يعملو وأستمروا يعملوا كانوا الذين الطويل العمر أصحاب
 الطويل العمر أصحاب نسبة تزيدعن لهم مالئم عمل أوفى العمل نفس فى سواء
 ،التوالى على %31,7 مقابل فى %68.3 بنسبة وذلك العمل فى يستمروا لم لذينال

 فى األستمرار أن مؤداها نتيجة باستخالص السابقة الشواهد مجموعة لنا وتسمح
 عالفة لها، لهم مالئم عمل أى فى أو للعاملين بالنسبة المعاش سن بعد العمل

 . العمر طول باحتمالية
   -:عقليال نشاطال -

 أحتمال على العقلى النشاط ممارسة بأثر يتعلق فيما هنا طرحته الذى الوالسؤ
 نشاط يمارسون من بين الطويل العمر اصحاب نسبة تزداد هل هو العمر طول
 ممارسة على كمؤشر اتخذت وقد؟ النشاط هذا اليمارسون من بين عنها ذهنى
 الحوارية البرامج متابعة، الصحف قراءة مثل األشياء بعض العقلى النشاط

 فى الهامة القضايا متابعة، بالتليفزيون الدرامية األعمال بعض متابعة، بالتليفزيون
 تعمل األشياء هذه فكل. فيها والمشاركة العائلية واألحداث األخبار متابعة، المجتمع
 ان إلى األستبيان شواهد بعض أشارت فقد الفكرى والتواصل الذهن تنشيط على

 من اكثر أو أثنين األقل على يمارسون الطويل رالعم اصحاب من 80,53%
  . السابقة األنشطة

 لبعض الطويل العمر اصحاب ممارسة أن أستخالصها يمكن التى والنتيحة
  . العمر طول أحتمالية من تزيد الذهنية األنشطة

  : العمر وطول البدنى النشاط-
 يقومون الطويل العمر أصحاب نسبة أن الميدانية الدراسة بيانات أوضحت

 وغسل وطهى تنظيف من الحركة تتطلب والتى المنرلية والبدنية األنشطة ببعض
 األعمال بهذه ويقومون للمنزل البسيطة األحتياجات بعض وقضاء انفسهم وخدمة
 الطويل العمر أصحاب نسبة عن تزيد مرضية بظروف مروا إذا إال مستمرة بصفة
 فى %75,22 بنسبة وذلك الحدود ضيقأ فى إال بدنية أنشطة بأى يقومون ال اللذين
  . التوالى على %24,77 مقابل
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 بنمط ترتبط العمر طول أحتمالية أن تبين ،إليها البحث توصل التى والنتيجة
 المشي أو المنزلية األعمال بعض فقط يتضمن الذي حتى انشاطً األكثر الحياة
 ."الجلوس من أفضل هوف المنزل، خارج
 -: الدراسة أهداف وتحقيق العامة النتائج

 األسرة مثل االجتماعية العوامل عن الكشف فى أهدافها الحالية الدراسة حددت
 أثر بيان وأيضا العمر طول فى وأثرها االجتماعية واألدوار االجتماعى والتفاعل
 الذهنى والنشاط العمل فى واألستمرار النفسى والرضاء االجتماعية المشاركة
  .العمر طول أحتمالية فى أيضا وأثرها والبدنى

  : العمر طول أحتمالية فى االجتماعية أثرالعوامل -
 بين عنها الريفية األصول أصحاب بين الطويل العمر أصحاب نسبة تزداد •

 بين الطويل العمر أصحاب نسبة نزداد كما. الحضرية لألسر المنتمين
 . الحجم صغيرة األسر بين نظيره يفوق بمعدل الحجم كبيرة األسر

 عنها نووية أسر إلى ينتمون الذين الطويل العمر أصحاب نسبة تزداد اكم •
 معظم أن كما، ممتدة أسر إلى ينتمون الذين الطويل العمر أصحاب بين

  . األرامل من كانوا الطويل العمر أصحاب من المبحوثين
 له المعيشة مستوى ارتفاع إلى يؤدى والذى التعليم أن الدراسة أوضحت •

  .العمر طول ةبأحتمالي عالقة
 عالقتهم عن راضون كانوا الطويل العمر أصحاب معظم أن كماأتضح •

 االجتماعى التفاعل عن الناتجة االجتماعية العالقات أن أتضح كما ،بأبنائهم
 كذلك والعمر طول أحتمال فى أثر لها واألقارب والمعارف الجيران مع
 االجتماعية منظماتال فى األشتراك عن الناتحة االجتماعية المشاركة تؤثر

 مثل العائلية المناسبات فى والمشاركة ،واالجتماعى الخيرى والعمل
 تزيد الوفاة حاالت فى العزاء واجب وتقديم الميالد وأعياد الزواج حفالت

  .العمر طول أحتمالية من
 أن السابقة الجزئية النتائج من أستخالصها يمكن التى العامة والنتيجة •

 . العمر زيادة أحتمال فى صوره بكل يؤثر االجتماعى التفاعل
 والتى المشتركة والروابط المتبادلة الثقة عن الناتجة الصداقة أن أتضح •

 أحتمال فى صورها بكل تؤثر واألرشاد فالمساندة االجتماعى الدعم توفر
 يتلقاها أو يجريها التى الهاتفية األتصاالت عدد أن أتضح كما ،العمر طول

 على أثر لها المختلفة االجتماعية الشبكات مع لالطوي العمر أصحاب
 . العمر طول أحتمالية

 بين الهموم مواجهة فى واإليجابية والتفاؤل النفسى الرضاء نسبة تزداد •
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 به يقوم الذى االجتماعى الدور أن أتضح كما، الطويل العمر أصحاب
 مالأحت زيادة على أثر له والعائلة األسرة محيط فى الطويل العمر أصحاب
 . العمر طول

 والذى المعاش ومابعد الشيخوخة مرحلة فى العمل فى األستمرار أن أتضح •
 أحتمال على أثر له واالستقالل بالذات األحساس من كبيرا قدرا يعطى
 . العمر طول

 ومتابعة الصحف قراءة: مثل الذهنى النشاط ممارسة أن عن فضالً هذا •
 أظهرت فيها والمشاركة ئليةوالعا األسرية واألخبار المجتمع قضايا
 الناتج البدنى النشاط أن أتضح كما، العمر طول أحتمال فى أثرها الدراسة

 طول زيادة فى أثره الدراسة أظهرت الخفيفة المنزلية األعمال بعض عن
 . العمر

 السابق النحو على أستخلصت التى العامة النتائج مجموعة ان والواقع •
 أهداف على الضوء تلقى التى لمضامينا من كبيرة مجموعة على تنطوى
 أحتماالت زيادة فى ودورها االجتماعية العوامل أثر وتبين الدراسة هذه

 . الحياة قيد على البقاء فرص
  -:دراسةلا توصيات -

 ،السابقة والدراسات السن كبار أدبيات وأيدته البحث نتائج أفرزته ما علي بناء
  :أطول زمنية مدة شوايعي أن فى للراغبين يلي ما يقترح فإنه

   معيةتمج توصيات -

 أكبر بشكل السن كبار إشراك إلى بحاجة نحن كمجتمع،" :االجتماعي الدعم .1
 العالقات شبكات بازدهار يسمح الذي المناخ تهيئة على المجتمع وتشجيع

  . "االجتماعية
 من يمكنهم قدراتهم مع تتناسب الطويل العمر ألصحاب معينة أتشطة إسناد .2

 . المجتمعية وأهميتهم وقدراتهم أنفسهم فى قتهمث أستعادة
 والحضارى المجتمعى فالتعقد، مناسبة أجتماعية وصالت أسرية حياه توفير .3

 مبنية بتدابير مواجهتها من البد االجتماعية العالقات نسيج فى هزات يحدث
 . االنسانية للعالقات الواعى الفهم على

 المسنين رعاية في والحكومات دنيالم والمجتمع األسرة دور كامليت أن يجب  .4
 بصفتهم ،اإلنتاج في والمساهمة العطاء مواصلة علي السن كبار وتشجيع
 علي سلبا يؤثر لن عملهم بان علما لهم، العمل فرص وتأمين بشري رأسمال
 العاجزين السن كبار بين االختالف ومراعاة للشباب، المتاحة العمل فرص
 نوعال حسب مصنفة المسنين حول بيانات اعدةق وتأسيس المنتجين، السن وكبار
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  . السياسات وضع في إليها يستند مؤشراتل تطوير ووضع ،والسن
 العصر معطيات مع تتناسب بصورة الممتدة األسرة عودة إلى الدعوة .5

  ومتغيراته
  المصرى المجتمع فى التقاعد سن معدل على ..ضروري تعديل .6
 الوظيفي العمل يبارحون الموظفين من كبيراً عدداً أن نجد النظر أمعنا فإذا .7

 اإلنسان عمر لمعدل بالنسبة ـ السن وهذه عاماً، 60 الـ سن عند ويتقاعدون
 درجات أعلى وبلوغ للنضج سناً أصبحت بل للتقاعد، سناً تعد لم ــ مصرىال

 آالف عن سنوياً يستغني مصرىال المجتمع فإن ولذلك والكفاءة، الخبرة
 عليها صرفت التي والمهارات الكفاءات بمختلف نيتمتعو الذين الموظفين
  . األنتاحية وعلو بالخبرات مليئة أصبحت حتى طائلة أمواالً الدولة
  العمر طول إلى تؤدى لألفراد توصيات

 لو حتى بعينهم أشخاص على االعتماد دون االجتماعي الدعم من دائرة إيجاد .1
 أو اآلخرون سيقدمه ما على الحياة األفراد بنىي أن يجوز فال األبناء؛ كانوا
 "عمل" في واانخرط فكلما لديهم، فائضة أوقات في يقدمونه قد ما انتظار

 ثراء حالة في االجتماعي المناخ كان كلما وعطاء وهدف دور له اجتماعي
 على األعتماد يجب فال آلخر، أو لسبب البعض غياب مع حتى وبقاء واستمرار
   .االجتماعي الدعم قليتحق جغرافي موقع أو مكان أو شخص

 عام بشكل االجتماعية واآللفة االصدقاء مع قوية إجتماعية عالقات على الحفاظ .2
 من بالعديد إصابتهم وتمنع صحيا الطويل العمر أصحاب تساعد أن يمكن

 .والنفسية البدنية األمراض
اهتمامات جديدة، خصوصا النشاطات اإلجتماعية التي يمكن من خاللها البحث عن  .3

  .  ومنظمات العمل الخيرى واالجتماعىأشخاصا جدد، مثل النوادي اإلجتماعيةلة مقاب
 المناسبات حضور عناألعتذار عدم العائلية، والعالقات الروابط تقوية .4

  .دائم بشكل واألقارب واالصدقاء األهل مع تواجداالو اإلجتماعية
 من التقرب ةحاولمو فقطالعمر نفس من قاربباال معارفال مصدرقصر عدم .5

  .لهم عاستماألو معهم تحدثالو العائلة في الجديد الجيل
 المحاضرات إلقاء مثل للبالغين خاصة تربوية نشاطات بأي األنشغال .6

 خاللها فمن الجديدة األجيال وتدريب وتعليم المختلفة الندوات فى والمشاركة
  .عليها والحفاظ مهاراتال تنمية يمكن

  .البيت في طويلة لفترات والجلوس والوحدة العزلة تجنب .7
 األهل أو األبناء مع المرضية غير العالقات من للهروب األستسالم عدم .8

 ما وتنظيم ترتيب إعادة من بد ال لكنو التقصير عن دائما والشكوى الحديثب
 .الشكوى من مزيدب السلبي الهروب من بدال العالقات تلك في تلف من حدث
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 في يتوقف ال الذى ووالمجتمع العائلة محيط فىالعطاءو االجتماعى الدور .9
 من وتجدد الخبرات، تراكم من المزيد بتجدد يتجدد ولكن الستين أو الخمسين
  . والمعارف األقارب أوالد الجيران، أوالد األحفاد،-الخبرات لتلك يحتاج
 الذى اإلنسان يعيش أن بالضرورة وليس افتراضية الدراسة هذه نتائج أن يذكر
 األسباب كل بأخذ الدراسة وتوصى أكبر، زمنية مدة جيدة ةاجتماعي بعالقات يتمتع
 فى وتبقى واألهتمام الجد من بنوع اإلنسان يعيشها التي المدة زيادة على المعينة
  .وحده وتعالى سبحانه اهللا بيد األعمار النهاية
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