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Research Summary 

Research Problem : 

And the social service profession is 

concerned with the rights of the elderly, 

as it is essentially the human rights profession, since the profession of social 

service aims to demand, protect and defend human rights in general and the 

rights of the elderly in particular. 

The elderly are a human wealth that needs someone to take care of and help 

them face their health, psychological, economic and other problems, satisfy 

their various needs, continue their activities, and encourage them to engage 

in appropriate productive activities. 

The Egyptian society seeks progress and access to comprehensive 

development, and society organizes its human resources because it is an 

important element of production. The human element in development is the 

focus of the development process in any society and it is the first engine in 

the development process. Therefore, all energies must be invested. Including 

the elderly. 

 

 Research Objectives : 

            The study aims to achieve a main objective which is to define the 

professional roles of the public practitioner in social service in providing 

social protection services for the elderly. 

A set of sub-goals emanate from this main goal, which are: 

 1- Defining the role of the general practitioner to achieve cultural protection 

2- Defining the role of the general practitioner to achieve health protection 

3- Defining the role of the general practitioner to achieve economic 

protection and improve the standard of living 

4-Defining the role of the general practitioner to achieve social protection 

5- Identifying the obstacles that prevent the achievement of social protection 

for the elderly from a general practice perspective. 

6- Determining proposals for social protection for the elderly 

7 - Attempt to come up with a proposed conception of a general practice of 

social service to achieve social protection for the elderly. 

 

 

Received : 20/11/2020 
Accepted : 25/11/2020 
Online publication : 1/1/2021 



Abo El Nile MA, Social Protection 
Volume 4, Issue 1 

 

- 2 - 
 

Research Questions : 

1 - What are the roles of the general practitioner in social service in providing 

social protection services for the elderly? 

2 - What are the obstacles that prevent achieving social protection for the 

elderly from a general practice perspective? 

3- What are the proposals to achieve social protection for the elderly? 

 

Research concepts: 

1- The concept of social protection 

2- The concept of the elderly 

 

 The methodological procedures of the research : 

: This study is one of the descriptive and analytical studies Type of study -A

that aims to define the roles of the general practitioner in social service to 

achieve social protection for the elderly. 

: the study adopts a social survey approach, The type of approach used -B

using a sample method, for elderly people who benefit from the services of 

NGOs. 

A comprehensive social survey of social workers and civil society officials. 

:Study tools -C 

1- Elderly Inquiry Form. 

2- A questionnaire form for  officials and social specialists about achieving 

social protection for the elderly. 

Fields of study: -D 

1- Spatial field: The spatial field of study can be determined as follows: 

• Al Kawthar Charitable Society - Qurain Social Administration, Sharkia 

Governorate. Where the number of officials and social workers in the 

association was (6). 

• Resala Balghar Association, Sharkia Governorate. Where the number of 

officials and social workers in the association was (7) 

• Tamkeen Foundation in Zagazig, Sharkia Governorate. Where the number 

of officials and social workers in the association was (7). 

The researcher chose these associations because they deal with the largest 

number of elderly people and provide services to them. 

2- The human Field : 

Withdrawing a sample for the elderly (60) items from the three associations 

out of a total of 300 items, and a comprehensive survey of officials and 

social workers. 

3- Time Field : The time period for conducting the field study and 

collecting data took about three months . 
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The proposed framework of the roles of the general practitioner 

in social work in providing social protection for Elderly : 

1. The assumptions from which the proposed framework is based 

2. The objectives of the proposed framework economically, socially, 

healthily and culturally 

3.  The foundations and pillars on which the proposed framework depends 

on,  

4. The organizations for achieving the proposed framework (knowledge, 

understanding, skills ) 

5. The possibilities of the proposed framework 

6. The success factors of the proposed framework 

7. Tools and  the means used to achieve the proposed framework   

8. The strategies used 

9. The tactics used 

10. The principles 

11. The devices involved in achieving the proposed framework  
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 في ةاالجتماعيتصور مقترح ألدوار الممارس العام في الخدمة 
 الحماية االجتماعية للمسنين تقديم

 د. مرفت أحمد أبو النيل 
 أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية 

 المعهد العالي للخدمة االجتماعية  

 بكفر صقر 
 

 

 :  أوالً: مشكلة البحث

وت وصعععولجتقملجت  ةاالجت لعععيقولجومل و جتمع املج  ة ا ججيسعععاملجتمع املجتى ععع اجتقملجت     جج

قوتردهجت بلعععععع مللجصر جهة عععععع جقا جقاجهةيصعععععع جتشر يفىجاي نة عععععع جت بلعععععع اج ملجت  ةاالج وجق ورجج

هاواعلجت  ةااعلج ملج اجقم املجقاجتمع انعيهجو وجتم  ألجتصولج ملجهاواعلجت  ةااعلج عد عنج  ع جقاجج

ج(1)تىسةينىتس ثايرجكيالجت طيقيهجت بل مللج ايج ملجذ نجج

 د نجت  صجت  ولجهلملجتة ا جقوترد يجت بلععععععععععع مللج وصعععععععععععرايجهة ععععععععععع تجقاايجقاجهةيصععععععععععع ج

تشر ععيفجوذ ععنج  وا واععيجوراملجقسععععععععععععع واجىرععين وععيجتشر ععيااععلجح  جنا اجت سععععععععععععع رععيد جق وععيج  ععععععععععععععي  ج

تمع املىجوقاج ةعععيج  أهج  ااعععلجتة ا جتىوتردجت بلععععععععععععع ملعععلجوت   اعععي ج  نواااعععيجوتععع رمل وعععيجوتث اراعععيج

ج(2) يمع املى و ووضجج

ايىسععععععععةونجي و جتلعععععععع مللجت  يفجىاجن هي يجوهسععععععععيه  يجهلملجقوتاالجقلعععععععع   ويجت  عععععععع الجج

وت ةرسععععععععالجوت ق  ععععععععيدنلجىىىجو اععععععععمياجتح اياي ويجتمج ورلجوقوتصععععععععولج لععععععععي ايجو  عععععععععانايجهلملجج

ج(3)قايرسلج  لطلجتر ياالجقةيسملى

ااملج وعع تنجت نععي  ج ملججوهنعع جت ايتنعع جت  مي ج ملج هعع تدجتىسعععععععععععععةينج ععي   جهععيقععلجسعععععععععععععععي عع  ج ملجا

ه عععععععععع ريجت   نتجر املج و    جت نوا جت اي  جت داج داجتقملجترترياجقسعععععععععع واجت  عععععععععع لجت وقي الجج

وت مةي الجوت ن االجوت     جت  مي ج ملجوسعععععععععععي  جت  اينلجقاجت  وتداجت اوقالجوتىاةالجوت سععععععععععاجج

ج(4)  وفجت  اي جت ا ايهالجوت ث ياالجوت غدت الجوت س ةالى

خععلجت ععبي ج ععي   وفجوتى غي تهجتم اطععلج وععيىجوقاجي جاععانج اععيجسعععععععععععععاععي وععيججاا حوععلجت لعععععععععععععا وج

وخ ععي  ععايجت ةرسععالجوت عسععاالجوت ن والجوت ا ايهالجوت   جت   دجهلملج سععيسععايجت ح ايايهج
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تصسععععععيسععععععالج واسععععععةينجحاتج وويجىثي  جوق ةوهلجو ذتج  ج لععععععمملج دهجت ح ايايهجتصسععععععيسععععععالجاانج

ج(5)ت   جتوتااا ىججذ نجنؤداجتقملجت ن ن جقاجتىل  ه

 دهجتىلععع  هجمملجقلععع  هجتق  عععيدنلجوتا ايهالجويععع الجوررسعععالجوتىلععع  هجتىاةالجج

تى تمطعلج عي   عيهع ىجا ع ج ا هجدرتسعععععععععععععلجتنجتوقيجىمعيرجت سعععععععععععععاجهاجت  اعي ج ع ور  جتشر عي ملجقع جج

ت مناججينطىجتحسعيسعيج  مو ج وج  اجذومو ج ملجتناجتمع انيهجتن  جت ةرملجهلملجت    جقاج نجج

  مو جق رتهجحسعالجوذ ةالجقيدر جهلملجقوتصعولجقلعوترجت نا ج وجت  اي جوق و جقاجيسع طاملج نجج

ج(6)ن  ايجومل وتاقج ملجت  نيق جقملج دهجتىل  هجوق و جقاج جيس طاملجذ نى

وتىسعععععععععععععةينج  ج ىم ج ا تدجتمع املجتح اعياعيج و هعينعلجر  تج و ع  ورجت عداجنط  جهلملجحاعي و ج

 منايجت ةيحالجت ن والجوت ةرسععععالجىايجتؤي جت عوترقجت ق  ععععيدنلجتلعععع  ججقاجت ةيحالجت  عععع الجن

ىمي ج ملجتع  ورجحعي علجتىسعععععععععععععةيننجىاعيجتؤي جت عوترعقجت ق  ععععععععععععععيدنعلجتلععععععععععععع ع جىمي ج ملجتع  ورجحعي علجج

تىسعععععععععععععةيننجايىسعععععععععععععاجهة ج وو  جسعععععععععععععاجت   يه جن  جدخو ج ملجرر جت وق جت داجنم  ج ملجقوتاالجج

ج(7)ه فجوهاوايهجو ي جذ نجقايجنؤي جهلملجت  ي لجت ةرسالىت ن ن جقاجتصق تضجت   جت  يفجتقملجج

 ي    جقاج نجتىسععععععععععععاجيلععععععععععععا ألجقملج يجملج ا تدجتمع املج ملجتح ايايت جوقلععععععععععععيكو جاار ج  ن جج

تناجت ح ايايهجت جيصعععععععلجت   جق ج لععععععع  جسعععععععبميجىنيري جت  ي  جهلملجرهين  ىجو دهجت ح ايايهج

يتالجوتىسعير  جت ا ايهالجوت ةرسعالجوت ق  عيدنلججت اث ج ملجتىسعيه  جهلملجت  اي ج و ي ر جت  ا

وراملجتىسعع واجت  ععتملجوت  ن جت  هينلجت  عع الج ملجت  ي هجت   جت  يفجذ نجهلملجتى اجت طومل ىجج

ور  تج  ن ع جت ن قعيهجت ا اعيهاعلجوتراعععععععععععععا جت ر دنعلجوتع  ىجت ة عي جتصسععععععععععععع اجوتصخ جملجوت ع ن  جج

 نا جتقملجايرقجته  لجت   لىج صمحجينيشج ملجهز لججوا  جتىساجت نزو جوتى يرلجوت   ر جهلملجت

نر  ععع جتقملجدفلجت نوت يجوت ععع ن جت غي جقملجا ععع تنجرااقجت نا ىجارععععبجت  ثي جتقملجدورجت  هعععينعععلجج

ج(8)تى  يقولج واسةينجت   جنم وتجا ويجت  هينلجوت ج قيهى

ق ر جىميرججو نجتش  اي ج ا لعععععععععيلجتىؤسعععععععععسعععععععععيهجتمج ورلج  هينلجتىسعععععععععةينج ايجتبيي جىمي ج ملجج

ج(9)ت ساجهلملج نجن ووتج ي جته ايدنينجو نجن  ر وتج ةوهالجق ضالجقاجت  اي ى

وت وتقملج نجرهينلجوحاينلجتىسعععععععةينجتا ايهايجوررسعععععععايج صعععععععمحجتصسعععععععوو جت نوا جذوجت ني  جج

ت ا ايعملجوت ق  عععيداجت داجنؤي جهلملجهاوالجت  ةاالجت لعععيقولىجوذ نجقاجخ لجت سععع ريد جقاجج

 و جت   ج جنمقج نجيسع وينج ويجوق اج  اا ويج ملجترميأجتطومل جت ن ن جقاجقمي هجج يقي و جوخب ت

ج(10)ت نا جوق يدرجت  خ جت  وقىى
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وقاج ينجتىااجت   ج و  ج   وقجتىسعععععععععععععةينجمملجقاةلجت ج قلجت ا ايهالجا  ج ملجتصسعععععععععععععي ج

ينعلجوت ع اعياججقاةعلجح وقجتش سععععععععععععععينج اعيج نجقاةعلججت جع قعلجت ا اعيهاعلج وع فجتقملجتىطعي معلجوت  اع

ج(11)هاجح وقجتش سينجتل  جهي جوح وقجتىسةينجتل  جخيصى

ج

 ثانياً: الدراسات السابقة : 

و ن دجت  رتسععععيهجت سععععي  لجتى تمطلج اوضععععواجت  رتسععععلجوتة سعععع جت  رتسععععيهجت سععععي  لجتقملجج

جي اجق يورجممل:جج

 ( املحور األول: دراسات تهتم بدراسة وبحث املشكالت للمسنين:  1

 (:  2000. دراسة سامى عبدالعزيز )1

تنجت   عيقع جت ا اعيعملجتصسععععععععععععع اج ق تجقع ج جن ونجق عيحعيج  ع جىمي جقسعععععععععععععاجاااجتى وقملج نج

ن ونج ةيألجحيالج وازمل جقاجت  ورجتشنوت الجت جيصعععععععلج يىسعععععععةينجو نجت ونج دهجت  ورجتشنوت الجج

ج(12)قااب ج و نيق جقملجىميرجت ساى

 (:2001ح ). أكدت دراسة عبدالناصر صال2

 بنج   جتىلععععع  هجت ا ايهالجت   جن ن ضج ايجتىسعععععةينجتاثو ج ملجه وقجتص ةيلجوت زوالجج

وه  جت  ن   ىجاضععععععع جهاجترترياج سعععععععملجت ط قج ينجىميرجت سعععععععاىجو وصععععععع جت  رتسعععععععلج ضععععععع ور ج

ت  ناقج ملجدرتسعععلجقلععع  هجتىسعععةينجوتصععع ججتىؤسعععسعععيهجت ا ايهالج  مو ا جوقسعععيه  و جهلملجج

ج(13) وقيهجا ت ا جوتةاالجق رت و جوت س ريد جقاجخب ت و ىتس ثايرج

 (:2001. دراسة سهير حسانين )3

 ةيألجت ن ن جقاجت    نيهجت   جت ولجدونجتشاععععععععمياجت   ا ىج ح ايايهجتىسععععععععةينجق ويجج

ه  جق تهي جت عوترقجت ا ايهالج واسععععععععععععةينجوه  جوضععععععععععععوججت  امللجتىسعععععععععععع  موالج ملجقميلجرهينلجج

اضععععععععععععع جهاجتىنوقعععيهجت ةرسعععععععععععععاعععلجت   جت ولجدونجتتاعععي جت ععع ن ج رجععع قعععيهججوخععع قعععيهجتىسعععععععععععععةينجج

ت ا ايهالج واسعععععععععةينىجو وصععععععععع جت  رتسعععععععععلج ضععععععععع ور جت  اي جوسعععععععععي  جتشه  ج    عععععععععا ج  تق جج

ج(14) واسةينجت   جصور جدقا لجىليكوا جوتح اياي و جتى ةوهلجوىارالجتاميهايى

 (:  2001. دراسة جيهان محمد أحمد )4

 ي ج  رعيق جتراععععععععععععععيداجقعي  جهلملجت راععععععععععععععيدجت ن   ىجت ررنعيقملج ملجتةااعلجتسععععععععععععع وع اع جقن اعلجج

ج(15)ت  وتاقجت ةرسا ج واسةينجتى ااينج  ورجتىسةينى
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 (:  2001. دراسة على أحمد )5

 ضع ور جت  وسعملج ملجتقيقلجتى تىزجت  ع الج سعاا ج وصعولجتىسعةينج ايجوت  وسعملج ملجته تدجج

 نيق جقملجتح ايايهجتىسعععععععةينجت  ععععععع الجو نجهلملجوسعععععععي  جوتب ا جت  وتدرجت طمالجت  يدر جهلملجت 

تشه  جت  وسععملج ملجاعع ججوتوضععاحجقيجت  ق جدورجوقؤسععسععيهجرهينلجتىسععةينجقملجتر ععا جمج ويجج

ت ج قيهجت   جنا اجتشايد جق ويجوراملجىريل جقؤسعععععسعععععيهجت  هينلجوت  وسعععععملجا ويج    ن جخ قيهجج

ج(16) اض جىاجن  يفجت  ويجقاجتىسةينى

 (:  2001إيناس خليفة ). دراسة  6

هلملجتصسعععععع  ج نج نا جهلملجت سععععععينجروهالجت  اي ج واسععععععةينج  اتجنا  و ج نجن اوتجحاي ج

ج(17)قس  ولجدتخ جت يرج س   جوقم انا ى

 (:  2002. دراسة سمير حسن )7

 ىع هجهلملج  ااعلجدورجتىسعععععععععععععةينجتصق جت عدىجن طوعقجت  وسعععععععععععععملج ملجت لععععععععععععععيلج عدتجت ع ورجواقجج

 ىعع هج ععدهجت عع رتسعععععععععععععععلجهلملج  ااععلجت سععععععععععععع رععيد جقاجقعع رتهجو ق ععيرععيهججقوتصعععععععععععععرععيهجقناةععلىجىاععيجج

ج(18)تىسةينى

 (:2003. دراسة أكمل نجاح )8

 وضعععع  جق اجايهوالج  تق جت سععععا خيلجت ةرسععععا ج ملجخراجت  وقجوت سععععينجروهالجت  اي ج

 ع اجهاةعلجقاجتىسعععععععععععععةينىجوقع جتسععععععععععععع وع اع جت ع رتسععععععععععععععلجت اا جاعيهواعلجت  ع رملعقجهلملجقماوهعلجقاجج

ج(19)ت سا خيلج ملجت سينجروهالجت  اي ج  اجهاةلجقاجىميرجت ساى سي اقج

 Creen Berger  (2003:). دراسة  9

 وضعع  ج  االجت  ه جت ا ايعملج ملجحاي جتىسععاجشىسععي  جقايرتهجت  نييشجقملجت  اي ج ملجج

ج(20)ضولجت  ي لجت ةرسالجت   جن ونجهو ويجتىساج موو  جساجتىنيشى

 (:  2004). دراسة أحالم عبداملؤمن  10

 ى هجهلملجق يولجوضععععععملجت ععععععورجق ا ججىسععععععيه  جتىسععععععاجهلملجقايرسععععععلجح وق جقاجحاتج

ت سعععععععععع   لجوتىلععععععععععيرىلجوت  هينلجوت  اقجت دتهنجوت   تقلىجو وضعععععععععع  جت  رتسععععععععععلج نجتىسععععععععععةينج

نا  و جت   عععععععععععععولجهلملجح وقا جت م رالجوت ا ايهالجوت ا ومل الجوت  ععععععععععععع الجوت ث ياالجو ي  يجج

 (21)ينلج واسةينىقاجخ لجقؤسسيهجت  ه

ج



Abo El Nile MA, Social Protection 
Volume 4, Issue 1 

 

- 8 - 
 

 Kelley C. Nancy  (2004  :). دراسة  11

ته اعع هجت عع رتسععععععععععععععلجهلملجقعع خ جتر  ععي اععيج   ومل جقسععععععععععععع واجت سعععععععععععععينجروهاععلجت  اععي ج عع اجج

تىسععععععةينجت دناجينيرونجقاجتهيقيهجاسععععععايرالجوررسععععععالجويعععععع الىجوتوصععععععو جت  رتسععععععلجتقملجسعععععع ج

ت رئعلجومملجت  هعينعلجت ا اعيهاعلججقمعي هجر يسعععععععععععععاعلجنا اجقاجخ  اعيجت سعععععععععععععينجروهاعلجت  اعي ج اعدهجج

وت  هعينعلجت ةرسعععععععععععععاعلجوت  هعينعلجت  وحاعلجوت  هعينعلجت ماااعلجو نجتش  اعي ج وعدهجتمععي هجيسعععععععععععععيهع ج ملجج

ج(22)ت سينجروهالجت  اي ج اؤ لجتىسةينى

 Smith  (2004  :). دراسة  12

 ىججتنجك جقاجت لنورج ي   لجوتى  ر جتىي الجناثوونجق  دتهجقاالج ةوهالجاود جت  اي

ىايج نجتىلععععععيرىلج ملج  لععععععطلجوق جت ر تلجيسععععععا ج ملجت وا جقسعععععع واجتشحمي جوت لععععععنورج ي وح  جج

  اجتىسعةيننجومل املجقسع واجت  ضعيجهاجت  اي جو درتىا ج   ر و جهلملجت     ج ملجضعماجحاي و جج

ىاعيج نجتسععععععععععععع  معيلج حع تاجت  اعي جنزودجتى جنجو ت عيذجقوقيجت  رعيالجيسعععععععععععععيهع جتقملجحع جتناع جهلملجج

ج(23)عس جوت ن  جقاجتصق تضجتمج ورلجىايج ر جنؤداجتقملج وولجذرو جت ةميجج ملجت  اي ىوقينلجت 

 (:  2004. دراسة عزة عبدالجليل )13

تنج   جتىلعععععع  هجت   جيني ىجق ويجتىسععععععةونجمملجقلعععععع  هجوق جت ر تلجوىارالجتسعععععع غ   ج

تىسععاج يشضععيالججججااايجينودجهو و ج ي ةرملجوقلعع  هجضععنيجت ن قيهجت ا ايهالجوت و ج دوتر

ج(24)تقملجت نز لجت ا ايهالجوت لنورج ير ريضجتى يرلجت ا ايهالى

 (:  2004. دراسة سامى مصطفى )14

 ر جنمقج نجت تعملجر ميهجتصهضععععيلجهة جت ععععاا جت ب تق جو نج ةيألجقماوهلجقاجتىايرتهجج

ج(25)ت  ايتالجوت   جنمقجتةاا ويجصا تدجواايهيهجتىسةينى

 (:  2005عبدالرحمن ). دراسة سلطان  15

 ضععععععععععععع ور جت سععععععععععععع رععععيد جقاجق عععع دتهجت طااج  تق جىمععععيرجت سعععععععععععععاجو نجتوتا جتقواععععيدتهجج

تى طوهلج ونا جقملجىميرجت سعععععععععاجين جقاجت نوتق جت ايقلجت   ج سعععععععععا ج ملجترنا جتىايرسعععععععععلجدتخ جج

 (26)ت ب ريق جت ا وملتملى
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 (:  2005. دراسة فاطمة محمود )16

تسععععع ثايرج يقيهجتىسعععععةينجوت نا جهلملجقوتاالجقلععععع ولجوق جت ر تلجج ضععععع ور جت نا جهلملجج

  مو جوت نا جهلملجتواي جت ب تق جوت ج قيهجت ا ومل الج ايجيسعععععععععععيه   جهلملجت ر قيفج ملجتمع املجج

ج(27)وتىليرىلج ملج  لط  ى

 (:2008. دراسة كال من ماجدة إمام ووفاء صالح )17

تصسعععع مللجوتمع انالج واسععععاجوه ق ويجججج سعععع و فجت  لععععيجهاج مانلجت ن قلج ينجت  هينل

ج(28)  ضيهجهاجت  اي ى

 (:  2011. دراسة سلوى عبدهللا )18

 وصعععععععع ج ضعععععععع ور جتواي جقةياجررسععععععععا جق ملحج  ميرجت سععععععععاجوت سععععععععينجت ن قيهجت ا ايهالج

ت جيصععععلج و جوتواي جكيالجت   وقجت  عععع الجوت ةرسععععالجوت ا ومل الجوت  ث ارالج  ونجت رئلج  ورجج

ج(29)ايهالج  اتجن  جتدقياا ج ملجقم انا ج   سينجروهالجحاي و ىت  هينلجت ا 

ج

 ( املحور الثانى: دراسات عن الحماية االجتماعية للمسنين.2

 
 2007دراسة محمد عبد الشفيع عيسى  – 1

وهدفت الدراسه التعرف على واقع دور شبكات االمان االجتماعى للفقراء فى بعض الدول العربيه وقد  
اكدت نتائج الدراسه اتساع الدور االجتماعى للدوله فى االقطار العربيه على اختالف ظروفها االقتصاديه  

المعرضه للخطر ومنها الفقراء  واالجتماعيه وتنوع هياكلها وانظمتها فى توفير الحمايه االجتماعيه للفئات  
 ومتحدى االعاقه والمرأه وغيرها  

 هم ادوات شبكات االمان االجتماعى فى غالبية الدول العربيه ومنها واشارت الدراسه أل
 معاشات ومساعدات كبار السن      -ه التامين الصحى  ينظام التامين الصحى وبناء منظومة فاعل  -
 برامج التشغيل العامه والصناديق االجتماعيه    -                       تأمينات ومساعدات بطاله  -
 ( 30هيل متحدى االعاقه وايضا المرأه )رعاية وتأ  -
 
 Bealcs    2008دراسة    –  2  

الخدمات   وواقع  والمرأه  للمسنين  االجتماعيه  الحمايه  لتوفير  المترتبه  االثار  للتعرف على  الدراسه  وسعت 
المقدمه   الدراسه  لاالجتماعيه  نتائج  واكدت  الدولى  البرلمانى  باالتحاد  الحمايه  ضهم  برامج  توفير  رورة 

احتياجاتهم ما    دن والمرأه والذين تتعداالجتماعيه لكافة فئات المجتمع ومن اهمها الفئات الضعيفه مثل المسني
ليات الحمايه االجتماعيه تلك الفئات  آفسيه واالقتصاديه والماديه مع ضرورة التنوع فى  نبين االجتماعيه وال 

طار سياسه اجتماعيه فاعله تسعى  إما بين المسانده المجتمعيه وتحسين نوعية الحياه والمطالبه بحقوقهم فى  
 ( 31اله االجتماعيه بين الفئات والقطاعات المتعدده فى المجتمع ) لتحقيق المساواه والعد 

   2009دراسة عبد هللا كامل خميس     – 3
هدفت الدراسه التحليل السوسيولوجى االجتماعى لنظام الحمايه االجتماعيه فى التشريع الليبى وقد  
السياسه   تتضمنه  ما  على  يعتمد  ان  يجب  االجتماعيه  الحمايه  نظام  ان  الدراسه  نتائج  اوضحت 
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تلك   خاصة  المختلفه  الخدميه  بالقطاعات  تتعلق  اجتماعيه  تشريعات  من  للمجتمع  االجتماعيه 
طاعات التى تمثل نظام الحمايه االجتماعيه او التى تعتبر احد قنواته االساسيه لقطاع الضمان  الق

 ( 32والتضامن االجتماعى من أجل مواجهة مشكالت الفقر والبطاله والمرض )
 2010دراسة خضر عبد العظيم انور قوره   – 4
الحمايه المقدمه لهم من الدول والمتمثله فى معاش  والتى هدفت الكشف عن رؤية الفقراء الشكال              

الضمان االجتماعى وفى الرعايه الصحيه ومدى كفاية هذه الجهود المجتمعيه فى سد  احتياجاتهم  
اليوميه وتحديد  المستفيده من الضمان االجتماعى مع  المشا  االساسيه  التى تواجه بعض االسر  كل 

المساعدات  هذه  تقديم  تتولى  التى  مجال    الجهات  فى  ذاتها  االسره  تواجه  الى  المشكالت  وكذلك 
من الحمايه االجتماعيه من خالل الدوله    الحصول على العالج وتطلعات وامال تلك االسر لمزيد 

وذكرت نتائج الدراسه ان هناك محدوديه لمدى استفادة االسر من برامج الحمايه االجتماعيه والمتمثله  
ينعكس اثرها بشكل واضح على حياتهم وترى هذه االسر    لى لم مان االجتماعى وبالتاضفى معاش ال

 ( 33ان الدوله هى المسئوله عن رعايتهم )
 Andy Norton    2011دراسة   –  5  
وقد استعرضت الدراسه اهم مفاهيم الحمايه االجتماعيه فى سياق التنميه الدوليه كما تناولت السياق            

الدولى بالحمصر لإلاالمع الدروس  آهم  أايه االجتماعيه وهتمام  الحمايه االجتماعيه من واقع  ليات 
الوا من  المستفاده  الحمايه  لخبرات  توفير  على ضرورة  الدراسه  نتائج  اكدت  وقد  الدوليه  تجارب 

االجتماعيه لكل فئات المجتمع وبكافة القطاعات وبصفه خاصه االهتمام بالحمايه االجتماعيه بالقطاع  
من   وان  وتطوير  آهم  أالصحى  وتقويم  المجتمع  مؤسسات  بين  الشراكه  االجتماعيه  الحمايه  ليات 

 ( 34بصفه مستمره ) السياسات االجتماعيه  
2012دراسة منى عطيه خزام         – 6  
وكانت اهدافها تحديد الفئات االولى بالرعايه وتحديد واقع الخدمات المقدمه لها ومتطلبات االستدامه            

االستدامه   لتحقيق  تخطيطيه  مؤشرات  الى  والتوصل  الفئات  لهذه  المقدمه  للخدمات  االجتماعيه 
ات المقدمه واشارت الدراسه فى نتائجها الى ان الفئات االولى بالرعايه فى المجتمع  االجتماعيه للخدم
م بال  االسر  واسر  أ هى  النساء  تعولها  التى  الفقيره  واالسر  والمطلقات  والضعفاء  والمسنين  وى 

المتعطلين عن العمل وحددت الدراسه واقع الخدمات المقدمه لهم والمشكالت التى تحد من استفادة  
منها كما توصلت ايضا الى مجموعه من المؤشرات التخطيطيه لتحقيق االستدامه االجتماعيه    االسر

 ( 35للخدمات المقدمه للفئات االولى بالرعايه )
 Ministry of Social  development    2013  دراسة –  7           
الدعم    ل واستهدفت الدراسه وضع وصياغة استراتيجيه للحمايه القوميه ببنجالدش تهتم بتوفير سب           

والمراهقين   والجماعات  المدارس  االطفال وطالب  من  المجتمع  فئات  لكافة  االجتماعيه  والحمايه 
ج  ر براموالسكان فى سن العمل والمسنين ومتحدى االعاقه واكدت نتائج الدراسه على ضرورة توفي

لتك الفئات فى اطار سياسة اجتماعيه فاعله تسعى لمواجهة الفقر واالستبعاد  رعايه اجتماعيه متكامله  
 ( 36االجتماعى وتحسين نوعية الحياه والمسانده االجتماعيه )

 Emma Cain    2014  دراسة  – 8          
هدفت الدراسه التعرف على اسهامات الحمايه االجتماعيه فى مواجهة الضعف االنسانى والمخاطر             

 الحياه المختلفه   ةر دوربواالستبعاد االجتماعى ع 
ربط             ضرورة  على  الدراسه  نتائج  اكدت  االجتماعيه  آوقد  بالخدمات  االجتماعيه  الحمايه  ليات 

والمسانده االجتماعيه لألنسان عبر دورة الحياه مع التقويم المستمر  المعاصره لتحقيق الدعم والحمايه  
كما اكدت على ان  ,  للسياسات االجتماعيه واهمية دعم الجماعات الضعيفه والمدافعه عن حقوقها  
اطار فلسفة التنميه    برامج الحمايه االجتماعيه تحتاج الى خطط استراتيجيه طويلة المدى لتحقيقها فى 

اهمية الدعم السياسى والحكومى لتلك الخطط من أجل تحقيق الحمايه االجتماعيه فى    ع المستدامه م
 ( 37المجتمعات المختلفه سواء المتقدمه او الناميه )
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 Mukul G.Asher    2015   دراسة –  9           
واستهدفت الدراسه التعرف على سياسات الحمايه االجتماعيه والتحديات التى تواجهها وصوال لرؤى            

رؤية   بعد  فيما  لتحقيقها  الحمايه  2015ومقترحات  سياسات  ودعم  لتحقيق  انه  الدراسه  نتائج  واكدت 
هة المشكالت  االجتماعيه فى المجتمع يجب التركيز على وضع خطط استراتيجيه الشباع االحتياجات ومواج

واالقتصاديه   امامواالجتماعيه  الفرص  تفرقه  اتاحة  دون  بعداله ومساواه  والمسانده     -  الجميع  الدعم 
دعم     -   ايجاد فرص تشغيل والتوظيف للشباب والقادرين على العمل    -االجتماعيه لفئات العجز والمرض  

ستبعاد االجتماعى للفئات المهمشه التخطيط لمواجهة اال  -  المؤسسات االجتماعيه وتحقيق الشركه بينها
 ( 38تحقيق االمن االجتماعى والنفسى واالقتصادى لكافة افراد المجتمع  ) -

 2016دراسة يحى محمد هاشم    –   10
ليات الحد من الفقر فى الريف المصرى من خالل شبكات الحمايه  آهدفت الدراسه الى الكشف عن            

ليات  آريف المصرى ومصادرها واساليبها والحمايه االجتماعيه التى تعمل بالاالجتماعيه واشكال  
شبكات الحمايه االجتماعيه للحد من الفقر داخل القريه المصريه والتعرف على مدى فاعلية شبكات  
الحمايه االجتماعيه فى حل مشكالت المجتمع  من اجل معالجة الفقر والكشف عن المعوقات التى  

حمايه االجتماعيه فى مكافحة الفقر وصوال الى رؤيه مستقبليه للحد من  الفقر فى  تواجه شبكات ال
 مصر  

الحكوميه             المجتمع  مؤسسات  بين  الجهود  توحيد  على  العمل  الدراسه ضرورة  نتائج  اكدت  وقد 
المحليه   التنميه  استراتيجيات   تبنى  الفقر وضرورة  مشكلة  من  الحد  أجل  من  والخاصه  واالهليه 

من مشكلة    لمناصره للفقراء ومواجهة تهميش تلك الفئات والعمل على صياغة رؤيه مستقبليه للحد ا
 ( 39الفقر فى مصر واالعتماد وبشكل اساسى على سياسات الحمايه االجتماعيه )

 

 ( املحور الثالث: دراسات عن الخدمة االجتماعية للمسنين:  3

 (:  2001. دراسة فتحى السيس ى )1

واودجقاجت    نيهجت   جتو ا جقؤسععععععععععسععععععععععيهجت  هينلجت نوت الج واسععععععععععةينجقاجج اععععععععععيرهجتقملجج

  اايجضععععععععععنيجت اا  جتشدتراج ادهجتىؤسععععععععععسععععععععععيهجقاجه  جاني الجت ج قيهجتى  قلج واسععععععععععةينجج

و ى هجت  رتسععععععععععععلجىد نجتر ريضجقسعععععععععععع واجتصدتلجتىا ج مخ ععععععععععععي اينجت ا ايهاينجت نيقوينج ملجج

 ط مل لجتة ا جتمع املجوه  جواودجا ملقجها جقا جججج دهجتىؤسععععسععععيهجوضععععنيجتىايرسععععلجتىاةال

ج(40)اض جهاجضنيجاني الجت  هينلج واؤسسلج  رلجهيقلى

 (:  2001. دراسة نيفين ابراهيم )2

ج(41) وض  ج  االجتىسير  جت ا ايهالج ملجت رايجتىليه جت سومالج  اجتىسةينى

 (:  2002. دراسة أحمد حمزة )3

اجت ة ي  جتاثو ج ملج نج  ملقجت  نيق جقملجتىسعععةينجدتخ جتوصعععو جت  رتسعععلجتقملجقماوهلجق

ت  ترجت سععععععععع ج مناجتىنوقيهجق ويجصعععععععععنوسلجتا تلتهجقمولجتىسعععععععععاج ي  ترنجوااودجر  جت نا جج

دتخ جت  تر,جوه  جتوتا جت ب تق جتمعيرالجت   جت ه جت ن قيهجدتخ جدترجرهينلجتىسعةيننجو نضعيجج
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يجتىايرسععععععلجتىاةالج رج قلجت ا ايهالجدتخ ججه  جتةيسععععععقجتص لععععععطلجقملجوتقملجتىسععععععةينجوضععععععن

ج(42)دورجتىسةينى

 (:  2002. دراسة زينب الباهى )4

 اععععيرهجتقملج نجت ب تق جتشراععععيدنلجت   جن  قايج خ ععععيأىجت عايهلج بر نلجتىسععععةينجتزمل جقاجج

ج(43)ت ساج سوو جت  اي ج ي جت سواج واسةينج ملجت عوترقجت ا ايهالجوت   الجوت غدت الى

 (:  2002. دراسة جمال شكرى )5

 ى هج نجقلعععععععععععع ولجت نز لجت ا ايهالج ن ج ح ج   جتىلعععععععععععع  هجت   جيني ىجق ويجتىسععععععععععععةينج

وت ةيتملجهاجت   يه جقاجه  جت  اي جتصسعععع  ج يىسععععاجو ايدهجت  رتسععععلج ضعععع ور جتوصععععايجدورجج

واسعععععععععةينجو اججوتضععععععععع جىاةلجت ج قلجت ا ايهالج ملجت نا جهلملجت رايجح  جت نز لجت ا ايهالج 

ن   قجذ نجت جقاجخ لجتىة ايهجوت عانايهجتىنةالج ي نا جقملجتىسعععععععععععةينجوقسعععععععععععيه  و جهلملجج

ت ج وفجقاجت نز لجوت  ن جتىسعععععععععععاج دتت جوت لعععععععععععنورج ي  االجوتص االنجو ر ج عععععععععععج جق حقج  جج

ج(44)وق  و جاا ى

 (:  2004. دراسة إيمان محمد )6

تعععع ها جج ت   وقجت ا اععععيهاععععلج واسعععععععععععععةينجوقعععع ججرىزهجهاجدورجتصخ عععععععععععععععععيأىجتشا اععععيعملج ملج

تسععععععععععععع وععع اععع جت ععع رتسعععععععععععععععلجت  ن فجهلملجت جععع قعععيهجت ا اعععيهاعععلجت   جتوا  عععيجت جععع قعععلجت ا اعععيهاعععلجج

 واسععععععععععععةينج اؤسععععععععععععسععععععععععععيهجت  هينلجت ا ايهالج   ها جح وقا جت ا ايهالجوت  ن فجهلملجت  ورجج

اسعععععععععععععةينجت ععداجن و ج عع جت خ ععععععععععععععيأىجت ا اععيعملجىااععير جهععي ج ملجتعع ها جت   وقجت ا اععيهاععلج و

ج(45) يىؤسسلى

 (:  2004. دراسة عفاف راشد )7

 ىع هجهلملجقاعيرسععععععععععععععلجت ن فجتىن  ملجت سعععععععععععععووكىج ملجخع قعلجت ر دج ملج نع نع ج سعععععععععععععوو جحاعي ج

تىسعععةيهجتصرتق جحاتج وضععع  جت  رتسعععلج نجتىسعععةيهجتن جت ا ق جت  و جه قي و جت ا ايهالجج

سعععععععععععععااج عيشضععععععععععععععياعلجتقملجت اعي ااججوتضعععععععععععععنيجقلععععععععععععععيرى و ج ملجت  اعي جت ا اعيهاعلجوت ع جرهعين واجصرر

ج(46)قايرسلج  لطلجت  اي جت اوقالى

 (:  2005. دراسة عماد محمد )8

ج(47)ت  ي جهاجخ قيهجت  هينلجت ا ايهالجوت سينجروهالجت  اي ج واسةينى
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 (:  2005. دراسة أحمد غريب )9

 ي  مليضجقاججتسعععععععع و ا جت اا ج  تق جت ا وملحج  ميرجت سععععععععاج ا ىزجسععععععععواينج اجهم ت نزملزجج

ج(48)خ لجتص  تفجت ا ومل الجتىوضوهلج  ميرجت ساجوتشق يريهجتىيدنلجوت بل مللجتى يحلج ا ى

 (:  2007. دراسة حمادة رجب )10

رىزهجهاجق يررلج و هينلجت ا ايهالجت  سعععععععععععاالجو ي جت  سعععععععععععاالج   سعععععععععععينجروهالجت  اي ج

حاي جتىسعععععةينجدتخ جت  هينلجج واسعععععةينىجوق جتسععععع و ا جت  رتسعععععلجت  ن جدرالجوقسععععع واجروهالجج

ت عي تن(جقملجق يو لجججج–تصصعععع قيلجججج–ت ا ايهالجت  سععععاالج)تىؤسععععسععععيه(جو ي جت  سععععاالج)تصسعععع  جج

ت  وصع جتقملجت عورجق ا ججن ضعااجقماوهلجقاجتىؤاع تهجت   طاطالجت   ج سعيه جهلملجت سعينجج

 ملجتوعععععنججت جععععع قعععععيهجت   جت ععععع  ج واسعععععععععععععةينج ملجى جقاجروعملجت  هعععععينعععععلج   سعععععععععععععينجروهاعععععلجحاعععععي و جج

ج(49)ت  هينلى

 (:  2008. دراسة فضل محمد، ومحمد عرفات )11

 ى هجهلملجقلععععع  هجوتح ايايهجتىسعععععةينجوت    نيهجوتىنوقيهجت   جتوتا جقؤسعععععسعععععيهج

رهينلجتىسعععععععةينجهلملجضععععععع ور جتوصعععععععايجت  ورجتىا ج ط ملقج ن ا جتمع املجقملجقؤسعععععععسعععععععيهجرهينلجج

تىاةاععلج ط مل ععلجتة ا جتمع املجوت عع ن جججتىسعععععععععععععةينجوملا اجقاجخ  اععيجت  اقج  عع تفجتىاععيرسععععععععععععععل

ج(50)خ قيهجق ةوهلج  طياجتىسةينى

ج

 - الدراسات السابقه بنظره تحليليه يتضح ما يلى : ء بأستقرا
 مسنين ايه االجتماعيه ورعاية ال افادت الباحثه فى استكمال الرؤيه لتحديد اليات الحم –  1 
 ومشكالتها   سنين لحمايه االجتماعيه للموجهت الباحثه فى التعرف على سياسات ا  – 2
افادت فى اهمية استخدام طرق واليات الخدمه االجتماعيه ) الممارسه العامه للخدمه االجتماعيه    -3

 سنين حمايه االجتماعيه للم( لتحقيق ال
 وان يتم وضعها على نهج حقوقى متكامل    سنين رامج المقدمه للماالهتمام بنوعية الخدمات والب  –  4
ركزت معظم الدراسات للمارسه المهنيه للخدمه االجتماعيه على تقديم الخدمات الضروريه    –  5

المجتمعيه  المي التى    والمسانده  الم بالتعاون    سنين ستفيد منها  المنظمات وتحويل  سن  مع مختلف 
 الى مسن منتج المعيله 

ا  –   6 والدراسات  البحوث  تركيز  الماهمية  مشكالت  على  ضغوط    ه يعانووما    سنين لعلميه  من 
 . واضطرابات ومخاطر وعدم القدره على التعايش مع االوضاع والظروف المحيطه 

 
 ثالثا المنطلقات النظريه : 

الممارسه العامه للخدمه االجتماعيه تركز فى ممارستها على العديد من النظريات والنماذج ومن  
 ضمنها  

ركزت الباحثه فى دراستها على نظرية الدور النها تتناسب مع االدوار التى يقوم بها الممارس العام  
 مسنين حمايه االجتماعيه لللتحقيق اهداف ال
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               Social ROLE theoryنظرية الدور االجتماعى     – 1
فالدور مجموعه من انماط سلوكيه تكون وحدة ذات معنى وتبدو مالئمه لشخص يشغل معينه           

 ( 51فى المجتمع )
كما يعرف الدور بأنه افعال االعضاء لألفراد فيما يتفق معه او ينتهك مجموعة معينه من           

الدور االجتماعى واحده من اهم واكثر النظريات المستخدمه   المعايير التنظيميه وتتميز نظرية  
فى الخدمه االجتماعيه وتقوم نظرية الدور على ان كل فرد يشغل مركزا اجتماعيا ميعنا فى السلم  
والواجبات   الحقوق  من  مجموعه  شغله  الذى  الشخص  على  يعرض  المركز  هذا  االجتماعى 

 (52ص الذين شغلون مراكز اجتماعيه اخرى ) وااللتزامات التى تنظم تلقائيا  مع االشخا
 اوجه استفادة الدراسه من نظرية الدور  

لحمايه االجتماعيه  تساعد النظريه على فهم االدوار التى يقوم بها الممارس العام لتحقيق اهداف ا  –   1
 وما ينقص القيام به من ادوار مهنيه   سنين للم

يهم فى سد الثغرات التى تعوق منظمات    ايضا تفيد نظرية الدور فى وضع تصور مقترح    -   2
 الجمعيات االهليه عن اداء دورها بصوره فعاله لألستفاده من خدماتها 

ايضا تساعد على تحديد ادوار مهنيه فعاله لألخصائى االجتماعى او الممارس العام والتعاون    –  3
   سنين القتصاديه وغيرها للممع فريق العمل لتحقيق الحمايه االجتماعيه والتعليميه والصحيه وا 

 

                        Central System  theoryنظرية االنساق العامه      – 2
تمتد الجذور التاريخيه لنظرية االنساق العامه لثالثينيات القرن الماضى من خالل نظرية            

   -المعلومات والمدارس وااليكولوجيه وتتسم نظرية االنساق العامه بما يلى :
 انها تتعامل مع االجزاء فى اطار الكليات على اساس التاثير المتبادل بين الجزء والكل   - أ  
 وم المعلومات المتاحه عن االنساق  تركز على مفه   –ب 
 تهتم بالتعامل مع المشكالت فى اطار ابعادها واشكالها المتعدده    -جـ 
 ( 53تتيح استخدام نماذج متداخله لتحقيق االهداف المراد الوصول اليها )  –د 
 

ى  مبنى عل  النسقومن التطورات الحديثه فى دراسة المنظمات هو النظر اليها كنسق حيث ان مفهوم  
اساس فكرة التفاعل بين وحدتين او اكثر وفى اطار علم االجتماع فأن هذه الوحده  قد تكون  

 ( 54)مجتمعات  –منظمات  – جماعات   –اشخاص 
وعرف بيرتا النفى  النسق على انه مجموعه من العناصر التى توجد فى حاله من التفاعل الدائم  

ترتبط بعالقات فيما بينها لتحقيق اغراض    وهذا يعنى ان النسق هو الكل الذى يتكون من اجزاء
 ( 55معينه )

هما على  أوقدن بيتكاس وميتاهان منهجا للخدمه االجتماعيه يطبق صراحة مبادئ النطمويتركز مبد 
ان الناس تعتمد على النظم فى بيئاتهم االجتماعيه القريبه من أجل تحقيق حياه مرضيه لذلك يجب  

تركز على هذه النظم وهناك ثالث انظمه قد تستطيع مساعدة الناس  على الخدمه االجتماعيه ان 
(56 ) 

لجماعه  انظمه رسميه مثل ا  االصدقاء او زمالء العمل   –نظم غير رسميه او طبيعيه مثل االسره  
 ( 57انظمه اجتماعيه مثل االمستشفيات او المدارس ) المحليه او نقابات العمال 

ن االجتماعيين بأطار نظرى ومجموعه من المفاهيم النظريه  وتمد نظرية االنساق العامه لألخصائيي 
والتى توجههم فى رؤيتهم للعالم حيث تحث االخصائيين للتفاعل بين مختلف االنساق فى البيئه  
بما فى ذلك التفاعالت بين االفراد والجماعات واالسر والمنظمات والمجتمعات وهذه المفاهيم  

 ( 58ركز على جهود التدخل المهنى ) تساعد االخصائى االجتماعى على ان ي
وتظهر اهمية نظرية االنساق العامه فى الممارسه العامه للخدمه االجتماعيه فى انها تتيح للمارس  
العام فرص من التعامل مع معلومات كثيره عن انساق التعامل وانها تزود الممارس العام بأطار  

الت االجتماعيه ونظرية النسق تغير انتباه  مرجعى لتقدير الموقف وتحديد العوامل المسببه للمشك
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بين   بالتعامالت  االهتمام  الى  بيئاتهم  او  االفراد  يملكها  التى  بالصفات  لألهتمام  العام  الممارس 
 ( 59االنساق )

 -وسوف يتم االستفاده من نظريه االنساق العامه فى اطار الدراسه الحاليه من خالل : 
 مسنين لل المشكالت الخاصه  التعامل مع         
 تحقيق االهداف الخاصه بالحمايه االجتماعيه            
 من خالل المنظمات ) الجمعيات االهليه (  سنين تقديم الخدمات للم          

 
 : فى ضوء الدراسات السابقه والمنطلقات النظريه تستطيع الباحثه ان تحدد مشكلة الدراسه فى 

التعليميه   الحمايه  لتحقيق  االجتماعيه  للخدمه  العامه  للمارسه  المهنيه  االدوار  افضل  الى  الوصول 
 سنين والبيئه االساسيه للمواالجتماعيه المعيشيه 

لحمايه  لدور الممارسه العامه للخدمه االجتماعيه للتحقيق ا  تصور مقترح ة الدراسه فى  كلوتحددت مش
 .   سنيناالجتماعيه للم

 
   :  همية الدراسه رابعا أ

ايضا    –   1 االجتماعيه  والحمايه  االجتماعيه  العداله  بقضايا  والمحلى  واالقليمى  العالمى  االهتمام 
 باعتبارها اساس لتحقيق التنميه داخل المجتمع  

 كى تشملهم بالرعايه والحمايه   سنين ت المستضعفه ومنهم الماتجاه واهتمام  الدوله الدوله بالفئا –  2
الفعال فى تحقيق اهداف    هامه لكى يصبح قوة انتاجيه لها دورهاكضرورة    سنين االهتمام بالم  -3

   التنميه  
اهداف الحمايه االجتماعيه فى المجتمع فى المجتمع المصرى فى الوقت الراهن فى ظل الظروف    -4

االجتماعيه واالقتصاديه الصعبه عقب الثورات التى حدث ت لها لضمان تحقيق العداله االجتماعيه  
 يمه  والمواطنه السل

تزايد االهتمام بالبحوث والدراسات العلميه التى تتناول االتجاهات الحديثه المتعلقه بالممارسه    -5
المدنى   والمجتمع  الدوله  تطوير عمل مؤسسات  فى  البارز  لدورها  االجتماعيه  للخدمه  المهنيه 

 سنين ت المستضعفه خاصة الملتحقيق الحمايه االجتماعيه للفئا
ا   –  6 الخدمه  تقدمها  مساعدة  التى  االجتماعيه  الحمايه  لبرامج  الفعال  التخطيط  فى  الجتماعيه 

 سنين والفئات المهمشه والمالجمعيات االهليه الالزمه اليجاد حياة افضا للفقراء  
 

 : هداف الدراسه خامسا أ
االد               تحديد  هو  مؤداه  رئيسى  هدف  تحقيق  الى  الدراسه  للمارس  تهدف  المهنيه  في    العاموار 

 سنين حمايه االجتماعيه للمالالخدمةاالجتماعية في تقديم خدمات 
 - وينبثق من هذا الهدف الرئيسى مجموعه من اهداف فرعيه هى :

 ثقافية العام لتحقيق الحمايه ال تحديد دور الممارس  –  1 
 تحديد دور الممارس العام لتحقيق الحمايه الصحيه      - 2
 لتحقيق الحمايه االقتصاديه وتحسين مستوى المعيشه      تحديد دور الممارس العام -3
 تحديد دور الممارس العام لتحقيق الحمايه االجتماعيه      -4
امعوقال  تحديد   –   5 تحقيق  التى تحول دون  للمات  الممارس   من   سنين لحمايه االجتماعيه    ة منظور 

 ة. العام
 تحديد مقترحات الحماية االجتماعية للمسنين  -6
الى  محاولة    –   7 لالتوصل  مقترح  التصور  لتحقيق  االجتماعيه  للخدمه  العامه  حمايه  لممارسه 

 سنين االجتماعيه للم
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 : تساؤالت الدراسه سادسا 
 مسنين لل االجتماعيةالحمايه  في الخدمة االجتماعية في تقديم خدمات  ر الممارس العامادوأما  – 1
من منظور الممارسه العامه    سنينلحمايه االجتماعيه للمالتى تحول دون تحقيق ا  المعوقات ما    –  2

 . 
 حماية االجتماعية للمسنين ما مقترحات تحقيق ال -3
 

 سابعا مفاهيم الدراسة : 
       مفهوم الحمايةاإلجتماعية -1
 مفهوم المسنين  -2

 
 مفهوم الحماية اإلجتماعية  -1

والبرامج   السياسات  كفاءة اسواق  تعتبر مجموعة من  تعزيز  الفقر من خالل  الحد من  الراميةإلي 
العمل والذي يقلل من تعرض المجتمعات للمخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات على حماية أنفسهم ضد  
المخاطر أو فقدان الدخل والحماية اإلجتماعية تتكون من عناصر رئيسية هي أسواق العمل والتأمين  

استنادا لمخططات حماية المجتمعات المحلية وحماية الطفل وتعد  اإلجتماعي والمساعدة اإلجتماعية  
أو   اإلجتماعية  المخاطر  أدارة  على  األفراد  تساعد  أليات موسمية  بمثابة  اإلجتماعية  الحماية  نظم 

 ( 60لتخفيف أثارها بمجرد وقوعها . )
 

إلنسان للحصول  مفهوم الحماية اإلجتماعية يحتوي على مجموعة من التدابير الحياتية التي تؤهل ا
على أحتياجاته األساسية من المأكل والملبس خاصة في الظروف يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة  
تأسيس األمان   إلى  النهاية  ذلك في  يؤدي  بحيث  المعيشة  لمستوى  األدني  الحد  أقتصادية وضمان 

 ( 61اإلجتماعي واإلقتصادي للناس . )
 

لتي أتخذت أستجابة الضعف والمخاطر والحرمان والتي   وهي أيضا مجموعة اإلجراءات العامة ا
 تعتبر  غير مقبولة إجتماعيا  

في إطالر نظامسياسي ومجتمعي معين وقد صنفت منظمة العمل الدولية تلك اإلجراءات العامة إلى   
 - ثالث فئات عامة هي : 

أمين اإلجتماعي  التأمين اإلجتماعي وتنظيمات سوق العمل والمساعدة اإلجتماعية .حيث يشمل الت 
خطط أشتراكات مصممة لحماية العمال وأسرهم ضد مراحل العمر واألمور الطارئة ذات الصلة  
العمل   سوق  أنظمة  وتتضمن  والحوادث  والمرض  والبطالة  والشيخوخة  األمومة  مثل  بالعمل 

العمال  األطرالقانونية التي تهدف إلى ضمان الحد األدنى من معايير التوظيف والعمل وحماية حقوق  
وتشمل المساعدات اإلجتماعية أدوات السياسة العامة الممولة من الضرائب والمصممة لمعالجةالفقر  

 ( 62والضعف .)
 

ويستخدم مصطلح الحماية اإلجتماعية للداللة على أي مبادرة يطلقها القطاع العام والخاص ويكون من شأنها  
اية الفئات الضعيفة من مخاطر البطالة فضال  عن  توفير تحويالت اإلستهالك  ومصادر الدخل للفقراء وحم

المتمثل بتقليص حدة ضعف الفقراء   تحسين وضع الفئات المهمشه إجتماعيا  وذلك بغية تحقيق الهدفالعام 
 ( 63وسواهم من الفئات المهمشة على المستويين اإلقتصادي واإلجتماعي .)

 
 - وتقصد الباحثة الحماية اإلجتماعية في بحثها :

سياسات الحماية اإلجتماعية في مصر تشمل فئات عديدة الذين يستفيدون منها . ويحصلون  هي أن  
الذين   المسنين  هم  الفئات  هذه  ضمن  ومن  الحياتية  المختلفة  أشباعتهم  تحقق  التي  الفرص  على 
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يتعرضون للفقر والمخاطروالمرض للحصول على الخدمات والموارد األساسية و الخدمات الصحية  
 األقتصادية ... وغيرها . والثقافية و

 

 ( تعريف المسن :   2

ه ا جهم ت ةيصععععععيجاععععععوقينج بنجت ر دجت داجنمومجقاجت نا جخا جوسعععععع ونجهيقيج وج ىم ج

ج(64)نوتا جقماوهلجقاجت ضغو جتى مينةلجررسالجوتا ايهالجوتق  يدنلجوي الى

سعععععععععععععةعلجو  ع جحع دج65وهن فجتىسعععععععععععععاج عبرع ج وجذ عنجت  عععععععععععععج جت  مي جوت عداجت طىجها هج

جت نوايلجقم املجتىسةينجتقملجي اجائيهجممل:جج

 ت لا وخلجتىم   ىججججYoung oldسةلجوملطوقجهو ويجج64-60قاجج ى1

 ت لا وخلجت وسطىىججججmiddle oldسةلجوملطوقجهو ويجج74-65قاجج ى2

ج(65)ىلجتى بخ  ت لا وخججOld oldسةلجاايجاوقجوملطوقجهو ويجج75 ى3

وهن فجتىسعععععععاج نضعععععععيج وجت  عععععععج جت داج حا جتقملجت   يه ج نوتق جق  ورلجو  ة جقيدرج

ج(66)اساايجوه وايجهلملجت نا جوتشر يفى

وملة  جتقملجق حوععععلجتىسعععععععععععععةينجهلملجتووععععيج ورجقاج  وترجت  اععععي جو ععععي   جقاج وت   ععععيجومملجج

ملجىثي جقاجتصهضععيلجوا  تنجج يسعع ج باضعع جقاجسععي   ويجصنجت  ععور جت ع ن  جن ععيح ويجضععاورج 

ج(67)قواو ج و و جوت  اومللجتزولجقملج وت   يجت ر و جوت نةروتنى

هيقيجو ىم جو وجت سععععععاجت دىجح دهجججج60وهن فجتىسععععععةينج نضععععععيج وو جتصا تدجت دناجنموغونج

قيرونجتىنيايهج ملجق  جومملجق حولجقاجت نا ج ايجاوتر ويجت ةرسالجوت ا ايهالجوت   الجقايجج

 جضع ور جت  اقجت  هينلجتى  يقولج ادهجت رئلجقاجخ لجت ها جتق يرايهجتىؤسعسيهججيسع وز جقن

ج(68)  طومل جخ قي ويج ملجضولجتى غي تهجتمع انالجتىنيص  ج يمع املجتى  اى

جوت   جت ميحثلج يىسةينج ملج  ثوي:جج

 هيقيجو ىم ىجججج60  جت دناجنموغونجقاجت نا جج ى1

 سةينج ملجق يا لجت ل قالىججت دناجنا ددونجهلملجاانايهجرهينلجتى ى2

 ت دناجن  ياونجتقملجخ قيهجوتامياجتح اياي و جت ا ايهالجوت ةرسالجوت ا ومل الىجج ى3

جت دناجينيرونجقاجقليك جومل  ياونجتقملجتىسير  جوت  اينلجت ا ايهالىجج ى4

ج
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 ثامنا اإلجراءات المنهجية للدراسة : 

الدراسات  نوع الدراسة :   -أ الدراسة من  تلك  الى تحديد  تعد  التي تهدف  التحليلية  الوصفية 

 . سنين حماية االجتماعية للمأدوار الممارس العام في الخدمة االجتماعية لتحقيق ال

المستخدم   -ب  المنهج  بإسلوب   نوع  االجتماعي  المسح  منهج  الدراسة  تتبنى  للم  :  سنين  العينه 

 من خدمات الجمعيات االهلية .    ين لمستفيد ا

 ل لالخصائيين االجتماعيين والمسئولين بالجمعيات االهلية . المسح االحتماعي الشام

 :   أدوات الدراسة   - ج   

 .   سنين للم ار إستمارة إستب -1

ح -2 اإلجتماعيين  واإلخصائيين  للمسئولين  إستبيان  اإلجتماعية  إستمارة  الحماية  تحقيق  ول 

 . سنين للم

 :    مجاالت الدراسة -د 

 المكاني للدراسية كاألتي : المجال المكاني : يمكن تحديد المجال  -1

إدارة القرين اإلجتماعية محافظة الشرقية . حيث كان    –جمعية الكوثر الخيرية   •

 ( . 6عدد المسئولين واإلخصائيين االجتماعيين بالجمعية )

محافظة الشرقية . حيث كان عدد المسئولين واإلخصائيين      رسالة بالغارجمعية   •

 ( . 7االجتماعيين بالجمعية )

المسئولين   • عدد  كان  حيث   . الشرقية  محافظة  بالزقازيق  تمكين  مؤسسة 

 ( . 7واإلخصائيين االجتماعيين بالجمعية )

وتقديم خدمات  سنين  ل مع أكبر عدد من الموإختارت الباحثة هذه الجمعيات ألنها تتعام

 لهم. 

 : المجال البشري  -2
مفرده والمسح   300إجمالي ( مفرده من الجمعيات الثالثه من  60)  سنينلمسحب عينه ل

 الشامل للمسئولين واالخصائيين االجتماعيين . 

المجال الزمني :  إستغرقت الفترة الزمنية إلجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات حوالي   -3

 ثالثة شهور 

 

 أدوات الدراسة:  ▪
 تمثلت أدوات جمع البيانات في: 

 االجتماعية لهم :لحماية تحقيق احول  استمارة استبار للمسنين (1)
 :وتم تصميم األداة وفقًا للخطوات التالية ▪
 ، وذلكلحماية االجتماعية لهم تحقيق احول استمارة استبار للمسنين بتصميم  الباحثة قامت  .1
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 بالرجوع إلى التراث النظري، واإلطار التصووووووووووري الموج، للدراسوووووووووة، والرجوع إلى الدراسوووووووووا    .2
إلى جانب االسوووتةادة من بال المقا يا واسوووتمارا  االسوووتتياة المرتب ة بمو ووووع  ،  المتصووولة

 .الدراسة لتحد د العبارا  التي ترتبط بكل متغير من المتغيرا  الخاصة بالدراسة
 :صدق األداة .3
 الصدق الظاهري لألداة: ( أ)

الخدمة االجتماعية    ( من أعضووووووووووووواس بيلة التدر ا بكلية5حيث تم عرض األداة على عدد )
إلبداس الرأي في صوووووووواحية األداة من    كةر صووووووووقرب  الماهد الاالي للخدمة االجتماعيةو  جاماة حلواة

وقد تم  حيث السوووووووووووووامة اللغو ة للعبارا  من ناحية وارتباطها بمتغيرا  الدراسوووووووووووووة من ناحية أ ر ، 
%(، وقود تم حو ب بال العبوارا  ودعوادة صوووووووووووووويوا وة  80االعتمواد على نسووووووووووووووبوة اتةوا  ال تقول عن )

 .وبناس على ذلك تم صيا ة االستمارة في صورتها النهائية ،البال 

 :" الصدق المنطقي صدق المحتوي " (ب)
 بما يلي: الباحثة قامتوللتحقق من هذا النوع من الصدق 

النظر ة، والدراسووووووووا  والبحوث السووووووووابقة التي تناولت   واألطروالكتب،    األدبيا  علي    اإلطاع -
 متغير الدراسة بصةة عامة.

المختلةوة والعبوارا    األباواد   إليوالبحوث والودراسووووووووووووووا  وذلوك للوصووووووووووووووول   األدبيوا  تحليول بو    -
تحد د أبااد تحقيق الحماية  حيث  من ذا  االرتباط بمشوووووووكلة الدراسوووووووة،    األبااد المرتب ة به   
 .مسنيناالجتماعية لل

 :ثبات األداة .4
الستمارة  تم حساب ثبا  األداة باستخدام ماامل ثبا  )ألةا ووووو برونباق( لايم الثبا  التقد ر ة  

 . مجتمع الدراسة المسنين منمةردا  ( 10وذلك لاينة قوامها )، استبار المسنين

 :وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي
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 ـ كرونباخ( ألفا )معامل باستخدام  استمارة استبار المسنينثبات  نتائج (1جدول )

 ( 10=ن)

 المتغيرات  م
معامل           

 )ألفا ـ كرونباخ(   

 0.91 ككل. المسنين استمارة استبارثبات  1

و تضوووووووج من الجدول السوووووووابق أة ماظم مااما  الثبا  للمتغيرا  تتمتع بدرجة عالية من  
 االعتماد على نتائجها وأصبحت األداة في صورتها النهائية.الثبا ، وب لك يمكن 

 : لحماية االجتماعية للمسنين استمارة استبيان للمسئولين حول تحقيق ا (2)

 وتم تصميم األداة وفقًا للخطوات التالية: ▪
بناس األداة في صوووووووووورتها األولية اعتماداا على اإلطار النظري للدراسوووووووووة والدراسوووووووووا  السوووووووووابقة   .1

المرتب ة إلى جانب االسووووتةادة من بال المقا يا واسووووتمارا  االسووووتتياة المرتب ة بمو وووووع  
 الدراسة لتحد د العبارا  التي ترتبط بكل متغير من المتغيرا  الخاصة بالدراسة.

 :صدق األداة .2
 الصدق الظاهري لألداة: ( أ)

الخدمة االجتماعية    ( من أعضووووووووووووواس بيلة التدر ا بكلية5حيث تم عرض األداة على عدد )
إلبداس الرأي في صوووووووواحية األداة من    كةر صووووووووقرب  الماهد الاالي للخدمة االجتماعيةو  جاماة حلواة

وقد تم  حيث السوووووووووووووامة اللغو ة للعبارا  من ناحية وارتباطها بمتغيرا  الدراسوووووووووووووة من ناحية أ ر ، 
ودعوادة صوووووووووووووويوا وة   %(، وقود تم حو ب بال العبوارا  80االعتمواد على نسووووووووووووووبوة اتةوا  ال تقول عن )

 .وبناس على ذلك تم صيا ة االستمارة في صورتها النهائية ،البال 

 :" الصدق المنطقي صدق المحتوي " (ب)
 بما يلي: الباحثة قامتوللتحقق من هذا النوع من الصدق 

النظر ة، والدراسووووووووا  والبحوث السووووووووابقة التي تناولت   واألطروالكتب،    األدبيا  علي    اإلطاع -
 متغير الدراسة بصةة عامة.
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المختلةوة والعبوارا    األباواد   إليوالبحوث والودراسووووووووووووووا  وذلوك للوصووووووووووووووول   األدبيوا  تحليول بو    -
لحماية  تحد د أبااد تحقيق احيث  من ذا  االرتباط بمشوووووووكلة الدراسوووووووة،    األبااد المرتب ة به   

 .االجتماعية للمسنين
 :ثبات األداة .3

الستمارة  تم حساب ثبا  األداة باستخدام ماامل ثبا  )ألةا ووووو برونباق( لايم الثبا  التقد ر ة  
وقد جاءت .  مجتمع الدراسوووووةالمسووووولولين  من  مةردا   (  10وذلك لاينة قوامها )،  اسوووووتتياة المسووووولولين

 :النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي

 ـ كرونباخ(ألفا )معامل باستخدام  استمارة استبيان المسئولينثبات  نتائج (2جدول )

  (10=ن) 

 المتغيرات  م
معامل           

 )ألفا ـ كرونباخ(   

 0.86 ككل. استمارة استبيان المسئولينثبات  1

و تضوووووووج من الجدول السوووووووابق أة ماظم مااما  الثبا  للمتغيرا  تتمتع بدرجة عالية من  
 يمكن االعتماد على نتائجها وأصبحت األداة في صورتها النهائية.الثبا ، وب لك 

 أساليب التحليل اإلحصائي: ▪

( الحزم SPSS.V. 17.0تم معالجة البيانات من خالل الحاســـــب االي باســـــتخدام برنامج )
 اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية التالية:

 وذلك لوصف  صائص مجتمع الدراسة.  المئوية:التكرارات والنسب  .1
ــابي:   .2 ــل الحسـ ، بحيث تكوة  لحماية االجتماعية للمسووووونينتحقيق اللحكم على مسوووووتو   المتوسـ

إلى حوود مووا )درجتين(، ال )درجووة   نام )ثاثووة درجووا (،  :بوودايووة ونهووايووة فلووا  المايووا  الثاثي
د د طول  ايا المايا  الثاثي  واحدة(، تم ترميز ودد ال التيانا  إلى الحاسوووووووب اتلي، ولتح

(، تم تقسيم،  2=    1  –  3أقل قيمة )  –)الحدود الدنيا والاليا(، تم حساب المد  = أكتر قيمة  
( وباد ذلك تم  0.67=    2/3على عدد  ايا المايا  للحصول على طول الخلية المصحج )

احد الصوووووووحيج وذلك  إ وووووووافة ب   الايمة إلى أقل قيمة في المايا  أو بداية المايا  وبى الو 
 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:لتحد د الحد األعلى له   الخلية, 
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 المتوسطات الحسابية( مستويات 3جدول )

 مستوى منخفض  1.67  إلى أقل من 1  البعد منإذا تراوحت قيمة المتوسل للعبارة أو  

 مستوى متوسل  2.35  إلى أقل من 1.67  البعد منإذا تراوحت قيمة المتوسل للعبارة أو  

 مستوى مرتفع 3  إلى 2.35  البعد منإذا تراوحت قيمة المتوسل للعبارة أو  

و ةيد في مارفة مد  تشوووووتت أو عدم تشوووووتت اسوووووتجابا  المبحوثين, بما   االنحراف المعياري: .3
, حيث أن، في حالة تسووووواو  العبارا  في الحسوووووابيوسوووووط يسووووواعد في ترتيب العبارا  مع المت

 .األعلىفإة العبارة التي انحرافها المعياري أقل تأ   الترتيب  الحسابيالمتوسط 
 و تم حساب، من  ال الةر  بين أكتر قيمة وأقل قيمة. المدى: .4
 لايم الثبا  التقد ر ة ألدوا  الدراسة.كرونباخ (:  .معامل ثبات ) ألفا .5
ــبيرمان   .6 ــ ية     Spearman -  Brownبراون   -معادلة سـ :   Split – halfللتجزئة النصـ

 وذلك لثبا  أدوا  الدراسة.
ــتقلتين    لعينتيناختـبار )ت(   .7 وذلوك لمارفوة :  Independent – Samples T-Testمســـــــ

مثول ،  الةرو  وداللتهوا اإلحصوووووووووووووووائيوة, وذلوك في المتغيرا  التي تقسووووووووووووووم إلي مجموعتين فقط
 ةرو  بين استجابا  المسنين والمسلولين:ال

 
 

 نتائج الدراسة الميدانية:  ▪
 أواًل: وصف مجتمع الدراسة:

 :مجتمع الدراسة المسنينوصف  ( أ)
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 مجتمع الدراسة  المسنينوصف ( 4جدول )

 ( 60)ن=

 %  ك السن  م

1 60 - 6 10 
2 65 - 18 30 
3 70 - 12 20 
 40 24 سنة فأكثر 75 4

 100 60 المجمـــوع 
 44 المتوسل الحسابي
 10 االنحراف المعياري 

 %  ك الحالة االجتماعية  م

 6.7 4 مطلقة  1
 93.3 56 أرملة  2

 100 60 المجمـــوع 

 %  ك الحالة التعليمية  م

 18.3 11 أمية  1
 51.7 31 تقرأ وتكتب  2
 15 9 مؤهل أقل من المتوسل  3
 6.7 4 مؤهل متوسل  4
 8.3 5 مؤهل جامعي  5

 100 60 المجمـــوع 

 %  ك الوظيفة  م

 13.3 8 قطاع خاص  1
 11.7 7 أعمال حرة  2
 75 45 ال تعمل  3

 100 60 المجمـــوع 

 %  ك متوسل الدخل الشهري  م

1 250 - 23 38.3 
2 500 - 27 45 
 16.7 10 جنية فأكثر 1000 3

 100 60 المجمـــوع 
 278 المتوسل الحسابي
 71 االنحراف المعياري 
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 يوضح الجدول السابق أن:

الةلة الامر ة   %(, ثم40بنسووووبة )سوووونة فأكثر(  75في الةلة الامر ة )  المسوووونينأكتر نسووووبة من  -
الةلة    %(, ثم20بنسووبة )( سوونة  75-70الةلة الامر ة )%(,  ليها  30بنسووبة )( سوونة 65-70)

وبانحراب  ( سووونة,  44) المرأة المايلة  %(، ومتوسوووط سووون10بنسوووبة )  ( سووونة65-60الامر ة )
 ( سنوا  تقر باا.10معياري )

 .%(6.7بنسبة ) م لقين%(, ثم 93.3بنسبة ) أكتر نسبة من المسنية أرامل -
%(,  ليها الحاصووا   18.3%(, ثم أمية بنسووبة )51.7تقرأ وتكتب بنسووبة )  أكتر نسووبة من المسوونين -

%(,  8.3%(, ثم الحاصووووا  علي مؤبل جاماي بنسووووبة )15علي مؤبل أقل من المتوسووووط بنسووووبة )
 %(.6.7 ليها الحاصا  علي مؤبل أقل من المتوسط بنسبة )

%(,  13.3ع الخاص بنسوووبة )%(, ثم الااما  بالق ا75ال تامل بنسوووبة )  أكتر نسوووبة من المسووونين -
 %(.11.7 ليها أعمال حرة بنسبة )

%(,  45( جنية بنسووبة )1000-500متوسووط الد ل الشووهري يقع في الةلة )  أكتر نسووبة من المسوونين -
%(,  16.7جنية فأكثر( بنسوووووبة )1000%(,  ليها الةلة )38.3( جنية بنسوووووبة )500-250ثم الةلة )

 ( جنية تقر باا.71( جنية, وبانحراب معياري )278)  توسط الد ل الشهري للمسنوم

 :مجتمع الدراسةالمسئولين وصف  (ب)
 المسئولين مجتمع الدراسة ( وصف 5جدول )

 (20)ن=

 %  ك النوع  م

 75 15 ذكر  1

 25 5 أنثى 2

 100 20 المجمـــوع 

 %  ك السن  م

1 25 - 4 20 

2 35 - 4 20 

3 45 - 6 30 

 30 6 سنة فأكثر  55 4

 100 20 المجمـــوع 
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 47 المتوسل الحسابي

 11 االنحراف المعياري 

 %  ك المؤهل العلمي  م

 15 3 دبلوم متوسل في الخدمة االجتماعية  1

 70 14 بكالوريوس خدمة اجتماعية  2

 15 3 ليسانس آداب علم اجتماع  3

 100 20 المجمـــوع 

 %  ك الوظيفة  م

 15 3 رئيس مجلس إدارة  1

 30 6 مجلس إدارة عضو   2

 15 3 أمين صندوق  3

 40 8 أخصائي اجتماعي  4

 100 20 المجمـــوع 

 

 %  ك عدد سنوات الخبرة في مجال العمل  م

 20 4 سنوات   5أقل من  1

2 5 - 12 60 

3 10 - 2 10 

 10 2 سنة فأكثر  15 4

 100 20 المجمـــوع 

 8 المتوسل الحسابي

 4 االنحراف المعياري 

 الجدول السابق أن:يوضح 

 %(.25نسبة )بينما اإلناث ب%(, 75بنسبة ) ذبور المسلولينأكتر نسبة من  -
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سوونة فأكثر(   55والةلة الامر ة )  ( سوونة,55-45في الةلة الامر ة )  المسوولولينأكتر نسووبة من   -
بنسوووووووبة  ( سوووووووونة  45-35( سوووووووونة, والةلة الامر ة )35-25الةلة الامر ة )  %(, ثم30بنسووووووووبة )

 تقر باا. ة( سن11( سنة, وبانحراب معياري )47) المسلولين ومتوسط سن%(, 20)
  %(, ثم70بنسوووووووبة )  بكالور و   دمة اجتماعية  حاصووووووولين علي  المسووووووولولينأكتر نسوووووووبة من   -

ليسووووانا  داب علم   , والحاصوووولين علياالجتماعيةدبلوم متوسووووط في الخدمة   الحاصوووولين علي
 %(.15بنسبة ) اجتماع

عضوو مجلا إدارة %(, ثم  40بنسوبة )وظيةتهم أ صوائي اجتماعي    المسولولينأكتر نسوبة من   -
 %(.15بنسبة )رئيا مجلا إدارة, وأمين صندو  %(,  ليها 30بنسبة )

 ( سووووونوا  10-5الةلة ) في في مجال الامل  تهمعدد سووووونوا   تر   المسووووولولينأكتر نسوووووبة من  -
( سووووونة,  15-10الةلة )%(,  ليها  20بنسوووووبة )سووووونوا (   5الةلة )أقل من %(, ثم  60بنسوووووبة )
, وا  ( سوووووون8)  المسوووووولولين  . ومتوسووووووط سوووووونوا   ترة%(10بنسووووووبة )سوووووونة فأكثر(   15والةلة )

 . تقر با وا  ( سن4وبانحراب معياري )
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 :  االجتماعية للمسنين في الخدمة االجتماعية في تقديم خدمات الحماية   أدوار الممارس العامثانياً: 
 :الثقافية للمسنينفي تقديم الخدمات دوار الممارس العام أ

 تقديم الخدمات الثقافية للمسنين   فيدوار الممارس العام أ ( 6جدول )

 العبارات  م

 (20المسئولين )ن= (60المرأة المعيلة )ن=

المتوسل   ال  إلى حد ما  نعم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
المتوسل   ال  إلى حد ما  نعم

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 0.22 2.95 - - 5 1 95 19 2 0.88 1.75 53.3 32 18.3 11 28.3 17 إقامة مسابقات دينية بين المسنين 1

 8 0.93 1.65 65 13 5 1 30 6 4 0.72 1.5 63.3 38 23.3 14 13.3 8 زيادة مساحة البرامج اإلعالمية المخصصة 2

 2 0.69 2.55 10 2 25 5 65 13 7 0.55 1.2 86.7 52 6.7 4 6.7 4 تمكين المسن من المشاركة فى االحتفاالت و المناسبات الدينية   3

 7 0.81 1.65 55 11 25 5 20 4 6 0.56 1.3 75 45 20 12 5 3 عمل مكتبات و توفير أماكن للقراءة 4

 3 0.76 2.5 15 3 20 4 65 13 9 0.4 1.1 93.3 56 3.3 2 3.3 2 تنظيم ندوات تثقي ية للمسنين 5

 6 0.79 2 30 6 40 8 30 6 5 0.57 1.32 73.3 44 21.7 13 5 3 عمل برامج لمحو أمية المسنين 6

 10 0.41 1.2 80 16 20 4 - - 8 0.37 1.12 90 54 8.3 5 1.7 1 توفير الكتب و المجالت و الصحف اليومية التى تناسب ميولهم 7

 4 0.64 2.25 10 2 55 11 35 7 1 0.99 1.9 53.3 32 3.3 2 43.3 26 عمل رحالت معرفية للمسنين 8

 9 0.83 1.5 70 14 10 2 20 4 3 0.75 1.52 63.3 38 21.7 13 15 9 للمسنين الميسرة ضالقرو  تقديم 9

 5 0.97 2.25 35 7 5 1 60 12 6 0.56 1.3 75 45 20 12 5 3 الكريم   القرآن مكتب تح يظ  إقامة 10

مستوى   0.27 1.4  المتغير ككل 
مستوى   0.24 2.05  منخفض 

 متوسل 
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 يوضح الجدول السابق أن:

(، ومؤشورا  ذلك وفقاا لترتيب المتوسوط 1.4حيث بلغ المتوسوط الحسوابي )  منخةل  الثقافية للمسـنينخدمات الفي تقديم   أدوار الممارس العاممسوتو    -
  إقامة مسوووووابقا  د نية بين المسووووونينالثاني  (, وجاس بالترتيب  1.9بمتوسوووووط حسوووووابي )  عمل رحا  مارفية للمسووووونين الحسوووووابي: جاس في الترتيب األول

تنظيم ندوا  تثايفية    نهايةالوجاس في   (,1.52بمتوسوووووط حسوووووابي )  للمسووووونين الميسووووورة ض القرو  تقديم الثالث وجاس بالترتيب    (,1.75بمتوسوووووط حسوووووابي )
 (.1.1بمتوسط حسابي ) للمسنين

(، ومؤشوورا  2.05حيث بلغ المتوسووط الحسووابي )  متوسووط يحددها المســئولون كما  الثقافية للمســنين خدماتالفي تقديم   أدوار الممارس العاممسووتو    -
تمكين المسوون  الثانى    (, وجاس بالترتيب 2.95بمتوسووط حسووابي )  إقامة مسـابقات دينية بين المسـنين المتوسووط الحسووابي: جاس في الترتيب األولذلك وفقاا لترتيب  

حسوووووابي  بمتوسوووووط    تنظيم ندوا  تثايفية للمسووووونين الثالث وجاس بالترتيب    (,2.55بمتوسوووووط حسوووووابي ) من المشووووواربة فى االحتةاال  و المناسوووووبا  الد نية
على   الدراسووووةكد  نتائج تلك أو  ,  (1.2بمتوسووووط حسووووابي )  توفير الكتب و المجا  و الصووووحف اليومية التى تناسووووب ميولهمنهاية  الوجاس في  (,2.5)

 سنين .ط الضوس على قضايا ومشكا  الملتسلي  اصة إعامي،برامج  ودعداد سنين عداد والتأبيل للملإل مناسبةالامل على توفير فرص   رورة

 
 
 
 
 
 

 :للمسنين الصحيةخدمات الفي تقديم  أدوار الممارس العام (1)
 



Abo El Nile MA, Social Protection 
Volume 4, Issue 1 

 

- 29 - 
 

 للمسنين  الصحيةخدمات الفي تقديم  أدوار الممارس العام (7جدول )

 العبارات  م

 ( 20المسئولين )ن= ( 60المرأة المعيلة )ن= 

المتوسل   ال  إلى حد ما  نعم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
المتوسل   ال  إلى حد ما  نعم

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 4 0.89 2.05 35 7 25 5 40 8 5 0.92 1.78 55 33 11.7 7 33.3 20   الموجودة الطبية بالمراكز المجاني الطبي الكشف 1

 6 0.91 1.9 45 9 20 4 35 7 6 0.88 1.65 61.7 37 11.7 7 26.7 16   رمزي  الفحوصات والتحاليل بأجر  إجراء 2

 8 0.93 1.65 65 13 5 1 30 6 10 0.35 1.1 91.7 55 6.7 4 1.7 1  الصحي مينأمن الت االستفادةعلى    عدة المسنينمس  3

 5 0.73 2 25 5 50 10 25 5 9 0.52 1.15 91.7 55 1.7 1 6.7 4   المجانية األدوية بعض توفير 4

 1 0.93 2.35 30 6 5 1 65 13 3 0.92 1.9 46.7 28 16.7 10 36.7 22 التغذية و النظافةتقديم خدمات   5

 3 0.91 2.1 35 7 20 4 45 9 4 0.91 1.87 48.3 29 16.7 10 35 21 للمسنين الصحي والتثقيف  التوعية في المشاركة 6

7 
اإلســعافات األولية الالزمة للمســن فى حالة  االهتمام بتوفير خدمات  

 الطوارئئ
12 20 10 16.7 38 63.3 1.57 0.81 7 12 60 2 10 6 30 2.3 0.92 2 

 3 0.91 2.1 35 7 20 4 45 9 8 0.51 1.25 78.3 47 18.3 11 3.3 2   األمراضعمل حمالت توعيه لمكافحة   8

 4 0.89 2.05 35 7 25 5 40 8 2 0.81 2.23 23.3 14 30 18 46.7 28 التطعيم والتبرع بالدم    ألهمية عمل حمالت توعيه 9

 7 0.91 1.75 55 11 15 3 30 6 1 0.54 2.75 5 3 15 9 80 48 للمسنين التعويضية زةاألجه تقديم 10

مستوى   0.49 1.73  المتغير ككل 
مستوى   0.78 2.03  متوسل 

 متوسل 
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 يوضح الجدول السابق أن:

(، ومؤشورا  ذلك 1.73حيث بلغ المتوسوط الحسوابي )  متوسوطللمـسنين كما يحددها المـسنين    الصـحيةخدمات  الفي تقديم    أدوار الممارس العاممسوتو    -
عمل حما    (, وجاس بالترتيب الثاني2.75بمتوسط حسابي )  سنينلمل التاو ضية األجهزة تقديم الترتيب األولوفقاا لترتيب المتوسط الحسابي: جاس في 

وجاس   (,1.9بمتوسووووط حسووووابي )  التغ ية و النظافةتقديم  دما   الثالث وجاس بالترتيب    (,2.23بمتوسووووط حسووووابي )الت عيم والتترع بالدم  ألبمية    توعي،
  وقد,  Andy Norton (2011), و تةق ذلك مع دراسوووة (1.1بمتوسوووط حسوووابي ) الصوووحي مينأمن الت على االسوووتةادة  سووونينالم مسووواعد نهاية  الفي 
االجتماعية بالق اع    بالحمايةاالبتمام     اصوةاالجتماعية لكل فلا  المجتمع وبكافة الق اعا  وبصوة،    الحمايةعلى  ورورة توفير    الدراسوة  نتائج  أكد  

 .الصحي
(،  2.03حيث بلغ المتوسووووووط الحسووووووابي )  متوسووووووط  يحددها المســــئولون كما   للمرأة المعيلة  الصــــحيةخدمات الفي تقديم   أدوار الممارس العاممسووووووتو    -

  (, وجاس بالترتيب الثاني2.35بمتوسوط حسوابي )  التغ ية و النظافةتقديم  دما   ومؤشورا  ذلك وفقاا لترتيب المتوسوط الحسوابي: جاس في الترتيب األول
 التوعية في المشووووواربة الثالث وجاس بالترتيب   (,2.3بمتوسوووووط حسوووووابي ) االسووووواافا  االولية الالمة للمسووووون فى حالة ال وار  بتمام بتوفير  دما  اال

من   االسوووتةادةعلى    سووونينالم مسووواعد   نهايةالوجاس في  (,2.1بمتوسوووط حسوووابي )  األمراض عمل حما  توعي، لمكافحة و  ,للمسووونين   الصوووحي والتثايف
رؤ ة الةقراس   أكد  نتائج الدراسوة إلي  ورورةو :  2010قور     أنوردراسوة  ضور عتد الاظيم  , و تةق ذلك مع  (1.65بمتوسوط حسوابي ) الصوحي مينأالت

في سووووووود   المجتمعيةومد  بةاية ب   الجهود   الصوووووووحية  الرعايةوفي    االجتماعيفي مااش الضوووووووماة  والمتمثلةلهم من الدول  المقدمة الحماية  ألشوووووووكال
مع الجها  التي تتولى تقديم ب   المساعدا    االجتماعيمن الضماة    المستةيدة  األسرالتي تواج، بال  المشاكل وتحد د   اليومية  ةاألساسياحتياجاتهم  

االجتماعية من  ال   الحمايةمن   لمز د   المسووووووونينتلك  وأمالذاتها في مجال الحصوووووووول على الااا وت لاا    ةاألسووووووور تواج،   يتالوب لك المشوووووووكا  
  وبالتالي  االجتماعي  الضووماةفي مااش   والمتمثلةاالجتماعية    الحمايةمن برامج    المسوونينلمد  اسووتةادة   محدوديةبناك   أة  الدراسووةوذبر  نتائج    الدولة
 . عن رعا تهم المسلولة بي الدولة أة  ر  بؤالس المسنينعلى حياتهم و بشكل وا ج  أثربا ناكا  لم
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 : لخدمات االقتصادية للمسنين في تقديم ادوار الممارس العام أ
 للمسنين في تقديم الخدمات االقتصادية دوار الممارس العام أ ( 8جدول )

 العبارات  م

 ( 20المسئولين )ن= ( 60المرأة المعيلة )ن= 

المتوسل   ال  ما إلى حد   نعم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
المتوسل   ال  إلى حد ما  نعم

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 9 0.92 1.7 60 12 10 2 30 6 7 0.7 1.42 70 42 18.3 11 11.7 7 ةتقديم القروض لعمل مشروعات صغير   في المساعدة 1

 6 0.79 2 30 6 40 8 30 6 8 0.67 1.38 71.7 43 18.3 11 10 6   المنتجة األسرمشروعات  عمل  على  المسن   مساعدة 2

 10 0.68 1.6 50 10 40 8 10 2 9 0.6 1.33 73.3 44 20 12 6.7 4   هامشروعات إنتاجفي تسويق  المسنين  ة  مساعد 3

 2 0.44 2.75 - - 25 5 75 15 10 0.45 1.22 80 48 18.3 11 1.7 1   الشهرية بعض النفقات توفير 4

 1 0 3 - - - - 100 20 4 0.98 2.05 45 27 5 3 50 30 إقامة بالدار بتكاليف منخفضة توفير 5

 3 0.55 2.75 5 1 15 3 80 16 1 0.59 2.77 8.3 5 6.7 4 85 51 ينيه في بعض المواسم   عو   ماليةتقديم مساعدات   6

 4 0.85 2.25 25 5 25 5 50 10 6 0.98 1.78 60 36 1.7 1 38.3 23 مهن خ يفة تناسب إمكانياتهم و قدراتهمتوفير  7

8 
ــورة تقديم ــادية القانونية المشـ ــعبة لمواجهة الظروف واالقتصـ  الصـ

 للمسن
49 81.7 6 10 5 8.3 2.73 0.61 2 5 25 7 35 8 40 1.85 0.81 7 

 8 0.89 1.8 50 10 20 4 30 6 3 0.85 2.5 23.3 14 3.3 2 73.3 44 للمسن االقتصادية توفير بعض الخدمات 9

 5 0.95 2.2 35 7 10 2 55 11 5 0.87 2.02 36.7 22 25 15 38.3 23 للمسن شهري  معاش تقديم 10

مستوى   0.32 1.92  المتغير ككل 
مستوى   0.29 2.19  متوسل 

 متوسل 
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 يوضح الجدول السابق أن:

 يحددها المســــن كما للمســــن   االقتصــــاديةخدمات الفي تقديم   أدوار الممارس العاممسووووووتو    -
(، ومؤشرا  ذلك وفقاا لترتيب المتوسط الحسابي:  1.92حيث بلغ المتوسط الحسابي ) متوسط
بمتوسوووووط حسوووووابي  يني، في بال المواسوووووم  عو   ماليةتقديم مسووووواعدا    الترتيب األولجاس في 

 لمواجهة الظروب واالقتصووووووووووووادية القانونية المشووووووووووووورة تقديم  (, وجاس بالترتيب الثاني2.77)
 توفير بال الخدما   الثالث وجاس بالترتيب    (,2.73بمتوسووووووط حسووووووابي )للمسوووووون  الصووووووعبة

 الشوووهر ة بال النةقا   توفير  نهايةالوجاس في  (,2.5حسوووابي )بمتوسوووط  للمسووون  االقتصوووادية
  أة ةنتائج الدراسووو وأو وووحت  Michael , و تةق ذلك مع دراسوووة (1.22بمتوسوووط حسوووابي )

 . عر ، للمخاطر أكثرالمسنين بم 
ــادـيةـخدـمات  الفي تـقديم    أدوار المـمارس الـعاممسووووووووووووووتو   - ــنين االقتصـــــــ يـحددـها كـما    للمســـــــ

(، ومؤشووووووورا  ذلك وفقاا لترتيب  2.19حيث بلغ المتوسوووووووط الحسوووووووابي )  متوسوووووووط  المســـــئولون 
إقامة بالدار للمسووووونين بتكاليف منخةضوووووة   توفير المتوسوووووط الحسوووووابي: جاس في الترتيب األول

بمتوسوووط حسوووابي    الشوووهر ة بال النةقا    توفير  (, وجاس بالترتيب الثاني3بمتوسوووط حسوووابي )
بمتوسوووووووط  يني، في بال المواسوووووووم عو   ماليةتقديم مسووووووواعدا    الثالث وجاس بالترتيب    (,2.75)

بمتوسوووط    هممشوووروعات  إنتاافي تسوووو ق    لمسووونيناة  مسووواعد   نهايةالوجاس في   (,2.75حسوووابي )
 .مختلةةال هماحتياجات باعشإعلى سنين بضرورة مساعدة الم الدراسةوتوصى , (1.6حسابي )
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 : للمسنينفي تقديم الخدمات االجتماعية أدوار الممارس العام
 للمسنين في تقديم الخدمات االجتماعية  أدوار الممارس العام ( 9جدول )

 العبارات  م

 ( 20المسئولين )ن= ( 60المرأة المعيلة )ن= 

المتوسل   ال  إلى حد ما  نعم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
المتوسل   ال  إلى حد ما  نعم

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 3 0.5 2.4 - - 60 12 40 8 4 0.88 1.88 45 27 21.7 13 33.3 20   باستمرار سنالم التعرف على احتياجات 1

2 
 باســــــتمرار لتناســــــب مع احتياجات  الجمعية  ومشــــــروعات  تتطوير خدما

 المسنين
16 26.7 10 16.7 34 56.7 1.7 0.87 8 3 15 9 45 8 40 1.75 0.72 7 

 9 0.49 1.65 35 7 65 13 - - 10 0.77 1.48 68.3 41 15 9 16.7 10 باستمرار  الحياتية والضغوط الصعبة ظروف حياتهم  إدراك 3

 6 0.83 2.05 30 6 35 7 35 7 3 0.91 1.95 43.3 26 18.3 11 38.3 23 المسنين لمساعدة بالجمعية التطوعي زيادة العمل 4

 8 0.57 1.7 35 7 60 12 5 1 7 0.85 1.72 53.3 32 21.7 13 25 15   األخرى والجمعيات   الجمعية التنسيق والتعاون بين 5

 4 0.57 2.3 5 1 60 12 35 7 2 0.85 1.95 38.3 23 28.3 17 33.3 20 للمسنين المقدمة بعض الخدماتتقديم  بالخبراء والمتخصصين في  االستعانة 6

 1 0.44 2.75 - - 25 5 75 15 5 0.93 1.75 58.3 35 8.3 5 33.3 20 المسنين عن احتياجات توفير قاعدة معلومات وبيانات 7

 2 0.61 2.5 5 1 40 8 55 11 1 0.53 2.77 5 3 13.3 8 81.7 49 و توفير جو أسرى للمسنين ةمساعدات اجتماعي تقديم 8

9 
تقدمها المؤســــســــات   التي لمصــــادر الخدماتالمســــنين ل الجمعية دارشــــإ

 منها   االستفادة يمكن التي بالمجتمع  األخرى والجمعيات  
15 25 14 23.3 31 51.7 1.73 0.84 6 2 10 7 35 11 55 1.55 0.69 10 

 5 0.83 2.2 25 5 30 6 45 9 9 0.93 1.7 61.7 37 6.7 4 31.7 19 الجمعية   تقدمها التي الجديدة بالخدمات والمشروعاتالمسنين   إرشاد 10

مستوى   0.52 1.86  المتغير ككل 
مستوى   0.27 2.09  متوسل 

 متوسل 
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 يوضح الجدول السابق أن:

 كما تحددها المرأة المعيلة  للمرأة المعيلة  االجتماعيةخدمات الفي تقديم   أدوار الممارس العاممسوووووتو    -
(، ومؤشورا  ذلك وفقاا لترتيب المتوسوط الحسوابي: جاس في 1.86حيث بلغ المتوسوط الحسوابي )  متوسوط

(, وجاس 2.77بمتوسووط حسووابي )و توفير جو اسوور  للمسوونين   ةمسوواعدا  اجتماعي  تقديم الترتيب األول
سووط  بمتو للمسووونين   المقدمة بال الخدما  تقديم  بالختراس والمتخصوووصوووين في  االسوووتاانة  بالترتيب الثاني

بمتوسوووووط  المسووووونين   لمسووووواعدة بالجمعية الت وعي ل ادة الامل الثالث وجاس بالترتيب    (,1.95حسوووووابي )
بمتوسوط    باسوتمرار  الحياتية والضوغوط الصوعبة ظروب حياتهم  إدراكنهاية  الوجاس في    (,1.95حسوابي )
من الةلا  المسوونين  وتوصوولت نتائج الدراسووة إلي أة   Celelo , و تةق ذلك مع دراسووة(1.48حسووابي )
 مقودرا  وطواقوا  ما لو، وب مواة لود ه  المحروموةمن الةلوا  م وب  المجتمعيوة  للمسووووووووووووووانودةاحتيواجوا   األكثر

و تحقق ذلك من  ال تلقى    معلى اسووووووووووووووتثمار قدراته  متحر ك ب   ال اقا  ومسوووووووووووووواعدته إلى  يحتاجوة 
 وورورة   الدراسووةمن الةلا  المر وب فيها وتوصووى    مبأنه سوونينوشوواور الم  ةواإلجرائي الوجدانية  المسوواندة
 .للمسنينمن بافة المنظما  وتوسيع الااقا  االجتماعية  االستةادة

 متوسوط كما يحددها المسـئولون  للمسـنين  في تقديم الخدمات االجتماعية  أدوار الممارس العاممسوتو    -
(، ومؤشورا  ذلك وفقاا لترتيب المتوسوط الحسوابي: جاس في الترتيب 2.09حيث بلغ المتوسوط الحسوابي )

(, وجاس بالترتيب  2.75بمتوسووط حسووابي )المسوونين   عن احتياجا   توفير قاعدة مالوما  وبيانا   األول
س بالترتيب  وجا  (,2.5بمتوسوووط حسوووابي )و توفير جو أسووور  للمسووونين   ةمسووواعدا  اجتماعي  تقديم  الثاني
 د ارشوووووإ نهايةالوجاس في   (,2.4بمتوسوووووط حسوووووابي )  باسوووووتمرارالمسووووونين   التارب على احتياجا  الثالث 
 يمكن التي بالمجتمع  األ ر  تقدمها المؤسووسووا  والجمعيا   التي لمصووادر الخدما  المسوونين   الجمعية
  CECCKIN-BRIGTTE  2005, و تةق ذلك مع دراسووووة  (1.55منها بمتوسووووط حسووووابي ) االسووووتةادة

ةيد ن منها والتي تربز على  من المسووووووووت المقدمةالخدما  االجتماعية   إصووووووووا   تأثيروتو ووووووووج دراسووووووووة 
 . مله المقدمةوالتي تاتمد على المساعدا  االجتماعية  لمسنينا
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 :للمسنينتحقيق الحماية االجتماعية  المعوقات التي تواجه   ًا:ثالث
 كما يحددها المسئولون  لحماية االجتماعية للمسنينالمعوقات التي تواجه تحقيق ا (10جدول )

   (20)ن=

 العبارات  م
المتوسل   االستجابات 

 الحسابي 
االنحراف  
 ال  إلى حد ما  نعم الترتيب  المعياري 

 %  ك %  ك %  ك

 1 0.22 2.95 - - 5 1 95 19   للجمعية المادي  ضعف التمويل 1

2 
 فياالجتمــاعيين    األخصـــــــــــائيينعــدد    فينقص  

   الجمعية
16 80 4 20 - - 2.8 0.41 2 

 8 0.91 2.25 30 6 15 3 55 11   الجمعية فيقلة عدد المتطوعين   3

 5 0.6 2.45 5 1 45 9 50 10   الجمعية عدم وعى المستفيدين بدور 4

 7 0.92 2.3 30 6 10 2 60 12 حصول على الخدماتال إجراءات  تعقد 5

6 
ــيق وتـعاون مع الجمعـيات   فيـكا ـعدم وجود تنســـــــ

   األخرى 
11 55 2 10 7 35 2.2 0.95 9 

7 
تمويل الجمعيات    في  األعمالمشـــــــاركة رجال   عدم

 ةاألهلي
13 65 6 30 1 5 2.6 0.6 3 

8 
تعــاون الجمعيــات   مع الجمعيــات   الحكوميــة  عــدم 

   ليةاأله
12 60 2 10 6 30 2.3 0.92 7 

 6 0.76 2.45 15 3 25 5 60 12 للمتدربين   الفنية الكوادرقلة عدد   9

10 
  ي فة  والتنفيذي  الشـــــــــعبية  دم مشـــــــــاركة القياداتع

   الخدمة تقديم  فيالمجتمع المحلى  
14 70 2 10 4 20 2.5 0.83 4 

مستوى   0.59 2.48 المتغير ككل 
 مرتفع

 يوضح الجدول السابق أن:
  يحددها المســـــــئولون كما   الحماية االجتماعية للمرأة المعيلةالمعوقات التي تواجه تحقيق  مسووووووووووتو   

(، ومؤشوورا  ذلك وفقاا لترتيب المتوسووط الحسووابي: جاس في الترتيب  2.48حيث بلغ المتوسووط الحسووابي )  مرتةع
عدد  فينقص    (, وجاس بالترتيب الثاني2.95بمتوسوووووووووووط حسوووووووووووابي )  للجمعية المادي  ووووووووووواف التمو ل األول

مشوووووواربة رجال  عدم الثالث وجاس بالترتيب   (,2.8بمتوسووووووط حسووووووابي )  الجمعية فياالجتماعيين    األ صووووووائيين
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 كافي عدم وجود تنسوووووووويق  نهايةالوجاس في  (,2.6بمتوسووووووووط حسووووووووابي )  األبليةفي تمو ل الجمعيا     األعمال
: اة   2004و  تةق ذلك مع دراسوووة عزة عتدالجليل  ,  (2.2بمتوسوووط حسوووابي )  األ ر  وتااوة مع الجمعيا  

المسووووونين ياانوة من مشوووووكا  بثيرة منها وقت الةراع و  ووووواف الااقا  االجتماعية و الازلة االجتماعية و  
: اة المسوووونين يمكنهم الحصووووول   2004انخةاض المكانة االجتماعية ، و أو ووووحت دراسووووة أحام عتدالمؤمن  

 يربا من  ال مؤسووووووووسووووووووا  رعاية    على حقوقهم التدنية و االجتماعية و الترو حية و الصووووووووحية و الثقافية و
 المسنين .

 :تحقيق الحماية االجتماعية للمسنين  مقترحات  ًا:رابع
 كما يحددها المسئولون  لحماية االجتماعية للمسنينمقترحات تحقيق ا ( 11جدول )

 (20)ن=

 العبارات  م
المتوسل   االستجابات 

 الحسابي 
االنحراف  
 ال  إلى حد ما  نعم الترتيب  المعياري 

 %  ك %  ك %  ك

 3 0.37 2.85 - - 15 3 85 17 مستمرة   للجمعيات بصفه الكافي توفير التمويل 1
 2 0.22 2.95 - - 5 1 95 19 األهلية   بين الجمعيات والتعاون  سيقالتن 2
 1 0 3 - - - - 100 20 البرامج والمشروعات   لتنفيذ المالية زيادة الموارد 3

ــل   4 داخـ ــاعيين  االجتمـ األخصــــــــــــائيين  ــدد  عـ ــادة  زيـ
 الجمعيات  

20 100 - - - - 3 0 1 

 1 0 3 - - - - 100 20 والحكومية   األهلية التعاون المثمر بين الجمعيات 5
 1 0 3 - - - - 100 20 الجمعية   داخل التطوعي زيادة العمل 6

ورجال   والتنفيذية الشـــــــــعبية مشـــــــــاركة القيادات 7
 األعمال بالجمعية

20 100 - - - - 3 0 1 

 1 0 3 - - - - 100 20 بالجمعية   تزويد العاملين المؤهلين علميا 8

ــات ومعلومــات عن احتيــاجــات   9 بيــان ــاعــدة  توفير ق
 المستفيدين  

19 95 1 5 - - 2.95 0.22 2 

يتنــــاســــــــــــب مع   10 بمــــا  والبرامج  الخــــدمـــات  تطوير 
   المجتمعية االحتياجات

20 100 - - - - 3 0 1 

 0.04 2.98 المتغير ككل 
مستوى  
 مرتفع
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 يوضح الجدول السابق أن:

ــئولون كما  االجتماعية للمســـــنينلحماية تحقيق امقترحات مسووووووووتو    حيث بلغ    مرتةع  يحددها المســـ
ل ادة  (، ومؤشووووورا  ذلك وفقاا لترتيب المتوسوووووط الحسوووووابي: جاس في الترتيب األول2.98المتوسوووووط الحسوووووابي )

ت و ر  , و ل ادة عدد األ صوووووووووائيين االجتماعيين دا ل الجمعيا  , و الترامج والمشوووووووووروعا    لتنةي    المالية  الموارد 
مشوووووووواربة , و الجمعية دا ل  الت وعي ل ادة الامل, و المجتمعية  لترامج بما  تناسووووووووب مع االحتياجا  الخدما  وا
التاواوة , و بوالجمعيوة تزو ود الاواملين المؤبلين علميوا, و ورجوال األعموال بوالجمعيوة والتنةيو يوة  الشوووووووووووووواتيوة  الايوادا  

بين   والتااوة  التنسووووويق  بالترتيب الثاني(, وجاس 3بمتوسوووووط حسوووووابي ) والحكوميةة  األبلي  المثمر بين الجمعيا  
  (,2.95بمتوسووووووووط حسووووووووابي )توفير قاعدة بيانا  ومالوما  عن احتياجا  المسووووووووتةيد ن  و   ,األبلية الجمعيا  
وتسواى بافة الدول ,  (2.85بمتوسوط حسوابي )  مسوتمرة للجمعيا  بصوة، الكافي توفير التمو ل  نهايةالوجاس في 

الثروا   إحد  تاد  التي البشووور ة ماتمد  في ذلك على تنمية القو   واالقتصوووادي االجتماعي تحقيق التقدم إلى
 اإلنسواة أة  أسوا على  التنمية الانصور البشور  في  أبمية إدراك الضوروري  من  أصوبجبالمجتمع ومن بنا فقد 

 الدراسووووةنتائج    وأكد  ,   Bealc 2008, و تةق ذلك مع دراسووووة ووسوووويلتها في الوقت نةسوووو، التنمية  اية  بو
مثل المسونين والمرأة   الضوعيةةالةلا     أبمهااالجتماعية لكافة فلا  المجتمع ومن   الحمايةتوفير برامج     ورورة

  الحماية  ليا  مع  وورورة التنوع في  والمادية  واالقتصووادية  يةنةسوووالوال  ن تتاد احتياجاتهم ما بين االجتماعية  
  سووياسووة إطاربحقوقهم في   والم البة الحياةوتحسووين نوعية    المجتمعية المسوواندةالةلا  ما بين   االجتماعية تلك

، و    في المجتمع المتاددةاالجتماعية بين الةلا  والق اعا     والادالة المسووواواة اجتماعي، فاعل، تسووواى لتحقيق  
يا  الحماية  : اكد  نتائج الدراسووووووووووووووة على  وووووووووووووورورة ربط  ل  Emma Cain 2014 تةق ذلك مع دراسووووووووووووووة 

االجتماعية بالخدما  االجتماعية المااصورة لتحقيق الدعم و الحماية االجتماعية للمسونين مع التقو م المسوتمر  
 للسياسا  االجتماعية و المدافاة عن حقوقهم .
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ــنين  الفروق المعن  ًا:خامســـ  ــتجابات المسـ ــئولينوية بين اسـ فيما يتعلق بتحديدهم ألدوار    والمسـ
 :االجتماعية للمسنين    في الخدمة االجتماعية في تقديم خدمات الحماية  العامالممارس  

دوار الممارس  ألفيما يتعلق بتحديدهم   والمسئولين  نوية بين استجابات المسنينالفروق المع  (12جدول )
 االجتماعية للمسنين  في الخدمة االجتماعية في تقديم خدمات الحماية  العام

 

 األدوار  م
 قيمة  (20المسئولين )ن= (60المعيلة )ن=المرأة 

المتوسل   الداللة  )ت(
 الحسابي 

االنحراف  
المتوسل   الترتيب  المعياري 

 الحسابي 
االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

أدوار الممـارس العـام في تـقديم الخـدمـات   1
 ** 9.703 3 0.24 2.05 4 0.27 1.4 ثقافية للمسنين 

أدوار الممـارس العـام في تـقديم الخـدمـات   2
 * 2.028 4 0.78 2.03 3 0.49 1.73 للمسنين   الصحية 

3 
الممـارس العـام في تـقديم الخـدمـات    أدوار 

 ** 3.317 1 0.29 2.19 1 0.32 1.92 للمسنين   االقتصادية 

الممـارس العـام في تـقديم الخـدمـات    أدوار  4
غير       1.825 2 0.27 2.09 2 0.52 1.86 للمسنين   االجتماعية 

 دال 

مستوى   0.33 1.73 أدوار الممارس العام ككل 
مستوى   0.32 2.09 متوسل 

 ** 4.223 متوسل 

 ( 0.05* معنوية عند )                     (                                           0.01** معنوية عند )

 يوضح الجدول السابق أن:

لمســـنين  االجتماعية ل  في الخدمة االجتماعية في تقديم خدمات الحماية  الممارس العامأدوار مسووووتو    -
(، ومؤشووووووورا  ذلك وفقاا لترتيب  1.73حيث بلغ المتوسوووووووط الحسوووووووابي )  متوسوووووووط كما يحددها المســـــنين

  سونينللم  االقتصواديةأدوار الممار  الاام في تقديم الخدما    المتوسوط الحسوابي: جاس في الترتيب األول
  االجتماعيةأدوار الممار  الاام في تقديم الخدما     (, وجاس بالترتيب الثاني1.92بمتوسوووووووط حسوووووووابي )

أدوار الممار  الاام في تقديم الخدما    الثالث وجاس بالترتيب    (,1.86بمتوسوووووووووط حسوووووووووابي )  للمسووووووووونين
أدوار الممار  الاام في تقديم الخدما   نهاية  الوجاس في    (,1.73بمتوسوووط حسوووابي )للمسووونين    الصوووحية

: توصووووولت   2005فاطمة محمود  , و تةق ذلك مع دراسوووووة (1.4بمتوسوووووط حسوووووابي )الثقافية للمسووووونين  
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الدراسوووووة الى  ووووورورة الامل على اسوووووتثمار طاقا  المسووووونين و الامل على مواجهة مشوووووكلة وقت الةراع  
بموا يسوووووووووووووواعودبم على االنودمواا فى المجتمع و   لود هم و الامول على توفير الترامج و الخودموا  الترو حيوة

 المشاربة فى انش ت، .
  االجتماعية للمســـنين  في الخدمة االجتماعية في تقديم خدمات الحماية  أدوار الممارس العاممسووووتو    -

ــئولون كما  (، ومؤشووووورا  ذلك وفقاا لترتيب  2.09حيث بلغ المتوسوووووط الحسوووووابي )  متوسوووووط  يحددها المسـ
  سونينللم  االقتصواديةأدوار الممار  الاام في تقديم الخدما    الحسوابي: جاس في الترتيب األولالمتوسوط 

  االجتماعيةأدوار الممار  الاام في تقديم الخدما     (, وجاس بالترتيب الثاني2.19بمتوسوووووووط حسوووووووابي )
لخدما   أدوار الممار  الاام في تقديم ا الثالث وجاس بالترتيب    (,2.09بمتوسوووووووووط حسوووووووووابي )  سووووووووونينللم

أدوار الممار  الاام في تقديم الخدما   نهاية  الوجاس في    (,2.05بمتوسوووووط حسوووووابي )الثقافية للمسووووونين  
 (.2.03بمتوسط حسابي ) سنينللم الصحية

 
 

ـــعا :   ــور مقترل ألدوار الممـارس الـعام في الخـدـمة  ـتاســـــــ الحمـاـية    تـقديم  في  ةاالجتمـاعيـ تصـــــــ
 االجتماعية للمسنين:

في الممارسوة المهنية  لت تيق    طارا مقتراحاا النظري ونتائج الدراسوا  السوابقة تضوع الباحثة في إض  سوتاراياد األ
اعي في تقديم الحماية االجتماعية للمسووووووووووونين و اتمد ب ا اإلطار على الما يا  النظر ة  جتملأل صوووووووووووائي األ

الاام في الخدمة  ممار دوار التصووووووووووري مسوووووووووتند  على مجموعة ربائز ألطار الفقامت الباحثة بصووووووووويا ة اإل
 .تقديم الحماية االجتماعية للمسنين ل اإلجتماعية

   :المسلمات التي ينطلق منها التصور المقترل .1
 في عملية التنمية وال يمكن  دوار الممار  الاام دا ل الجمعيا  والمؤسسا  والتي تاد اساساا أبمية أ  (1)

ادية والثقافية  قتصالخدما  األجتماعية واأل ر في تقديم الاد د مندوار تتمحو إ ةالها إلعتبار أة ب   األ
 و يربا والتي تساي لتحقيق صالج الةرض والمجتمع  والصحية والنةسية
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يجب التربيز عليها والنهوض   في المجتمع والتي تمثل ثرو  بشر ةالةلا  الةقير  والمتضرر     يةرعا  أبمية    (2)
تقتد بها ظروفها في ظل التغيرا  التي ت رأ    ظروب صوعبة وأصوبحت مسواعدتها  ورورة  نها تعيشبها ود

 على المجتمع 

 بداب التي يساى الممار  الاام في تحايقها بي.األ  (3)

 ستةاد  منها لقدرتهم ودمكانياتهم المتاحة واألمثل ي إيقاظ وعي للمسنين لإلستثمار األو تمثل ف بدب مانوي:

المشكا   المسنين واألعتماد على أنةسهم في مواجه، بافةلتناس قدرا   تهيلة الظروب المائمة بدب مادي:
 التي تواجههم 

 هداف التصور المقترل:أ .2
بو تصووووووووور مقتر  ألدوار الممار  الاام في الخدمة األجتماعية وفي تقديم الحماية االجتماعية    :الهدف العام
بداب المقتر  إلي، البد من تحقيق مجموع، من األولكي  تحقق الهدب الاام ال ي يسوووووواى التصووووووور  للمسوووووونين  

 ية للمسنيناام في تقديم الحماية االجتماعدور الممار  ال ةرعي، والتي تتمثل في تحد د طتياةال

 :اقتصادياً  .1

 لما  والمخاطر  اثناس األمادياا مساعدة المسنين  •

 عمل ميزاني،  اصة للمسنين •

  د عملهم في حال، الاجز او فق مساعد  المسنين في الحصول على الخدما  المادية •

 مااشاتهم مساعد  المسنين في إلال، الروتين لهم في صرب  •

 مساعد  ببار السن في الحصول على مااشهم ب ر قة منظمة  •

  هم من المؤسسا  الحكومية واألبليةاثناس تقديم الخدما  ل سا  والروتين للمسنينجراتسهيل األ •

  إرشادبم ب تياة الخدما  المقدمة بالجمعيا  الخير ، •

   جتماعيمانو اا واألستةاد  من التضامن األو  مساعدتهم مادياا  •
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 اجتماعيًا: .2
ال وار   مسوووووواعدا  والخدما  من المؤسووووووسووووووا  األجتماعية المختلةة في حالةالمسوووووواعد  في تقديم ال •

 والمخاطر 

 لما  ودمكانياتهم المتاح، لمواجه، األ ستثمار قدراتهممساعدتهم في إ •

 المساعد  في تقو ة الااقا  اتسر ،  •

 اد  من الخدما  المسنين في االستةمساعد   •

 ي مواجه، ظروفهم الحياتي، فمساعدتهم  •

 :صحياً  .3

 منها  مساعدة المسنين على التثايف الصحي والتوعية الصحية لألمراض واألوبل، المنتشر  والوقاية •
ي حالة االلما  وانتشووووار ولي، لتجنب حدوث مخاطر فمسوووواعدتهم بالمالوما  ال تية واألسوووواافا  األ •

 وبل، األ

 لما  والمخاطر حالة األتقديم الخدما  ال تية الالم، في  •

 وبل، بوسائل الت هير والتاايم في حالة إنتشار األ رشادبمتقديم التوعية الصحية للمسنين ود •

 جتماعي والتاايم بالمحافظ، على صحتهم بالتباعد األتهم مارف •

 مراض وقا تهم من األتوعيتهم بأبمية حماية  نةسهم  •

 ولي، تدر تهم على األساافا  ات •

  ساليب والسلوبيا  الصحية السليمةمارفتهم باأل •

 ثقافيا : .4

 وبل، والةيروسا  نشر توعي، عن النظافة الاامة والت هير عن طر ق النت اثناس إنتشار األ •

 لتقديم الخدما   تخدام النت والتكنولوجيا المختلةةسكيفي، إ •
ومارفتهم بكيفية التاامل ماها عن  إرشووادبم بالمالوما  ال تية ونشوور مالوما  عن األلما  واألوبل،   •

  طر قة الوسائل اإللكترونية
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 للحصول على الخدما  عن طر ق رسائل التكنولوجيا  تدر ب المسنين •

 سس والركائز التي يعتمد عليها التصور المقترل:األ .3
 من الربائز وبي:  ياتمد على مجموعة

قديم الحماية االجتماعية  على المسوووووووؤلين لتجر ت األسوووووووتةاد  من الدراسوووووووا  واألبحاث السوووووووابقة التي أ •
 للمسنين التى يقوم بها الممار  الاام لهم

  ختراس والمتخصصين في مجال المسنينستةاد  من الاأل •

  مشكا  واإلحتياجا  للمسنينلدول في تااملها مع الستةاد  من تجارب ااأل •

  الدراسةنظري التي اعتمد  على ب   طار الاألستةاد  من اإل •

  األستةاد  من نتائج ب   الدراسة •

 منظمات تحقيق التصور المقترل: .4
ومنهوا    تم التربيز على مكونوا  المموارسووووووووووووووة المهنيوة لكي  تم ت تيق التصووووووووووووووور المقتر  في الواقع الميوداني  

 ما لي: 

و صوائص    فهم وطتياةمار  الاام بمجموع، من الالوم اإلنسواني، التي تسواعد  على  وبي تزو د الم المعارف:
سووتةاد   ا  المتنوع، التي تسوواعدبم على األبمجموع، من الماارب والمالوم تزو د المسوونين   . وايضوواا   المسوونين

 مكانياتهم المتاح، الخدما  والموارد المتاح، مع األستمرار األمثل لقدراتهم وطاقتهم ود من

  مية حول طتياة المسووونينلمؤسوووسوووا   ير الحكو يامل دا ل ا  و قصووود بتاميق فهم الممار  الاام ال ي الفهم:
ب، بل عضوووووووو في المنظم، وفهم التيلة الخارجية  وب لك فهم طتيا، الدور ال ي يقوم  هم  ياجاتحتود همومشوووووووكات

  ر  الموجود  في المجتمع د  من  دما  وموارد المؤسسا  اتستةاوبيف يمكن األ

نجال عند الايام  عة األمثل وت تيقها عند التنةي  وسووووور تو قصووووود بها إسوووووتخدام المارف، اإلسوووووتخدام ا المهارات: 
بها الممار    الصووووووووول، بالمسوووووووووؤلين التي يقوم  لنوعية المارفة وثيقة ىب، وب لك بي ا تيار واع بالدور المنوط 

لي، و سووووتخدم  للوصووووول الى الهدب المراد الوصووووول إدماجها مع قيم ومباد  المؤسووووسوووو، الاام في المؤسووووسوووو، ود
 الاد د من المهارا  الممار  الاام 
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 مشتمالت التصور المقترل: .5
فتج قنوا  إتصووال مصووادر الخدما  الصووحية والنةسووية واإلقتصووادية واألجتماعية و يربا لتحسووين احوال  .1

 المسنين وظروب 

 مج ماد  للتاامل مع المسنينال بد من وجود   ط وبرا .2

 تشكيل عمل فر ق متخصص و مدرب للتاامل مع المسنين .3

 للمسنين مادا   اصةو  اماكن ماد  باجهز  طتيةتجهيز  .4

 جتماعيين بالمؤسسا  الخاصة للمسنينال بد من ل اد  أعداد األ صائيين األ .5

 ألجتماعيين بالمهارا  الالم، للتاامل مع المسنينا صائيين ال بد من تزو د األ .6

  

 الخاصة بالمسنينمؤسسا  والولارا  تنسيق بين الجمعيا  والالبد من التااوة وال .7

 عمل ميزاني،  اصة لخدما  المسنين .8
نظما  والتيلا   ل، للتنسوووويق والامل الجماعي بين مختلف الميقام، الشووووبكا  التي تمثل وسووووالامل على إ .9

 المسنينالمجتمعي، الااملة في مجال 
م على  لمسووووووواعداتهم على تحد د إحتياجاتهم ومشووووووواكلهم ودتخاذ القرارا  وتشوووووووجياهالمسووووووونين بناس قدرا   .10

 التى تقدم الخدما  لهماألتصال بات ر ن والمؤسسا  
، والمؤسوووسوووا  من  جل توفير بليوجود  دا ل المجتمع والجمعيا  األبالخدما  المالمسووونين  ل اد  وعي   .11

 حياتهم  الحماية لهم وتحسين نوعية

 للمسنين الرجوع للختراس والمتخصصين لتقديم المالوما  والمهارا  الالم،  .12

 ندوا  التي  نظموبا بصة، دور ، متخصصين اثناس حما  التوعي، وال، بالختراس والاألستاان .13

 المسنين التنسيق وتبادل الخترا  والمالوما  في مؤسسا  الدولة والولارا  والمجتمع المدني فيما يخص   .14
الحماية االجتماعية  التقو م المسووووووتمر بكافة برامج مؤسووووووسووووووا  الدولة والمجتمع المدني التي تتناول تقديم   .15

 للمسنين 

 على إكتساب الماارب والمالوما  المرتب ، بحقوقهم وستل الحصول عليها المسنين مساعد   .16
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 من مؤسسا  الدول والمجتمع المدني  في تقييم برامج والخدما  المقدمةالمسنين يجب مشاربة  .17
ولارا  دول الاووالم ودكتسووووووووووووووواب وتبووادل الخترا  والمالومووا  حول   يجووب التاوواوة بين ولارا  الوودولووة و .18

 احتياجا  المسنين 

 عوامل نجال التصور المقترل: .6
 وع، من الاوامل التى تامل على نجا  التصور المقتر  وبي: من، من الضروري توافر مجتر  الباحثة إ

لتنةي  الترامج والمشوروعا  واألنشو ،    رد المتاح، بهدب اسوثماربا لصوالج المسونينمكانيا  والموارفة اإلما •
  والخدما  المختلةة

تهوا  كواة المجتمع المحلى بجمعيوا  تنميوة المجتمع والتي تقودم  ودمواجتمواعوا  مع سووووووووووووووعقود اللقواسا  واإل •
وجود نوع من الشوووراك، والتااوة بين الجمعيا  والمؤسوووسوووا  الموجود    وتو وووحها لهم مع أبميةللمسووونين  

 في المجتمع 
والامل على بسووووب للمسوووونين  اد النشوووورا  والكتيبا  التي تو ووووج أبم  دما  الجمعيا  والمؤسووووسووووا  عد إ  •

  ومانو اا  تأ يد الايادا  في المجتمع للدعم مادياا 

 المسنين نش ، والخدما  التي تقدمها الجمعيا  والمؤسسا  على أة تتةق مع إحتياجا  أبمية تنو ع األ •
 ورور  عقد دورا  تدر تي، بشوكل مسوتمر لأل صوائيين األجتماعيين والتربيز على النواحي الةنية والمهنية   •

الحماية االجتماعية  الخدما  و تقديم    و  والمهارا  والايم األسووووووواسوووووووي، لمهنة الخدمة األجتماعية لتحسوووووووين
 للمسنين

 األدوات والوسائل المستخدمة لتحقيق التصور المقترل: .7
 ارا  والمناقشوووووووووووا  والماحظا  واإلسوووووووووووتتياة والتقار ر  جتماعا  والندوا  واللجاة والنشووووووووووورا  الدور ، والز األ

 رشادا  والافتا  والجلسا  و يربا والملصقا  واأل عام المختلة، ومجا  الحائطووسائل اإل

 :المستخدمة  ستراتيجياتاأل .8
 والقوم والتااوة والتناقش  والتنمية المتواصلة -وض والتدعيم والتمكين  التةا -قناع  األ
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 :التكتيكات المستخدمة .9
  ية األجتماعيةوالتدر ب والحما التاليم وحل المشكلة والمناقشة الجماعية وبناس القدرا  البشر ة

 

 المبادئ: .10
،  سووووتثمار الموارد المتاح المشوووواربة واألسووووتثار  والدراسووووة المسووووتمر  وتقد ر اإلحتياجا  والمسووووؤلية األجتماعية ود

 تزاة والتنسيق والمرون، والشمول واإل

 

 في تحقيق التصور المقترل:    األجهزه المشاركة .11
  -جتمواعي  التضووووووووووووووامن اإل  -ة الهال األحمر   جمعيو -تمع المودني   منظموا  المج  -   الوحودا  األجتمواعيوة

  -الولارا  الحكومية    -بلي،  الجمعيا  األ -  للمسووووونينالمؤسوووووسوووووا  الخاصوووووة   -نوعي للجمعيا   االتحاد ال
 خير ، المؤسسا  ال -لا القومي للمرا   المج -  منظمة الصحة

 

 

 المراجـــــــــــع
  وت ةاع :جدرتسعععععععععععععلجت واواعلجصح اجت م واجت نعيىاعلج و  رايجقاجت ضعععععععععععععغو جت  اعيتاعلججق ا ج حاع جج ى1

نجت عزلجت ثي ىنجت عانالجتى ععععع مللج مخ عععععي اينجج52 وا   جتىناولنجقمولجت ج قلجت ا ايهالنجت ن دجج

 ى183نجصجج2014ت ا ايهايننج

2. Alan Cowling and Chole Mailer: Management human resource. 3. A model a member 

of the hodder line group MacMillan, London, 2006, P. 27.   

رور عينجقةي جحسعععععععععععععا:جقاعيرسعععععععععععععلج  مل علجت ناع جقملجت عاعيهعيهجوت  اقجت ع ق جت ا اعيعملج واسعععععععععععععةيننج ى3

 جتش سيرالنجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننججقمولجدرتسيهج ملجت ج قلجت ا ايهالجوت نووج

 ىجج1232نجصجج2008 ى وس نجج



Abo El Nile MA, Social Protection 
Volume 4, Issue 1 

 

46 
 

ى ملاينجهوملضعععععل:جت عوترقجت وا ترالج  اجتىسعععععةيننجتىؤتا جتشقواا جت ن لىجت  تتملج  هينلجتىسعععععةينجج ى4

 ىجج2004تنةوتنجتى   جتىسةلج ملجت ني  جت ن لىج ينجت وتقملجوتىبقولج ملجرهين وينجايقنلجحووتننجج

ي ىجهمي جهم ت ر يججقة عععععععور:جت ن ي جتىلععععععع  هجتصسععععععع مللج  اجتىسعععععععةينجتى  يه ناجهاجت نا جج ق ى5

هلملجت  وتاقجت ا ايعملنجرسععي لجقياسعع ي نجقسعع جتدتر جقؤسععسععيهجتصسعع  جوت طرو لنجكوالجت ق  ععيدجج

 ىجج2004تىنيقملنجايقنلجحووتننجج

6. Richard Zwlig: Assessing social adjustment in the depressed elderly poster presented at 

the annual meeting of the American association Son Francisco, Ca. November, 2003.  

 حا جق ا جهوضععععععا :جدرتسععععععلجقلعععععع  هج سعععععع جتىسععععععةينجهاجت لععععععا وخلجوت ععععععورجق ا جج  ورجخ قلجج ى7

 ىجج62نجصجج2001وتننججت ر دج ملجقوتاا وينجرسي لج ي جقنلور نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحو

 ىجج139نجصجج2004كوي جااا :جت  هينلجت ةرسالجوت   الج واسةيننجق  ملجتصرمووتى  مللنجت  ي   نجج ى8

9. Albert J. Wilson: Social serices for older persons, Boston, Little Brown and Company, 

1984, P. 1-9.  

10. Kuhlen, Raymond: Aging and life adjustment in J.E., Birren, Handbook of aging Chicago 

Press, 2004, P. 133.  

سعععععععععععععوواجهمع قجهمع ت عوتد:جح وقجتىسعععععععععععععةينج ع ورجت  هعينعلجت ا اعيهاعلجوت سعععععععععععععينجروهاعلجحاعي و نج ى11

نجصجج2011نجت عزلجت نياعع نج ى وس نجج31درتسععيهج ملجت ج قلجت ا ايهالجوت نوو جتش سععيرالنجت ن دجج

 ى4363

:جت ج عي  جت ا ايهالجوت ق  عيدنلجوت  ع الج وا عي ينج ا ضجت ج ف:ججسعيقىجهم ت نزملزجت  تامل ى12

درتسعععععععععلجتسععععععععع ط هالج ملجتىاو لجت ن سالجت سعععععععععنودنلنجقمولجدرتسعععععععععيهج ملجت ج قلت ا ايهالجوت نوو جج

 ىجج2000تش سيرالنجت ن دجت ثيقانجت  مل نجج

هم ت ةيصعععع جصععععي  جق ا :جدرتسععععلجت واوالجى ي  جت  غي جت ا ايعملجتى تماج يىلعععع  هجت ا ايهالجج ى13

 واسعععععععععععععةينج ملجتمع املجت  ط انج  عععتجقنلعععععععععععععورج ملجقموعععلجدرتسعععععععععععععععلج ملجت جععع قعععلجت ا اعععيهاعععلجوت نوو جج

 ىجج2001تش سيرالنجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجت ن دجت نيا نجت  مل نجج
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اعع جحسعععععععععععععععيرين:جتح اععياععيهجتىسعععععععععععععةينجوق طومععي و ج ملجضعععععععععععععولجتص راععلجت ثععي ثععلنجراملععلججسعععععععععععععاي جق اعع ج ح ى14

قسععععععععععع  موالنجقنلعععععععععععورج ملجتىؤتا جت نوا جت سعععععععععععةواجت ثي تجهلععععععععععع نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجج

 ىجج2000حووتننجج

ا وينجق ا ج حا جت  رةيوا:ج ي ج  ريق جتراعععععععععععيداج ملجتةاالجت  وتاقج  اجتىسعععععععععععةينجتى ااينج ملجدورجج ى15

 ىجج2001سةيننجرسي لجقياس ي نجكوالجت ا  النجايقنلجهينجاا نججتى

هلملج حا جت ط ج:جقضععينيجوقلعع  هجتىسععةينج ام انيهجقمو جت  نيونجت جواامل:جدرتسععلجت وملاالنجج ى16

  ععتجقنلعععععععععععععورج ملجقموععلجت  ععي   ج رجعع قعلجت ا اععيهاععلنجتىناعع جت نععيقملج رجعع قعلجت ا اععيهاععلج عي  ععي   نجج

 ىجج2001

 سعععععععععععععي اعقجت  هعينعلجتىني اعلج واسعععععععععععععةينجو ي  عيجهلملجت ارا جتا اعيهاعينجرسعععععععععععععي علججججتنةعي جت  ت ا جخوارعل: ى17

 ىجج2001قياس ي نجكوالجت ق  يدجتىنيقملنجايقنلجتىةواالنجج

سععععععاي جحسععععععاجقة ععععععور:جوتقملج  تق جت  هينلج  ورجتىسععععععةيننجدرتسععععععلجقطم لجهلملجق نةلجت سعععععع ة رمللنجج ى18

 ىجج2002ججنجت س ة رمللنجنو اون61قمولجت ا  الجتىنيص  نجت ن دجج

 ىا جرميججهم قجقةيأا:جق اجايهوالج  تق جت سععععععا خيلجت ةرسععععععا ج ملجخراجت  وقجوت سععععععينجروهالجج ى19

 ىجج2003ت  اي ج  اجهاةلجقاجتىسةيننجرسي لجقياس ي نجكوالجتآلدت نجايقنلجتىةاينجج

20. Green Berger: Litwin, Canburdened Caregivers B effective facilitators of elder care 

recipient health care, journal of advanced nursing (41) 2003.  

 ح  جهم تىؤقاجق ا :جت ععععععععورجق ا جج  ورجت ج قلجت ا ايهالج ملجقسععععععععيه  جتىسععععععععاجهاجقايرسععععععععلجج ى21

 ىجج2004ح وقنجتىؤتا جت نوا جت جيق جهل نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجت راو نجج

22. Kelley G. Nancy: Perceptions of quality of the elderly the university of Utah, 2004. 

23. Smith A Uison: E, Sim Julius, Schorf Thomas, and Phillipson, Chris Determinants of 

quality of life amongst older people in deprived neighbourhoods journal of Agling and 

Society, 2004.  



Abo El Nile MA, Social Protection 
Volume 4, Issue 1 

 

48 
 

ت ح اعياعيهجت  ع رملباعلجصخ عععععععععععععيأىجت ناع جقملجت عاعيهعيهج و  رايجقاجحع  ججهز جهمع ت عواع :جت ع نع جج ى24

تىلعع  هجت ا ايهالج  اجتىسععةيننج  تجقنلععورج ملجقمولجدرتسععيهج ملجت ج قلجت ا ايهالجوت نوو جج

 ىجج2004(نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجج17تش سيرالنجت ن دج)

سعععععععيقىجق عععععععطرىجكيق جأتن :جدورج  مل لجخ قلجتمع املج ملجت طااجوصعععععععاي لج  تق جرهينلجتىسعععععععةيننجج ى25

 ىجج2004رسي لجدى ورتهج ي جقنلور نجكوالجتآلدت نجايقنلجت س ة رمللنجج

سعععععععععععععوطعينجهمع ت  حااجتسعععععععععععععاعيهاع :جت عععععععععععععاا ج  تق جت ا وملحج  معيرجت سعععععععععععععاج ا ىزجتصقي جسعععععععععععععوطعينج اجج ى26

سععععععععععععععلجت واواعلنجرسععععععععععععععي علجقعياسععععععععععععع ي نجكواعلجت جع قعلجت ا اعيهاعلنججهمع ت نزملزجت ا اعيعملج عي  ملعيضنجدرت

 ىجج2005ايقنلجحووتننجت  ي   نجج

اي الجق ا جت  ت ا :ج ي ج  ريق ج   سعععععععينجت  وتاقجت ةرسعععععععا ج  اجتىسعععععععةينجتى ااينج  ورجتىسعععععععةينج ى27

 ىجج2005وه ق ويج اراو جت دتهنجتىؤتا جت نوا جت ثي تنجكوالجت ا  النجايقنلجت زقيأملقنجج

تقي جسعععععععععي  نجوايلجصعععععععععي  :جرهينلجتىسعععععععععةينج ملجتصسععععععععع  جوتمع املجوه ق ويج ي  ضعععععععععيجهاجت  اي نجقيا  جج ى28

 ىجج2008تىؤتا جت نوا جت  وقملجت  يداجوت نل ملانجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجج

سععوواجهم قجهم ت عوتد:جح وقجتىسععةينج  ورجت  هينلجت ا ايهالجوت سععينجروهالجحاي و نجقمولجج ى29

يهج ملجت جع قعلجت ا اعيهاعلجوت نوو جتش سععععععععععععععيراعلنجكواعلجت جع قعلجت ا اعيهاعلنجاعيقنعلجحووتننججدرتسعععععععععععععع

 ىجج2011ت ن دجت  يداجوت ث يوننجت عزلجت نيا نج ى وس جج

محمد عبد الشفيع عيسى : دور شبكات االمان فى الحمايه االجتماعيه للفقراء فى الدول العربيه ,   –30
   2007( 130) القاهره ,مجلة شئون عريه , العدد 

31-  Bales , S:implications of Ageing for Social protections and women's 
prestentation to iterparliamentory  vnion (1pu) il oseminar on women and 
work 2008  

ى , رساله  عبد هللا كامل خميس : التحليل السوسيولوجى لنظام الحمايه االجتماعيه فى التشريع الليب   -32
   2009دكتوراه غير منشوره , كلية االداب ,جامعة االسكندريه , 

خضره عبد العظيم ابو قوره : نحو اصالح نظام الحمايه االجتماعيه فى مصر : القاهره , معهد   -33
 التخطيط القومى 

34-  Andy  Nortenet . al overseas development institutes 111 westminster 
bridge rood London se17, duk   

منى عطيه خزام : شبكة االمان االجتماعى ومواجهة مشكلة الفقر لسكان المناطق العشوائيه , مجلة   -35
2006دراسات فى الخدمه االجتماعيه والعلوم االنسانيه ابريل   

36 -  Minstry of social development Bangladish National society protection 
strategy general e conomics government of the people republuce of 
Bingladish Novmber 2013  
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37- Emma Coin : Social protection and vulnerability , risk and exbision 
actress the lifecycle , institute of development studies (ids) university of 
Sussex Brightein 2014  
38– Mukeulg asher social protection in asain challenges and institutes for  
post – 2015 vision e conomist , economic research instatues , economic 
recareache institutes for ASEAN  and east asia febrwery 2015    

يحى محمد هاـشم : أليات الحد من الفقر فى الريف المـصرى , دراـسة ميدانيه  لـشبكات الحماه  –  39
االجتماعيه لقرية مصــرة رســالة دكتوراه غير منشــوره , جامعة عين شــمس , كلية البنات لألداب 

 2016والعلوم والتربيه , 

ىا تملج حا جت سعيسعا :جر وجت عورجق ا جج  ورجت ج قلجت ا ايهالج ملجرهينلجتىسعةينجرز لجج 40

وقؤسععسععيهجت  هينلجتشنوت النج  تجقنلععورج ملجتىؤتا جت نوا جت ثي ىجهلعع نجت عزلجت ثي ىنجج

 ىجج2001كوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجت  ي   نجا اجت راو نجج

ت ا اععيهاععلجوه ق وععيج  عع جقاجت  وقجوت ى ئععي ج عع اججرارينجق اعع جت  ت ا :جقسععععععععععععع وملععيهجتىسعععععععععععععععيرعع  جج 41

 ىجج2001تىسةيننجرسي لجقياس ي نجكوالجتآلدت نجايقنلجت زقيأملقنجج

 حا جحاز جت  ت ا :جوتقملجخ قيهجت  هينلجت ا ايهالج واسعععععععععععةينج  و لجت م  ملانج  تجقنلعععععععععععورج ملجج 42

 ىجج2002تىؤتا جت نوا جت جيق جهل نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجج

أملنقجقنوضجت ميممل:ج  ريق جتراعععععععععيداج   سعععععععععينج سعععععععععوو جت  اي ج ي جت سعععععععععواج واسعععععععععةينجقاجقة ورجج 43

خ قلجت عايهلنج  تجقنلعععععورج ملجتىؤتا جت نوا جت سعععععةواجت ثي تجهلععععع نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجج

 ىجج2002ايقنلجت  ي   نجت راو نجج

ملجت نز علجت ا اعيهاعلج واسعععععععععععععةيننجااعيلجاععععععععععععع  اجق اع :جانعي اعلجخع قعلجت ر دجت عاعيهاعلج ملجت  نعيقع جق 44

  تجقنلععععععععععععورج ملجتىؤتا جت نوا جت  وقملجت جيق جهلعععععععععععع نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجج

 ىجج2002

تناعينجق اع جت اعي :جدورجتصخ ععععععععععععععيأىجت ا اعيعملج ملجتع ها جت   وقجت ا اعيهاعلج واسعععععععععععععةيننجتىؤتا جج 45

 ىجج2004راو نج ى وس نججت نوا جت جيق جهل نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجت 

هريفجرتاععععع جهم ت  حاا:جقايرسعععععلجت ن فجتىن  ملجت سعععععووكىج ملجخ قلجت ر دج ملج ن ن ج سعععععوو جحاي جج 46

 ىجج2004تىسةيهجتصرتق نجتىؤتا جت نوا جت سيتملجهل نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجج
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واسعععععععععععةيننجدرتسعععععععععععلجقطم لججهايدجق ا جربا :جخ قيهجت  هينلجت ا ايهالجوت سعععععععععععينجروهالجت  اي ج  47

 ام املجدورجت  هينلجت ا ايهالج واسععععععععععةينج  ق وورنجرسععععععععععي لجقياسعععععععععع ي نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجج

 ىجج2005ايقنلجحووتننجج

 حا جق ا ج  ملقجحايد :ج  تق جتص لطلجت ا ومل الج  ميرجت ساج بر نلجوق تىزجتىسةينج ا يا لجج 48

 ىجج2005ةيننجت  ي   نججقةينجدرتسلجت وملاالنجكوالجت ا  الجت  مليضالج 

حايد جراقجقسعععععععو جهثاين:جدرتسعععععععلجق يررلج و هينلجت ا ايهالجت  سعععععععاالجو ي جت  سعععععععاالج   سعععععععينجج 49

روهالجت  اي ج واسةيننجقطم لجهلملجتىسةينجتى ااينج  ترجت س  ج ي سا  جأملنقنجرسي لجقياس ي نجج

 ىجج2007كوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجت  ي   نجج

حاعع نجق اعع جه اععيه:جقنوقععيهجقاععيرسععععععععععععععلج  ملقجتة ا جتمع املج ملجااناععيهجرهععينععلججاضعععععععععععععع جق اعع ج  50

تىسععععةيننجتىؤتا جت نوا جت  وقملجت  يداجوت نلعععع ونج رج قلجت ا ايهالنجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجج

 ىجج2008ايقنلجحووتننجتمعو جت سيتملنجج

51 .  OECD : poris Declartion on ald effectiveness OECD paris p.8. 
 

52 .  Devereux .8 sabates , wheeler R : Editorial introduction delating 
social protection Ids bulleyin volume 38 numer 3 , 2007 p 3  . 

53 . Miguel Ninozarazue . (et .al.) social protection in subg Saharan 
Africa cetting the politices right work  development volume (40)  
lssue (1) journal 2012 pp 163 – 176   . 
 

الدوليه ,  -ج البرامء سعيد المصرى واخرون :  سياسات وبرامج التضامن االجتماعى فى ضو 54. 
 . 8,ص  2007القاهره , مركز معلومات ودعم القرار مجلس الوزراء يوليو 

ت ر دج ملجت   رايجقاجح  جت ضعععععغو ججهم ت ةيصعععععيجنوسعععععيجاعععععوقين:جاني الجراوذفجت  اي جخ قلجج55. 

ت  اعععيتاعععلج ععع اجتىسعععععععععععععانجقموعععلجدرتسعععععععععععععععيهج ملجت جععع قعععلجت ا اعععيهاعععلجوت نوو جتش سعععععععععععععععيراعععلنجكواعععلجت جععع قعععلجج

 ىجج2004(نج ى وس نجج2(نجفج)17ت ا ايهالنجايقنلجحووتننجاج)

لنجج حا جاعععراقجت سععع  ا:جقيقو جت ج قلجت ا ايهالجوت ج قيهجت ا ايهالنجدترجتىن الجت عيقنا56. 

 ىجج167نجصجج2000ت س ة رمللنجج

ق ا جربا جسي  :جت  ن جتح ايايهجتىسةينجتى  يه ناجهاجت نا نج  تجقنلورج ملجتىؤتا جت نوا جج57. 

 ىجج361نجص2003ت سةواجت سيد جهل نجكوالجت ج قلجت ا ايهالنجايقنلجحووتننجج
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 ىجج17نجصجج2001رايدج حا جهم ت وطاي:ج ملج ا ةيجقسانجتى  قجت عيقاملجت   نتنجت س ة رمللنجج58. 

 جق اود:جتم  دتهجت  ة ااالج ريهوالجقؤسسيهجرهينلجتىسةيننج  تجقنلورج ملجقمولججقةيلج ون59. 

درتسععععععععععععععععيهج ملجت جعععع قععععلجت ا اععععيهاععععلجوت نوو جتش سععععععععععععععععيراععععلنجت نعععع دجت ثععععيقانجت عزلجتصولنجكواععععلجت جعععع قععععلجج

 ى215نجصجج2005ت ا ايهالنجايقنلجحووتننجج

ص   2011ه لتنظيم المجتمع , القاهره , نبيل محمد صادق وأخرون :االسس النظريه للمارسه المهني .  60
209    
ابراهيم عبد الرحمن رجب واخرون : نماذج  ونظريات تنظيم المجتمع بالقاهره , دار الثقافه للطباعه   .  61

37ص   1983والنشر ,  
وجدى محمد بركات :تفعيل الجمعيات الخيريه التطوعيه فى ضوء سياسات االصالح االجتماعى فى    – 62

عربى المعاصر , الخدمه االجتماعيه وقضايا االصالح فى المجتمع العربى المعاصر , كلية  المجتمع ال
  2164م ص ص  17/3/2005-16الخدمه االجتماعيه , جامعة حلوان , المؤتمر العلمى الثامن عشر من 

 ,216   
, دار   5جتمع ط رشاد احمد عبد اللطيف : الممارسه المهنيه للخدمه االجتماعيه فى منظمات تنظيم الم -63

10-8, ص   2007الوفاء ,دنيا للطباعه والنشر    
هشام سيد واخرون : المدخل الى الممارسه العامه فى الخدمه االجتماعيه ) مركز نشر وتوزيع الكتاب   -64

58ص  2الجامعى , ط   
ديث ,  حمدى محمد ابراهيم واخرون : نظرية الخدمه االجتماعيه المعاصره , المكتب الجامعى الح  – 65

   156, ص   2010
, دار    5رشاد عبد اللطيف : الممارسه المهنيه للخدمه االجتماعيه فى منظمات تنظيم المجتمع ط  – 66

   10-8, ص   2007الوفاء ,دنيا للطباعه والنشر  
67 -  Friedman system the organ brandell theory and practice in clinical 
social work N.Y  jree  press 1997 .p 514   

  2003شحاته صيام : علم االجتماع الريفى والحضرى , كلية الخدمه االجتماعيه بالفيوم , د . ت,     - 68
ج.    15, ص 

 ملخص البحث 

 
 مشكلة البحث  : 

  البشرية  موارده بتنظيم  المجتمع يقوم   و  الشاملة  التنمية الى  الوصول و  التقدم الى المصرى المجتمع  يسعى 
  مجتمع  اى  فى  التنمية  عملية  محور  هو التنمية  فى  البشرى  فالعنصر  ، االنتاج عناصر   من مهم  عنصر   النه 
  فى  بما  البشرية  الطاقات   كافة استثمار  من  البد  لذلك ، التنمية  عملية فى  االول  المحرك هو  و  المجتمعات  من
  .  المسنين  ذلك

  و   النفسية و   الصحية مشكالتها  مواجهة على  يساعدها و  يرعاها   لمن  تحتاج بشرية   ثروة   فالمسنون
  انشطة  ممارسة  على  تشجيعها  و  نشاطها  مواصلة و   المختلفة احتياجاتها  اشباع  و  ، غيرها   و  االقتصادية

  . مناسبة  انتاجية 
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  الخدمة مهنة  ان  بما   االنسان حقوق  مهنة االساس  من  فهى  المسنين بحقوق  تهتم   االجتماعية الخدمة مهنة  و
  بشكل المسنين  حقوق   و   عام  بشكل  االنسان حقوق   عن    الدفاع  و  الحماية  و   المطالبة الى  تهدف  االجتماعية

  . خاص 
 
 :  بحث هداف الأ 
            

في الخدمةاالجتماعية   وار المهنيه للمارس العامتهدف الدراسه الى تحقيق هدف رئيسى مؤداه هو تحديد االد    
 سنين . حمايه االجتماعيه للمالفي تقديم خدمات 

 
 - وينبثق من هذا الهدف الرئيسى مجموعه من اهداف فرعيه هى :

 
 ثقافية العام لتحقيق الحمايه ال تحديد دور الممارس  –  1 
 تحديد دور الممارس العام لتحقيق الحمايه الصحيه      - 2
 تحديد دور الممارس العام لتحقيق الحمايه االقتصاديه وتحسين مستوى المعيشه      -3
 تحديد دور الممارس العام لتحقيق الحمايه االجتماعيه      -4
 ة. العام  ةمنظور الممارس من سنين لحمايه االجتماعيه للمات التى تحول دون تحقيق امعوقال تحديد   – 5
 تحديد مقترحات الحماية االجتماعية للمسنين  -6
 سنين حمايه االجتماعيه للملممارسه العامه للخدمه االجتماعيه لتحقيق التصور مقترح لالتوصل الى  محاولة  – 7

 
 : بحث تساؤالت ال

 مسنين لل االجتماعيةالحمايه  في الخدمة االجتماعية في تقديم خدمات  ر الممارس العامادوأما  – 1
 . من منظور الممارسه العامه   سنينلحمايه االجتماعيه للمالتى تحول دون تحقيق ا المعوقات ما  – 2
 ما مقترحات تحقيق الحماية االجتماعية للمسنين  - 3
 
 :  مفاهيم البحث  

      الحمايةاإلجتماعيةمفهوم  -1
 مفهوم المسنين  -2
 

 ثامنا اإلجراءات المنهجية للدراسة : 
تعد تلك الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف الى تحديد أدوار الممارس العام  نوع الدراسة :  –أ 

 . سنينفي الخدمة االجتماعية لتحقيق الحماية االجتماعية للم
من   ينالمستفيد سنين العينه للم : تتبنى الدراسة منهج المسح االجتماعي بإسلوب  المستخدمنوع المنهج   - ب 

 خدمات الجمعيات االهلية .   
 المسح االحتماعي الشامل لالخصائيين االجتماعيين والمسئولين بالجمعيات االهلية . 

 :   أدوات الدراسة   - ج   
 .   سنين للم ار إستمارة إستب (1
 . سنين إستبيان للمسئولين واإلخصائيين اإلجتماعيين حول تحقيق الحماية اإلجتماعية للمإستمارة  (2

 :    مجاالت الدراسة -د 
 المجال المكاني : يمكن تحديد المجال المكاني للدراسية كاألتي : (  1
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المسئولين واإلخصائيين  إدارة القرين اإلجتماعية محافظة الشرقية . حيث كان عدد  –جمعية الكوثر الخيرية  •
 ( . 6االجتماعيين بالجمعية )

 ( . 7محافظة الشرقية . حيث كان عدد المسئولين واإلخصائيين االجتماعيين بالجمعية )   رسالة بالغار جمعية  •

 ( . 7مؤسسة تمكين بالزقازيق محافظة الشرقية . حيث كان عدد المسئولين واإلخصائيين االجتماعيين بالجمعية ) •
 وتقديم خدمات لهم. سنين  ل مع أكبر عدد من الموإختارت الباحثة هذه الجمعيات ألنها تتعام

 : المجال البشري (2
مفرده والمسح الشامل للمسئولين   300( مفرده من الجمعيات الثالثه من إجمالي  60)  سنينلمسحب عينه ل

 واالخصائيين االجتماعيين . 

 .  نية إلجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات حوالي ثالثة شهور:  إستغرقت الفترة الزم  المجال الزمني (3

 
 

: الحماية االجتماعية للمسنين  التصور المقترح الدوار الممارس العام في الخدمه االجتماعيه في تقديم   
 المسلمات التي ينطلق منها التصور المقترح   .1
 ثقافيا   –صحيا  –اجتماعيا  - اهداف التصور المقترح اقتصاديا   .2
 االسس والركائز التي يعتمد عليها التصور المقترح   .3
 المهارات  – الفهم  – منظمات تحقيق التصور المقترح المعارف  .4
 مشتمالت التصور المقترح   .5
 عوامل نجاح التصور المقترح   .6
 مقترح  االدوات والوسائل المستخدمه لتحقيق التصور ال .7
 االستراتيجيات المستخدمه   .8
 التكتيكات المستخدمه   .9
 المبادئ   .10
 االجهزه المشاركه في تحقيق التصور المقترح     .11
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