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Abstract 

The global community is witnessing rapid and multiple changes in recent 

decades in all areas of life that have greatly affected humanity, the rise in 

awareness, global ways of life, national culture and individual sovereignty. 

Therefore, we find ourselves forced to re-research and study our values and 

institutions, as these changes have generally affected human lives. 

The current study seeks to achieve the following objectives 

The main objective is to: - Determine the degree and level of problems that the 

elderly suffer from. 

The following sub-goals stem from this goal: 

2 . Determine the degree and level of the elderly social problems 

3 . Determine the degree and level of health problems of the elderly 

4 . Determine the degree and level of elderly recreational problems 

The study answers the following questions: 

The main question is: What is the proposed vision for a method of organizing 

society to alleviate the problems faced by the elderly? 

The following sub-questions emerge from this question: 

A- What are the social problems of the elderly? 

B- What are the health problems of the elderly? 

C - What are the recreational problems of the elderly? 
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تصور مقترح من منظور تنظيم المجتمع   للتخفيف من حدة 

 المشكالت التي يعانى منها المسنين

 المسنين بمؤسسات رعاية 

 د. احمد عبد العليم احمد االتربي

 بكفر الشيخ مدرس تنظيم المجتمع  المعهد العالى للخدمة االجتماعية

 ملخص الدراسة  

أثرت  يشهد المجتمع العالمي تغيرات سريعة ومتعددة في العقود األخيرة في كافة مجاالت الحياة التي 

بشكل كبير على اإلنسانية وارتفاع الوعي وأساليب الحياة العالمية والثقافة القومية وسيادة الفردية لذا فإننا  

نجد أنفسنا مجبرين على إعادة البحث ودراسة قيمنا ومؤسساتنا, حيث أثرت هذه التغيرات بشكل عام  

 على حياة البشر 

 وتسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية  

 يعانى منها المسنين .  التيتحديد درجة ومستوى المشكالت  -هدف رئيسي يتمثل في:

 وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية: 

 المسنين االجتماعية مشكالت  تحديد درجة ومستوى  .2

 المسنين الصحية مشكالت  تحديد درجة ومستوى  .3

 رويحيةالمسنين الت مشكالت  حديد درجة ومستوى ت .4

 وتجيب الدراسة عن التساؤالت اآلتية :

التخفيف منن حند   فيلطريقة تنظيم المجتمع ثل في: ما التصور المقترح  التساؤل الرئيسي يتم
 ؟  يعانى منها المسنين التيالمشكالت 

 وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية: 

 ما مشكالت المسنين االجتماعية ؟ -أ
 ما مشكالت المسنين الصحية ؟ -ب 

 ة؟ويحيالترما مشكالت  المسنين  -ج    

  :كلمات مفتاحيه

 مشكالت،اخصائى،حماية ،مؤسسات، ،رعاية مسن
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 مشكلة الدراسة أوالً: 

يشهد العالم زيادة كبيرة غير مسبوقة في أعداد ونسب كبار السن، وإذا كانت الددول المتقدمدة قدد 

الثورة الديموجرافية الثانية ومصر والدول النامية على وشك أن تلحق هذه الثورة، فدنن   فيدخلت بالفعل  

 التديت السدكانية المهمدة النظرة المستقبلية تحتم ضرورة االهتمام بفئة كبار السن باعتبارهدا إحددى الفئدا

تعيش مرحلة عمرية تتسم بخصائص ومالمح تميزها عن بقية الفئات العمرية األخرى وتستحق هذه الفئة 

تقديم الكثير من أوجه الرعاية  لها، نظرا لما قدمته للمجتمع في كافة مجاالته ولما ساهمت به مدن تنشدئة 

 .وتعليم األجيال وذلك في إطار قيم المجتمع المصري

ويتطلب تحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع طاقات بشرية واعية بنصول العمل واإلنتاج، وتمتلك 

من المعارف والقيم واالتجاهات الالزمة لها، ألن اإلنسان هو غايدة التنميدة وسدبيلها لددفع المجتمدع نحدو 

 (1)رالتقدم والتطو

ة في العقود األخيرة فدي كافدة مجداالت الحيداة كما يشهد المجتمع العالمي تغيرات سريعة ومتعدد          

التي أثرت بشكل كبير على اإلنسانية وارتفاع الوعي وأسداليب الحيداة العالميدة والثقافدة القوميدة وسديادة 

الفردية لذا فإننا نجدد أنفسدنا مجبدرين علدى إعدادة البحدث ودراسدة قيمندا ومؤسسداتنا, حيدث أثدرت هدذه 

 (2)بشرالتغيرات بشكل عام على حياة ال

فى مصر تشير اإلحصاءات الرسمية توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصداء ارتفداع و          

، وهو ما يعادل نحدو 2011% عام  7.3، مقابل نحو  2030% عام  11.6نسبة المسنين في مصر إلى  

العقدود  مداليإج% مدن 1.5مليون مصري, وأشار الجهاز إلى أن نسبة عقود الزواج بين المسدنين   5.8

% من إجمالي الشهادات، الفتا إلى أن معدل 7.6، بينما بلغت نسبة شهادات الطالق للمسنين 2011عام  

, وحدول نسدب التددخين بدين 2011% مدن إجمدالي الوفيدات عدام  57.8الوفيات بين المسنين بلغ نحدو  

, وبلدغ 2011نين عدام % من إجمدالي المددخ9.2المسنين، قال الجهاز إن نسبة المسنين المدخنين بلغت 

% مدن إجمدالي عددد المسدنين، مدنهم 19، يمثلون  2011مليون مسن عام    1.1عدد المسنين المشتغلين  

% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، إلدى 12.5% يعملون في نشاط الزراعة والصيد، و62.7

المسدنين الفقدراء بلغدت % يعملون فى نشاط الصناعات التحويلية, وأوضح الجهداز أن نسدبة  6.3جانب  

، بينمدا بلغدت نسدبة الفقدر بدين المسدنين فدى نفدا الفئدة العمريدة 2011% من إجمالي الفقراء عام  5.8

, وسدجلت نسدبة األميدة بيدنهم نحدو 2011% عدام  18.5%، ولإلناث  20.5%، وبلغت للذكور  19.5

جدامعي فدنعلى نحدو ، فيما بلغ إجمالي الحاصلين على مؤهدل  2011% من إجمالي المسنين عام  65.1

8 . %(3) 

هدو بنداء خداص مدن   فدي العديدد مدن المجداالت والمجدال  تمارا    الخدمة االجتماعية كمهنة             

تواجده مشدكالت خاصدة أو  التديالممارسة يشكل بدقة للتعامل مدع األفدراد أو الجماعدات أو المجتمعدات 

يم الدوظيفي لممارسدة الخدمدة االجتماعيدة مواقف متشابهة, ومجاالت الخدمة االجتماعية نمدط مدن التقسد

تحتداج إلدى نمدط معدين مدن التددخل المهندي   التديكننشطة مميزة تمارا مع فئات نوعية من المشكالت  

 (4)لمواجهتها
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الخدمة االجتماعية قد تنشط فدي مجدال جديدد لدم تكدن تمدارا فيده مدن قبدل كمدا تدزداد أهميدة و

 (5)دراستها في مجال لم تكن الممارسة فيه مركزة 

تزال رعاية كبار السن تمثل عبئاً كبيراً للسياسة وصانعي السياسة االجتماعية في معظم دول   فال

بحت تشهد حالة من الشيخوخة منذ فترة ليست بالقصيرة، العالم، ولعل هذا مرده أن اغلب المجتمعات أص

كما تشير اإلحصاءات إلى وجود زيدادات كبيدرة سدنويا فدي أعدداد كبدار السدن حيدث تبلدغ نسدبتهم علدى 

( مسدن ومسدنة ونقصدد تحديددا تلدك الفئدة مدن السدكان الدذين 4.427.758مستوى الجمهورية حوالي )

اهتمام صانعي سياسات الرعاية االجتماعية بنن يكون للمستفيدين تتجاوز أعمارهم الستين فنكثر, كما زاد 

من خدمات الرعاية االجتماعية دوراً كبيراً في صنع سياسات الرعاية االجتماعية واالستفادة من خبراتهم 

ومعرفة تطلعاتهم حتى تعكا برامج الرعاية االجتماعيدة أهددافهم مدع إعطداء أهميدة خاصدة للجماعدات 

 (6)ن.وكبار الساء واألقليات المهمشه كالفقر

والخدمة االجتماعية لها ادوار عديدة في مجاالت الحياة, وتركز هذه الدراسة على مجال المسنين،         

 (7)وأهمية توجيه الرعاية لكبار السن وتدعيم المسن داخل أسرته 

الثقافة المجتمعية وما تتضمنه وخاصة مع شيوع نمط األسرة النووية وشيوع الفردية, وما تحمله 

 من عادات وتقاليد ومعايير وتعاليم األديان

ت مصر منذ عهد الفراعنة بتددعيم المسدن مدن خدالل الرعايدة االجتماعيدة, وحرصدت وقد اهتم

, ونالحظ أن اإلسالم قد وضع مسئولية المسدن بالدرجدة (8)األديان السماوية على رعاية المسنين

وخاصة األبناء ألن األسرة أول الجماعات التي ترتبط بالمسن بدروابط األولى على عاتق أسرته  

القرابة وروابط العواطف وروابط المعايشة ولذلك يجعلها اإلسالم أولى الجماعات التي تقع على 

كاهلها مسئولية العناية بالمسن ولقد استخدم الترغيب والتهذيب من أجل تحفيز الرقيب لذا نجد أن 

ن مكانة الوالدين , فنتى اإلحسان والبر بهما بعد أهدم األعمدال وهدى عبدادة   اإلسالم قد رفع م

ا سبحانه وتعالى حيث يقول سبحانه وتعالى " َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ 

ا"يَْبلُغَنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهمَ  ا قَدْوالً َكِريمدً ا َوقُدل لَُّهمدَ ا فاَلَ تَقُل لَُّهمدَ  أُفٍّ  َوالَ تَْنَهْرُهمدَ
(9). 

وباستعراض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت مشكالت المسنين وحاجاتهم فقدد  أشدارت 

: إلي أن جودة مؤسسات رعاية المسدنين تتطلدب تدوفير  (10)(Korpi : 2000دراسة ) نتائج  

التمويل المطلوب لتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات المطلوبة في الوقت المناسب ومتابعة الجديد في 

مسدتوي مقبدول مدن رضداهم عدن اإلقامدة فدي  إلديمجال الخددمات الخاصدة بالمسدنين وصدوال 

 المؤسسة .

أشدارت نتائجهدا إلدي أن الجدودة فدي مؤسسدات رعايدة   التدي  :(11)(2000دراسة ) احمد السيد  

دور اإلقامة تتطلب تصميم خاص يناسب هذه الفئة بحيث تتوافر بهدا المقاعدد المريحدة   وخاصة  المسنين  

وأماكن الطعام واإلمكانات والتجهيزات واألسدرة بحيدث يتميدز األسداا بالبسداطة التدي تناسدب ظدروف 

 المسنين .

جددودة المؤسسددات اإليوائيددة  إليددننالتددي أشددارت نتائجهددا  :(12)(Romero 2001دراسننة ) 

الخاصة برعاية المسنين تتطلب مساندة أسدر المسدنين ومشداركتهم فدي رعدايتهم داخدل المؤسسدة ودعدم 
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اسدة متطدورة تقدوم علدي يفي المؤسسات غير الحكومية وتقديم الخدمات وفقدا لس  ةالمجتمع المحيط خاص

 رة توفر الدعم والمساندة الحكومية لتلك المؤسسات .تحسين جودتها باستمرار مع ضرو

الغالبية العظمى من المسنين داخدل إن  :(13)(2002دراسة أحمد إبراهيم حمز  )وكان من نتائج  

فيمدا يتعلدق   أيضدااحتياجداتهم، كمدا أوضدحت    إشدباعالدار يرون مالئمة الخدمات المقدمة وقدرتها على  

القبول بالدار وكذلك سوء  إجراءات ر، أن هناك صعوبة في دوبطرق وأساليب التعاون مع المسن داخل ال

الواضح في أعداد األخصائيين المؤهلين بالدار، وان هناك معاملة من العاملين داخل الدار وأيضاً النقص  

نقص في الخدمات الصحية للمسن والنقص في التسلية وعدم تدوافر البدرامج الجماعيدة لتددعيم العالقدات 

 داخل الدار.

: والتي ركزت علي التعرف علدي مددي فعاليدة مددخل (14)"  2002دراسة " مرو  محمد فؤاد  

لتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية المترتبة علدي التقاعدد عدن العمدل لددي خدمة الفرد الجماعية في ا

المسنين والتي تمثلت في المشكالت األسرية واالجتماعية واالقتصادية وتوصلت إلي تنكيد فعالية المدخل 

. 

التي أشارت نتائجهدا إلدي أن جدودة حيداة المسدنين فدي مؤسسدات   :(15)(Elley2003دراسة )  

اإليواء تتطلب توفير خصائص معينة في البيئة وفريق العمل واألنشطة وفرص االختيار المتاحة للمسنين 

 ومشاركة المجتمع واألصدقاء واألسرة في رعايتهم داخل المؤسسة.

سدة إلدي التعدرف علدي احتياجدات : حيدث هددفت الدرا  (16)"  2003دراسة " محمد نبيل سنعد  

الصدحية المشكالت  المسنين المتقاعدين عن العمل وتوصلت الدراسة إلي إن هناك مشكالت تعوق إشباع  

للمسنين ومشكالت اقتصادية واجتماعية والتي تمثلدت فدي عددم تدوافر أمداكن شدغل وقدت الفدرا  وعددم 

 االهتمام باألندية للمسنين وعدم توافر مكتبات لهم . 

عدم توفر األدوية بالقسم، سوء حالدة ل:(17)(  2003دراسة سعاد إبراهيم عبد الفتاح )وتوصلت   

األسرة، الضوضاء كثيرة مدن أهدل المرضدى، اإلجدراءات الروتينيدة الطويلدة لعمدل البحدث االجتمداعي 

تدي يمكدن لإلعفاء من رسوم الدخول وعدم توفر األدوية في صيدلية العيادة الخارجية. أهم المقترحدات ال

أن تساهم في زيادة فعالية الخدمات: قيام األخصائيين بمساعدة المرضى المسنين معدومي الددخل، زيدادة 

المبالغ المخصصة لصرف األدوية على نفقة الدولة، تخصيص بعدض األجهدزة التعويضدية لكبدار السدن 

 والنهوض بالتمريض عن طريق عمل دورات تدريبية لرفع كفاءتهم.

اسدتهدفت هدذه الدراسدة التعدرف علدى المؤسسدات المعنيدة :Kimchan  (2003  )(18)دراسة  

بتقديم الخدمات المجتمعية للمسنين وتحديد خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمسنين والتعرف علدى درجدة 

الرعاية التي يحصلون عليها. وكان من نتائج الدراسة فشل الرعاية المجتمعية التدي تقددم للمسدنين وذلدك 

 المسنين خاصة المقيمين منهم في المناطق العشوائية.مشكالت  التدخل لتحديد أولوية لصعوبة 

: رأت هدذه الدراسدة أن معظدم مقددمي الرعايدة   Frank  2004  (19)دراسة " لويس فرانك  

باالعتماد علي الخبرة والحددا   األفضلوهم يحاولون تقديم    نهاويؤد للمسنين لم يتدربوا علي المهام التي  

 والنصيحة وال خالف حول احتياجاتهم لتعليم وتنمية مهارات جديدة مهما تكن نوعية الرعاية المقدمة .
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أن أهدم االحتياجدات االقتصدادية للمسدنين :(20)(  2004د غننيم )دراسة عبد العزينز أحمنأكدت   

الشعور باألمن االقتصادي والحصول على دخل يتمشى مع الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، 

انخفاض دخل المسن نتيجة إحالته إلى المعاش يمثل مشكلة جوهرية تؤثر بددورها علدى مدا يتعدرض لده 

مشكالت، حاجة المسنين إلى إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل التي تتطلبها حالتهم الصحية المسن من  

بنسعار تتناسب مع ظروفهم االقتصادية وحاجة المسنين إلى برامج الرعاية الصحية التي تتضمن الكشف 

ر باألهميدة الدوري عليهم للوقاية من األمراض، من أهم االحتياجات النفسية حاجدة المسدنين إلدى الشدعو

 اآلخرين، حاجة المسن إلى الشعور بالحب والحنان من كل من يحيطون به. تحديد واحترام و

في التعرف علي أهم المشدكالت  (21)" 2006دراسة " محمود سيد هاشم علني فيما أوضحت  

 التي تواجه البرامج الترويحية بدور المسنين وكان من ضدمن هدذه المشدكالت أن المسدئول عدن الجاندب 

 الترويحي األخصائي االجتماعي ليا مؤهل بشكل علمي وعملي 

التي أشارت نتائجها إلي أن عوامل جدودة ونجدام مؤسسدات   :(Preehi2007()22دراسة )  .

رعاية المسنين تتمثل في فعالية الخدمات المقدمة للمسنين فاقدي األسر خاصة الخدمات الصحية مع توفر 

فريق عمل كفء لتقديم الخدمات المطلوبة باإلضافة إلي مشداركة المجتمدع فدي رعايدة تلدك الفئدة داخدل 

 المؤسسات 

التركيدز علددى االهتمدام بقضدايا المسددنين فدي المجتمددع :Dwain (2007 )(23) تدراسنةاستهدف

وذلك لزيادة الوعي بهذه القضايا في ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وأيضاً لزيدادة الدوعي بدين طدالب 

الخدمة االجتماعية لدتفهم مرحلدة الشديخوخة، وأوصدت الدراسدة بضدرورة مشداركة مؤسسدات المجتمدع 

دم خدمات للمسنين الذين يواجهون احتياجات متنوعة والعمل لزيادة إدراك هذه المؤسسات المحلي التي تق

 إشباعحاجاتهم ومشكالتهم .بكيفية 

فدي الكشدف عدن احتياجدات المسدنين بالنسدبة (24)" 2007دراسة " عبير بندر الندين مصنطفي 

والمهنية والتربوية الالزمة لألداء الفعال لمهارات األخصائي االجتماعي والتعرف علي المهارات النفسية  

 لألخصائي .

التدي أشدارت نتائجهدا إلدي عددة مؤشدرات   :(25)  2008  محمند الرشنيد   دراسة  عبد النونيس

يحتاجها األخصائي االجتماعي لتحقيق الجودة بمؤسسات رعاية المسنين تمثلدت فدي قددرة المؤسسدة فدي 

اد أسرته ومؤشرات مشاركة العاملين في تخطديط الخددمات التركيز علي المسن مثل شعوره بننه بين أفر

ومؤشرات العمل الفريقي ونظام معلومات والتقدويم المسدتمر للخددمات والتطدوير المسدتمر كمدا أشدارت 

ضعف ثقافة الجودة الشاملة بين العاملين وان الجودة تتطلب تطوير الخددمات وتلبيدة رغبدات   إليالنتائج  

 المتابعة والتقويم المستمر .المسنين والعمل الجماعي و

التي أشدارت نتائجهدا إلدي أن هنداك سدتة معدايير   :(26)  2009حسين محمد  دراسة  عبد العزيز

أساسية يحتاج المنظم االجتماعي الستيفائها داخل مؤسسات رعاية المسنين حتي يتمكن من تحقيق الجودة 

اإلدارة المتميدز , فريدق العمدل الكدفء,  المنشودة في تلك المؤسسات وقد تمثلت تلك المعايير في مجلدا

إمكانات المؤسسدة المناسدبة , الخددمات المتميدزة , تفعيدل المشداركة المجتمعيدة لددعم المؤسسدة , رضدا 
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المسنين عن اإلقامة بالمؤسسة وقد أظهرت النتائج حاجة مؤسسات رعاية المسنين للتدخل المهني لطريقة 

 المؤسسات من خالل تحقيق تلك المعايير .تنظيم المجتمع لتحسين مستوي جودة تلك 

: هدفت هذه الدراسة إلدي تقيديم أدوار الممدارا   (27)"   2010دراسة " أيمن كمال محمد عامر  

العام في الخدمة االجتماعية ومحاولة التوصل إلي نموذج لتفعيل األدوار المهنيدة لألخصدائي االجتمداعي 

كممارا عام في التعامل مع المسنين والفئات االخري وأثبتت الدراسدة أن هنداك بعدض المعوقدات التدي 

 ي كممارا عام لدورة المهني مع تلك الفئات .تحد من أداء األخصائي االجتماع

، ومدن والتى منهدا المسدنين  متعددة الجوانب ال متنوعةالقطاعات المجتمع ملت فرعاية اإلسالم ش

 واألسدريةهنا كانت رعاية المسدنين واجبدة مدن الندواحي الجسدمية والنفسدية واالجتماعيدة واالقتصدادية  

 (28)ه.ه المسن من عناية واهتمام أكثر من غير؛ وذلك لما يحتاج واإلنسانيةوالتشريعية 

حالة من الشعور بالنقص أو العوز بالنسبة لشيء معدين  والمشكالت إلىالمشكالت ويشير مفهوم  

الحاجدة التدي تتمثدل فدي خددمات الرعايدة   إشدباعتدوتر وعددم اتدزان داخلدي حتدى يدتم    إلدىوهي تؤدي  

 (29). االجتماعية والصحية واالقتصادية

المسنين باختالف قدرات المسن واألبعاد البيئية واالجتماعية ومدن ثدم فتهيئدة مشكالت   وتختلف  

أقصدى مددى  إلدىالمناخ المالئم للتعامل مع هدذه المتغيدرات مدن شدننه أن يددعم قددرات المسدن ويدؤخر 

مشدكالت  المسدنين فدي )مشدكالت   التدهور الطبيعي للقدرات ويحسن األداء االجتماعي للمسدن، وتتمثدل  

 (30)ترفيهية(.مشكالت  اجتماعية، مشكالت  صحية، مشكالت   اقتصادية،

االحتياجدات، والمشدكلة بالنسدبة للمسدن  إشدباعويواجه المسنين العديد من المشكالت نتيجة عددم 

تعني العقبات أو المعوقات المتعدددة والجواندب التدي تحدول دون قددرة المسدن علدى االسدتجابة السدريعة 

دفها من مواقف اجتماعيدة مختلفدة، ومدن بدين هدذه المشدكالت )المشدكالت لطبيعة هذه المرحلة وما يصا

 (31)المشكالت الخاصة بوقت الفرا (. –المشكالت الصحية  –االقتصادية 

والمشكالت المصاحبة لكبر السن عديدة ومتنوعة من حيث طبيعتهدا ودرجدة حددتها فضدالً عدن 

 (32)المداخل لتصنيفها وتحليلها ومناقشتها. مسبباتها المباشرة وغير المباشرة مما يوفر الكثير من

 (33)إن معظم مشكالت المسنين وقضاياهم يمكن الوقاية منها من خالل مجموعة من اإلجراءات:

 الدعوة إلى اهتمام الدولة والمواطنين بالمشكالت الخاصة بالمسنين وتوفير سبل رعايتهم. .1

 واالرتقاء بمستوى خدماتها.الحث على التوسع في إنشاء دور المسنين  .2

 الدعوة إلى إصدار التشريعات االجتماعية التي تستهدف المحافظة على حقوق المسنين. .3

كما أن مؤسسات رعاية المسنين خاصة دور اإليواء أصبحت امرأ واقعا في ظل طبيعة العصدر 

الء والحب والرعاية ألفرادها الحالي الذي تغيرت فيه األسرة النووية وأحيانا األسرة األنانية أي فاقدة الو

خاصة المسنين منهم وأصبح كل واحدد مدن هدؤالء يتمركدز حدول ذاتده متدنثرا ال بقيمده األصدلية وإنمدا 
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الذي أوجدد تلدك المؤسسدات كبدديل امدن لرعايدة المسدنين   األمربالعولمة والخصخصة والفردية المطلقة  

جابي لهذا العصر فانه يدعو بإلحام ال مفر منه الذين فقدوا األسرة لسبب أو ألخر , وفي ظل الجانب االي

جميع المجاالت والمؤسسدات ومنهدا مؤسسدات رعايدة المسدنين ,   ى  الجودة علي كافة المستويات وف  إلي

تحاول كل منظمة تجميع كل قدراتها وتوظيدف كدل مواردهدا لتحقيدق أهددافها بكفداءة   أنفالجودة تتطلب  

 (34)وفعالية .

بصدفه خاصدة   تنظديم المجتمدع عية مدن خدالل طرقهدا العامدة وطريقدة وتمارا الخدمة االجتما

دورها في ميدان الممارسة مدن خدالل المؤسسدات االجتماعيدة , وتمثدل المؤسسدات االجتماعيدة المجدال 

في مجاالت الممارسدة المهنيدة للخدمدة االجتماعيدة والن الخدمدة االجتماعيدة   االخصائى  الرئيسي لعمل  

مارسة فبددون هدذه الممارسدة لدن يكدون هنداك تواجدد فعلدى للمهندة فدي المجتمدع, مهنة تطبيقية ومهنة م

 رعاية المسنين منها: وتعددت 

أول دار لرعايدة المسدنين ، ثدم   االجتمداعيحيدث أنشدنت وزارة التضدامن  الرعاية اإليوائية للمسننين :  

،  األهلديوى الحكومي أو علدى المسدتوى توالى بعد ذلك إنشاء مثل هذه الدور سواء أن كانت على المست

 وصدل عدددها إلدى   التديسياسدة تدوفير دور رعايدة المسدنين    االجتمداعيوزارة التضدامن    انتهجدت وقد  

( محافظدة بالجمهوريدة مدن اجدل 18لدى )( دار يستفيد منها حوالي أربعدة الالف مسدن موزعدة ع  98)  

توفير الرعاية االجتماعية لتلك الفئة ، وتقبل هذه الدور نزالئها من بلغو الستين عام أو أكثر من الدذين ال 

يجدون الرعاية داخل أسرهم الطبيعية لسدبب أخدر ، حيدث تدوفر لهدم الددور اإلعاشدة الكاملدة والرعايدة 

( دار ، وأما 16فيهية والثقافية وتقدم لهم الخدمة المجانية من خالل )الصحية واالجتماعية والنفسية والتر

 جنية شهريا 600إلى  150باقي الدور بمقابل اجر متدرج من  في

 ثانيا: أهمية الدراسة:  

 .تستحق الرعاية واالهتمام والدراسةيمثل المسنين شريحة كبيرة على مستوى العالم  .1

ادوار عدة في مجال المسنين وهذا ما يدعو إلدى التوصدل لتصدور من منظور طريقة تنظيم المجتمع  .2

 لهذا الدور للتخفيف من المشكالت  في هذا المجال. 

كطريقدة تنظديم المجتمدع من خالل طرق مهنية متخصصدة    الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية تمارا .3

 اية المسنين.في مجاالت عديدة منها مجال رع التي تمارا 

 نتائج وتوصيات الدراسات السابقة التي تناولت المسنين تؤكد ضرورة االهتمام بتلك الفئة. .4

يعدانى منهدا   التيللتخفيف من المشكالت    من منظور طريقة تنظيم المجتمع  التوصل لتصور مقترم   .5

 المسنين.

 ثالثا: أهداف الدراسة:  

 يعانى منها المسنين .  التيتحديد درجة ومستوى المشكالت  -الهدف الرئيسي ويتمثل في:

 وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية: 
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 المسنين االجتماعية مشكالت  تحديد درجة ومستوى  .5

 المسنين الصحية مشكالت  تحديد درجة ومستوى  .6

 رويحيةالمسنين الت مشكالت  تحديد درجة ومستوى  .7

 رابعا: تساؤالت الدراسة:   

التخفيف من حد   فيلطريقة تنظيم المجتمع ثل في: ما التصور المقترح والتساؤل الرئيسي يتم

 ؟  يعانى منها المسنين التيالمشكالت 

 وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية: 

 ما مشكالت المسنين االجتماعية ؟ -ت 

 ما مشكالت المسنين الصحية ؟ -ث 

 ة؟ويحيالترما مشكالت  المسنين  - ج

 خامسا مفاهيم الدراسة

 مفهوم المسنين: 

 تعريف المسنين لغوياً:

هو اسم فاعل منخوذ من السن، وهو العمر، يقال: كبرت سنه أي عمره، ويقال أيضاً   :المسن لغة  

 (35.).حديث السن أي صغير العمر

 والمراد بالمسن هو اإلنسان إذا كبر فيقال: أسن اإلنسان فهو مسن وأما األنثى مسنة، والجمع مسان.

شيخ بين الشيخوخة، وعلدى المدرأة:   وأما الشيخ في اللغة: فهو من أدرك الشيخوخة، يقول أن فارا: هو

 (36)إذا أدركت الشيخوخة. شيخه

تناولت مفهوم المسنين منها ما يلي:   التيوتوجد العديد من التعريفات    

يشير المعجم إلى أن تقدم األفراد في السن نحو مرحلة الشيخوخة عندما تزيد نسبة الكهدول فدي المجتمدع 

 (37)السكان يسير نحو التهرم.فإن ذلك يشير إلى أن مجموع 

تصاحب كبر سن اإلنسان مثل ظهدور القصدور فدي   التيتعريف الخر للمسن )العملية البيولوجية  

 .(38)الوظيفي لألجزاء الحيوية في الجسم( األداء
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والمسنين كفئدة إحصدائية هدم السدكان الدذين تبلدغ أعمدارهم سدتين أو تزيدد وهنداك مدن يبلغدون 

ن ومن تنخر الشيخوخة عندهم إلى ما بعد السدتين وللفدروق الفرديدة والظدروف الشيخوخة قبل سن الستي

 (39)االجتماعية دور كبير في هذا.

للمسنين أنهم الذين ال يعملون بعدد سدن التقاعدد العتقدادهم أنهدم قدد  االجتماعيويتضمن المفهوم  

همدا الكبيدر فدي تحديدد عن العمل لضعف كفاءتهم الصحية فالصحة والقدرة على الحركدة لهمدا أثر  أعفوا

 (40)ماهية المسنين.

معين ولكنهم أناا انتفت عنهم القدرة علدى   زمنيويعرف أيضاً المسنين بننهم فئة ال تحدد بعمر  

وبددأوا فدي االنحددار نحدو االسدتهالكية والمطالبدة بدنن يدرد لهدم   شيءللحياةالنمو والمساهمة في إضافة  

 (41)المجتمع ما يعتقدون أنهم ساهموا به. 

ويعرف أيضاً المسن بننه الذى يتعرض لمجموعة من التغيرات في المراكدز واألدوار والمراكدز 

اآلخرين له مما يؤدى إليه ذلك من طدرق مختلفدة   إدراكالمهنية واالجتماعية التى من شننها التنثير على  

 (42)للتفاعل معه مما يؤثر على تصور المسن لذاته وعمره وسلوكه. 

 وفي ضوء ذلك يمك ن للباحث تحديد مفهوم المسن في ضوء الدراسة الحالية: 

عاماً فنكثر, أحيل إلى المعداش أو التقاعدد  60" المسن هو الفرد )ذكر كان أو أنثى( الذى يبلغ من العمر 

 عن العمل , ويقيم بمؤسسات رعاية المسنين التي تقدم لهم أوجه الرعاية االجتماعية "

 2. مفهوم مؤسسات رعاية المسنين: 

 المؤسسة في اللغة تعني كل تنظيم يرمي إلي اإلنتاج )43(

 (44)نمط منظم  Institutionوفي اللغة االنجليزية تعني كلمة مؤسسة 

 (45)كما أنها مكان يتم فيه رعاية الناا 

 (46)ويشير المعني اللغوي للرعاية إلي حرفة الراعي وهو كل من ولي أمر بالحفظ والسياسة 

 (47)أو شخص موضع رعاية وعناية  يءش إليوفي اللغة االنجليزية تشير الرعاية 

أو غير  يقيمون فيها إقامة دائمةو  برعاية كبار السن   مؤسسات تهتم    ومؤسسات رعاية المسنين  

 (48)سرة وتقوم برعايتهم صحيا واجتماعيا ونفسيا وغذائيا وفندقيا كبديل لأل دائمة 

 ويقصد بمؤسسات رعاية المسنين في هذه الدراسة : 

التدى والتدي يدديرها  غيدر دائدم التي تتولي الرعاية الشاملة للمسنين المقيمين بشدكل دائدم ,  المؤسسات  "  

 " يشرف عليها متخصصين فى تقديم الخدمات وحل المشكالت الخاصة بهم 
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 3-مفهوم المشكالت: 

 تعرف المشكلة من الناحية اللغوية علي أنها التباا األمر. 

كما تعرف بننها موضوع تحيطه صعوبات بالغة تتطلب اسدتخدام قددر مناسدب مدن المهدارة فدي  

 (49)التفكير للتوصل إلى حل سليم له

تعرف بننها معوق أو شيء ضار وظيفيا وبنائيا وتقف حائال أمام إشباع االحتياجدات اإلنسدانية و

أو أنها ظرف يعتقد أنه مهدد لقيمة اجتماعيدة وعلدى ذلدك يمكدن تغيدره عدن طريدق األفعدال االجتماعيدة 

 (50)البناءة.

را العام في الخدمة وتعرف أيضا بننها موقف يؤثر على أنساق العمالء الذين يتعامل معهم المما 

اإلنسانية للعمالء نتيجة عددم كفايدة المدوارد مشكالت  االجتماعية ينشن نتيجة عدم توافر اإلشباع الالزم لل

أو عدم معرفة النسق بها أو نتيجة إخفاق النسق في القيام بوظائف ومهام دور من أدواره مما يترتب عليه 

 (15)ظهور صعوبات تتناسب مع مدى إشباع الحاجات.

 ويمكن تعريف مفهوم المشكالت إجرائيا في هذه الدراسة بأنه: 

الصدعوبات االجتماعيدة،  تقدمده فدي العمروتشدمل  نتيجدة ل  المسدنالتي تواجده  والمعوقات    الصعوبات   -

 والترفيهية  والثقافية  االقتصادية، النفسية، الصحية، التعليمية

 االستفادة من طاقات المسنين المهدرة .تدخل واضح للتخفيف  منها حتى يمكن تتطلب  -

مهندة  فديمن منظدور طريقدة تنظديم المجتمدع  وضع تصور مقترم من منظوروالتي تتطلب ضرورة   -

 المشكالت . حدة هذه الخدمة االجتماعية للتخفيف من

 -سادساً: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 -نوع الدراسة: 

هذه الدراسة تهدف إلى وصف وتحليل  التولور تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية الن 

 من طريقة تنظيم المجتمع للتخفيف من حدة المشكالت التى يعانى منها المسنين

 -المنهج المستخدم:

استخدمت الدراسة منهج  دراسة الحالة كمدخ  منهجي ومنهج المسل  االجتملاعي  لعلدد ملن 

(مسلللوع عللن هللذه 14الشلليخ وعللدد )(مللن المسللنين بمتسسللات رعايللة المسللنين محا ظللة كفللر 63)

 المتسسات .
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 خطة المعاينة :

 )أ( وحدة المعاينة : 

 المسنين محل الدراسة  وينطبق عليه الشروط اآلتية : -

عاما  أكثر. ويتردد  على احد متسسات   رعاية المسنين    60) ذكر كان أو أنثى ( الذي يبلغ من العمر    -

 بكفر الشيخ.

الجسمية    - التغيرات  من  عدد  المتمثلة  ي  التدريجية  التغيرات  من  لمجموعة  تعرض  الذي  الشخص  هو 

 واالجتماعية والشخوية . وقضى مدة ال تق  عن عام لتردده على المتسسة 

 لديه  حاجة ملحة إلي استثمار ما تبقي من قدرات وإمكانات تساعده علي مسايره الحياة بشك  مالئم.  -

 االخوائين االجتماعين مح  الدراسة ينطبق عليه الشروط :  -

 لديه خبره  ى العم  مع المسنين    -

 لديه اتواع مباشر   -

 سنوات 3خبرة التق  عن  -

 )ب( إطار المعاينة :

 ( موجودين بمتسسات رعاية المسنين بمحا ظة كفر الشيخ 63الشباب الجامعي عددهم) 

 يعملون بتلك المتسسات  ( اخصائى ومسئول14م )األخصائيين االجتماعيين وعدده -

 أدوات الدراسة: ▪

 تمثلت أدوات جمع البيانات في:

o   لتحديد مشكالتهم استمارة استبيان للمسنين : 

o  واستمارة استبيان لألخصائيين االجتماعيين بتلك المؤسسات 

 وتم تصميم األداة وفقاً للخطوات التالية: •

صورتها األولية اعتماداً على اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة المرتبطة بناء األداة  ي   ـ 1

إلى جانب االستفادة من بعض المقاييس واستمارات االستبيان المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديلد 

 العبارات التي ترتبط بك  متغير من المتغيرات الخاصة بالدراسة.

 الصدق:  .2

 حساب معامالت الودق الظاهري، والودق اإلحوائي. االستبيان تمرة الختبار صدق استما

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: ( أ)
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( من أعضاء هيلة التلدريس بكليلة الخدملة االجتماعيلة جامعلة 5حيث تم عرض األداة على عدد )

السلالمة   إلبداء الرأي  لي صلالحية األداة ملن حيلث   المعهد العالى للخدمة االجتماعية بكفرالشيخ  حلوان،  

اللغوية للعبارات من ناحية وارتباطها بمتغيرات الدراسة من ناحيلة أخلر ، وقلد تلم االعتملاد عللى نسلبة 

%(، وقد تلم حلذف بعلض العبلارات وإعلادة صلياعة اللبعض، وبنلاء عللى ذللك تلم 80اتفاق ال تق  عن )

 صياعة االستمارة  ي صورتها النهائية.

 الصدق اإلحصائي )الصدق الذاتي(: (ب)

، الستمارة االستبيان ( يمكن تحديد قيمة معامالت الودق اإلحوائي 2شارة إلى نتائج جدوع )باإل

( معامالت 1وذلك كما يلي:جدول )ويُعرف معام  الودق اإلحوائي بأنه الجذر التربيعى لمعام  الثبات،  

 الصدق اإلحصائي الستمارة االستبيان 

 (  20)ن= 

 المتغيرات  م
معامل            

 )ألفا ن كرونباخ(   

 0.900 استمار  استبيان المسنين . 1

 0.900 استمار  استبيان المسئولين  2

ويتضلل  مللن الجللدوع السللابق أن قيمللة معاملل  الوللدق اإلحوللائي السللتمارة اسللتبيان المسللنين 

 الدراسة.(، وتعد هذه القيممرتفعةومقبولة وتفي بأعراض 0.900واألخوائيين  بلغت )

 

 الثبات:  .2

سلتمارة يلة التحديلد تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل  ثبلات )ألفلا ل كرونبلاق( لقليم الثبلات ال

وقـد جـاءت النتـائج كمـا هـي مويـحة فـي . الدراسلة  ( مفردة من مجتملع20وذلك لعينة قوامها )استبيان  

 الجدول التالي:

 االستبيان باستخدام معامل )ألفا ـ كرونباخ( ( نتائج ثبات استمارة 2جدول )

 (  20)ن= 

 المتغيرات  م
معامل            

 )ألفا ن كرونباخ(   

 0.81 ثبات استمار  استبيان المسنين ككل. 1

 0.81 ثبات استمار  استبيان المسنين ككل 2

الثبات، وبذلك يمكلن ويتض  من الجدوع السابق أن معامالت الثبات لألداة تتمتع بدرجة عالية من 

 االعتماد على نتائجها وأصبحت األداة  ي صورتها النهائية.
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 أساليب التحليل اإلحصائي: ▪

( الحــ م SPSS.V. 17.0تــم معالجــة البيانــات مــن خــالل الحاســب اآللــي باســتخدام برنــامج )

 اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية التالية:

 وذلك لوصف خوائص مجتمع الدراسة.  التكرارات والنسب المئوية: .1

، بحيلث تكلون بدايلة   المشكالت التى  يعانى منها المسلنين  للحكم على مستو   المتوسط الحسابي:   .2

ونهاية  لات المقياس الثالثي نعم )ثالثة درجلات(، إللى حلد ملا )درجتلين(، ال )درجلة واحلدة(، تلم 

الحاسب اآلللي، ولتحديلد طلوع خاليلا المقيلاس الثالثلي )الحلدود اللدنيا   ترميز وإدخاع البيانات إلى

(، تلم تقسليمه عللى علدد خاليلا 2   1 – 3أقل  قيملة  ) –والعليا(، تم حساب الملد    أكبلر قيملة 

( وبعد ذلك تلم إضلا ة هلذه القيملة إللى 0.67   2/3المقياس للحووع على طوع الخلية الموح  )

داية المقياس وهى الواحد الوحي  وذلك لتحديد الحد األعللى لهلذه الخليلة  أق  قيمة  ي المقياس أو ب

 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:

 

 ( مستوى المتوسطات الحسابية 3جدول )

 مستوى منخفض  1.67 -  1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 

 مستوى متوسط  2.35 - 1.67أكثر من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 

 مستوى مرتفع  3: 2.35إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 

ويفيد  ي معر ة مد  تشتت أو عدم تشتت اسلتجابات المبحلوثين  كملا يسلاعد   االنحراف المعياري: .3

بلارات  لي المتوسلط  ي ترتيب العبلارات ملع المتوسلط الحسلابي  حيلث أنله  لي حاللة تسلاو  الع

 الحسابي  إن العبارة التي انحرا ها المعياري أق  تأخذ الترتيب األعلى.

 ويتم حسابه من خالع الفرق بين أكبر قيمة وأق  قيمة. المدى: .4

 ية ألدوات الدراسة.تحديد لقيم الثبات المعامل ثبات ) ألفا. كرونباخ (:  .5

 الجذر التربيعى لمعام  الثبات. الصدق اإلحصائي: .6

وذللك الختبلار العالقلة بلين متغيلرين كميلين. )المولفو ة االرتباطيلة  :Rمعامل ارتبـاط بيرسـون  .7

 للدراسة(.
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 نتائج الدراسة الميدانية 

 -أوال : البيانات األولية: 

 ( يويح 4جدول )

         توزيع المسنين تبعاً للنوع                                                                                                    

 63ن=                                                                                  

 ة النسبة المئوي التكرار  النوع  المستوى

 9.5 6 أنثى  أ

 90.5 57 ذكر  ب

 % 100 63 المجموع 

 

 تويح نتائج الجدول السابق ان  -

 % 9.5% بينما نسبة اإلناث هي 90.5نسبة المسنين الذكور من إجمالي حجم العينة هي  -

 رعاية المسنين  يفوق اإلناث متسسات ويوض  ذلك أن المسنين الذكور المستفيدين من خدمات 

 بنسبة كبيره جدا 

 63( يويح توزيع المسنين تبعاً للسنن=5جدول )

 النسبة المئوية  التكرار  فئات العمر  م

 14.3 9 عام 60اقل من  أ

 44.4 28 70إلي   60من  ب

 41.3 26 فأكثر 70 د 

 % 100 63 المجموع 

  1.5االنحراف المعيارى =                   15.1الوسط الحسابي= 

 يويح  نتائج الجدول السابق ان : -

رعاية المسنين تتراوح أعمارهم   متسسات النسبة األكبر من المسنين الذين يستفيدون من خدمات  -

 % 41.3 اكثر ( بنسبه بلغت   70% يليهم من يبلغون )44.4( عام بنسبة بلغت  70: 60بين )
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 ( يويح توزيع المسنين طبقا للمؤهل العلمي 6جدول )

 63ن=

 النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي  م

 15.9 10 أمي أ

 33.3 21 يقرأ ويكتب  ب

 34.9 22 مؤهل متوسط  ج

 15.9 10 مؤهل عالي  د 

 % 100 63 المجموع 

 يويح  نتائج الجدول السابق ان : -

رعاية المسنين هم ممن يحملون  متسسات النسبة األكبر من المسنين المستفيدون من خدمات  -

% ويأتي  ي  21% يليهم من يقرأون ويكتبون بنسبة بلغت 34.9متهال متوسط  بنسبة بلغت  

 % 10الترتيب الثالث األميون ومن يحملون متهال عالي بنسبه بلغت 

 اإلقامة في المؤسسة  ( يويح توزيع المسنين طبقا لفترة7جدول )

 63ن                                                                                

 النسبة المئوية  التكرار  مدة اإلقامة بالمؤسسة  م

 66.7 42 أقل من سنة أ

 27 17 من سنة ألقل من ثالث سنوات ب

 6.3 4 ثالث سنوات فأكثر ج

 % 100 63 المجموع 

 8.1االنحراف المعياري =                     11.2الوسط الحسابي=

 يويح  نتائج الجدول السابق ان : -

المسلنين اقلامو بالمتسسله   رعايةمتسسات  النسبة األكبر من المسنين الذين يستفيدون من خدمات   -

نسلبه بلغلت % يليهم من قضوا مده من سنه القل  ملن ثلالث سلنوات ب66.7مده اق  من  سنه بنسبة بلغت  

 % 6.3% يليها من قضوا ثالث سنوات  اكثر بنسبة 27
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 ( يويح أسباب االلتحاق بالمؤسسة  8جدول )

 63ن                                                                                

 النسبة المئوية  التكرار  األسباب  م

 36.5 23 االستفادة من الخدمات  أ

 11.1 7 ال يوجد مكان لإلقامة  ب

 6.3 4 شغل وقت الفراغ  ج

 36.5 23 عدم وجود عائل  د 

 7.9 5 رغبة أبنائي  هـ

 1.6 1 أخري و 

 % 100 63 المجموع 

يشير الجدوع السابق أن أسباب االلتحاق بالمتسسة جاء  ى الترتيب األوع االستفادة من خلدمات المتسسلة 

%،وجاء  ى الترتيب الثانى عدم وجود عائل  بلنفس النسلبة ،وجلاء  لى الترتيلب الثاللث علدم 36.6بنسبة  

بالمتسسلة ،وجلاء  لى   %.،جاء  ى الترتيب الرابع رعبة ابنائى لاللتحلاق11.1وجود مكان لالقامة بنسبة  

،  , bainchlin% ، متفقا مع ما جاءت  به دراسة 6.3الترتيب االخيرالرعبة  ى شغ  وقت الفراغ بنسبة 

 ودراسة ادموند  2000ودراسة جان مار   ، ودراسة روبرتز 

 -المسنين: رعايةمؤسسات المسنين بتحديد مشكالت ثانيا : 

 االجتماعية المشكالت ( يويح 9جدول )

 63ن                                                                                         

مجموع   االستجابات  االجتماعية المشكالت  م

 األوزان 

متوسط  

الوزن  

 المرجح

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 )%( ك )%( ك )%( ك

أشارك زمالئي  ي المناسبات الخاصة  ال  1

 بهم.
28 44.4 5 7.9 30 47.6 124 1.97 0.9667 4 

 7 0.9133 1.81 114 52.4 33 14.3 9 33.3 21 نحتاج لمن يح  النزاعات التي تنشأ بيننا. 2

 10 0.8914 1.59 100 68.3 43 4.8 3 27 17 ال يعاملنا األخوائيين معاملة طيبة. 3

األخوائيين المسنين  ي أي  ال يشارك  4

 مناسبات خاصة بهم
18 28.6 9 14.3 36 57.1 108 1.71 0.8877 8 

يتي  لنا األخوائيين الفرصة للتعبير عن   5

 آرائنا ومقترحاتنا.
22 34.9 9 14.3 32 50.8 116 1.84 0.9194 6 

ال يتي  لنا األخوائيين  رصة للمشاركة   6

  ي اتخاذ القرارات 
23 36.5 9 14.3 31 49.2 118 1.87 0.9244 5 

 9 0.9009 1.65 104 63.5 40 7.9 5 28.6 18 عالقتنا باألخوائيين يسودها الود. 7

أحياناً يراعي األخوائيين الظروف   8

 الخاصة بنا.
27 42.9 7 11.1 29 46 124 1.97 0.9498 3 

قد يشاركنا األخوائيين  ي مواقف   9

 األزمة.
31 49.2 14 22.2 18 28.6 139 2.21 0.8643 2 

ال يوجد عالقات بين المسنين وبعضهم   10

 البعض.
40 63.5 4 6.3 19 30.2 147 2.33 0.9158 1 

 المستو   0.3791 1.90 المتوسط واالنحراف المعياري 

 متوسط
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جاء  ي الترتيب األوع  اليوجلد عالقلات بلين المسلنين وبعضلهم بمتوسلط وزن يويح الجدول السابق :  

، وجاء  ي الترتيب الثاني مشاركة األخوائيين المسنين  ي مواقف األزمة  بمتوسلط أوزان   1.90مرج   

،وجاء  ي الترتيلب الثاللث مراعلاة األخولائيين الظلروف الخاصلة بالمسلنين ،وجلاء  لى   2.21مرجحه  

 يملا جلاء  لى الترتيلب   1.9ال اشارك زمالئي  ى المناسبات الخاصة بهم بمتوسط ملرج     الترتيب الرابع

، وجلاء  1.87الخامس ال يتي  األخوائيين  رصة  للمشاركة  ى اتخاذ القرارات ، بمتوسلط وزن ملرج  

تيلب  ى الترتيب السادس اليتي   لنا االخوائين الفرصة للتعبيلر علن آراءنلا ومقترحاتنلا ، وجلاء  لى التر

،جاء  ى الترتيب   1.59السابع احتياج المسنين  الن يعاملهم األخوائي معاملة طيبة بمتوسط وزن مرج   

،جلاء  لى 1.71الثامن اليشارك االخوائين المسنين  لى ا  مناسلبات خاصلة بهلم بمتوسلط وزن ملرج  

وجاء  ى الترتيلب ،1.65الترتيب التاسع عالقات المسنين باألخوائيين يسودها الود بمتوسط وزن مرج   

العاشر عدم معاملة االخوائين  معاملة حسنة وجاء هذا متفقا مع جاءت به دراسة كلال ملن جلابر شلومان 

،التلي 1993،ور علت عبلد الباسلط  1994،وماهر أبو المعاطى   2008،وجو ستون ، ودان مار   1988

اعدة االخولائين المسلنين االجتماعية ومد  توا رها وضرورة مسلالمشكالت  أسفرت نتائجها على تحديد  

وح  المشلكالت التلى تنتلنج علن علدم إشلباعها .كملا يشلير الجلدوع المشكالت  على التكيف  وإشباع تلك  

 االجتماعية للمسنين )مستو  متوسط(المشكالت تحديد السابق أن مستو  

 ( يويح10جدول )

 63ن  الصحيةالمشكالت 

مجموع   االستجابات  الصحية المشكالت  م

 األوزان 

متوسط  

الوزن  

 المرجح

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 )%( ك )%( ك )%( ك

 8 0.9034 1.63 103 65.1 41 6.3 4 28.6 18 ال يتم إجراء  حص طبي دوري علينا.  1

 مكرر  5 0.9209 1.70 107 61.9 39 6.3 4 31.7 20 ال يتم تنظيم دورات للتثقيف الوحي لنا. 2

 1 0.8587 2.52 159 23.8 15 - - 76.2 48 أحتاج لوجبة عذائية متكاملة. 3

 7 0.8828 1.65 104 61.9 39 11.1 7 27 17 نعاني من عدم نظا ة دورات المياه 4

ال يتو ر ب المتسسة  شروط السللالمة والوللحة  5

 المهنية.
20 31.7 17 27 26 41.3 120 1.90 0.8560 2 

 6 0.8799 1.67 105 60.3 38 12.7 8 27 17 ال توجد سيارات إسعاف مجهزة داخ   المتسسة  6

 3 0.9308 1.81 114 54 34 11.1 7 34.9 22 يتو ر اإلسعا ات األولية داخال المتسسة  7

. نعاني من نقص  ي األجهللزة واألدوات الطبيللة  8

 الحديثة بالمتسسة .
18 28.6 11 17.5 34 54 110 1.75 0.8793 4 

نحتاج لبعض التخووات الطبية المعينة بعيللادة  9

 المتسسة 
19 30.2 6 9.5 38 60.3 107 1.70 0.9094 5 

 مكرر 7 0.8828 1.65 104 61.9 39 11.1 7 27 17 يتو ر بالمتسسة  األدوية الالزمة للعالج 10

 المستو   0.3904 1.80 المتوسط واالنحراف المعيار  

 متوسط
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جاء  لى الترتيلب األوع احتيلاج المسلنين لوجبلة عذائيلة متكامللة  بمتوسلط وزن يويح الجدول السابق ـ:  

، يمللا جلاء  للي الترتيلب الثللاني علدم تللوا ر شلروط السللالمة والولحة المهنيللة ب المتسسللة   2.52ملرج  

سلة   جلاء  لى وجاء  ى التريب الثالث تلوا ر اإلسلعا ات األوليلة داخل   المتس  1.90بمتوسط وزن مرج   

الترتيب الرابع معاناة المسلنين ملن نقلص األجهلزة واألدوات الطبيلة الحديثلة ب المتسسلة  بمتوسلط وزن 

، وجاء  ي الترتيب الخامس احتياج المسنين لبعض التخووات ب المتسسة  بمتوسلط وزن   1.75مرج   

سسة  بمتوسط وزن ملرج   جاء  ى الترتيب السادس لتوجد سيارة إسعاف مجهزة داخ   المت  1.70مرج   

 جلاء  لى  1.65،وجاء  ى التريب السابع نعانى من عدم نظا ة دورات الميلاه بمتوسلط وزن ملرج    1.67

، ويتفلق هلذا   1.63الترتيب الثامن اليتم إجراء الفحص الطبي الدوري على المسنين بمتوسط وزن ملرج   

حملزة ، كريسلتين ونشلت  ،ر علت عبلدا  ، احمد إبراهيم2004،مانمو   2006مع دراسة كال  شيمو واركا

لباسط ، التى أكدت على ضرورة إعادة النظر  ي السياسات االجتماعية لكبار السلن ، وتلو ير متخوولين  

الولحية للمسلنين ،واالهتملام بتنميلة اللوعي الولحي لمسلنين ، ومراعلاة المشلكالت  مدربين  على إشباع  

 سنين وضع سياسة واضحة لألولويات الوحية وإشباعها .الجانب  العالجي والوقائي  يما يتطلب من الم

 ( يويح11جدول )

 الترويحية المشكالت 

 63ن=                                                                                  

مجموع   االستجابات  الترويحية المشكالت  م

 األوزان 

متوسط  

الوزن  

 المرجح

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 )%( ك )%( ك )%( ك

ال يحرص األخوائيين علي تنظيم رحللالت  1

 اليوم الواحد. 
16 25.4 5 7.9 42 66.7 100 1.59 0.8732 8 

 4 0.9158 1.67 105 63.2 40 6.3 4 30.2 19 ال تو ر  المتسسة  عدد كا ي من الرحالت. 2

المتسسللة  مواعيللد الللرحالت  للي تختللار   3

 أوقات         ال تناسبنا.
15 23.8 5 7.9 43 68.3 98 1.56 0.8572 9 

 5 0.8289 1.63 103 58.7 37 19 12 22.2 14 أرعب  ي تو ير أماكن مناسبة للمويف 4

ال تحللرص  المتسسللة  علللي تنويللع أمللاكن  5

 الموايف. 
12 19 15 23.8 36 57.1 102 1.62 0.7917 6 

 7 0.8506 1.62 102 61.9 39 14.3 9 23.8 15 يتو ر بالمتسسة  أنشطة متنوعة. 6

 2 0.9186 1.79 113 54 34 12.7 8 33.3 21 ال تهتم  المتسسة  بالنشاط الرياضي 7

األخولللائيين بإشلللراكنا  لللي اقتلللراح يهلللتم  8

 البرامج الترويحية
40 63.5 10 15.9 13 20.6 153 2.43 0.8174 1 

تهلللتم  المتسسلللة  بتنظللليم الحفلللالت  لللي  9

 المناسبات المختلفة.
16 25.4 10 15.9 37 58.7 105 1.67 0.8614 3 

 10 0.7184 1.33 84 81 51 4.8 3 14.3 9 وسائ  التر يه بالمتسسة   بدائية.. 10

 المستو   0.4576 1.69 المتوسط واالنحراف المعياري 

 متوسط
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جاء  ى الترتيب األوع إشراك المسنين  ى البرامج الترويحية بمجموع أوزان يويح الجدول السابق ان :  

،  1.79، وجاء  ى الترتيب الثاني  عدم االهتمام باألنشطة الرياضية بمتوسط وزن ملرج    2.43مرجحة  

،   1.67وجاء  ي التريب الثالث عدم االهتمام بتنظيم حفالت  ى المناسبات المختلفة بمتوسط وزن ملرج   

وجلاء    1.56ء  ى التريب الرابع  التو ر  المتسسة  العدد الكا ي من الرحالت بمتوسط وزن ملرج   وجا

، وجلاء  1.62 ى الترتيب الخامس رعبة المسنين  ى تو ير أماكن مناسبة للمويف بمتوسط وزن ملرج  

لسابع تتلوا ر  ى الترتيب السادس  ال تحرص  المتسسة  على تنويع اماكن التوييف ، وجاء  ى الترتيب ا

، وجلاء  لى التريلب الثلامن ال يحلرص األخولائيين  1.62أنشطة ترويحية متنوعة بمتوسط وزن مرج  

،  يما جاء  ى التريب العاشر وسائ  التر ية   1.59على تو ير  رحالت اليوم الواحد بمتوسط وزن مرج   

ية كك  )مستو  متوسط (متفقا الترويحالمشكالت  ب المتسسة  بدائية ، وأشارت نتائج الجدوع ان مستو   

،توماس كلالرك 2004،ماكلين روهند  2004مع مااشارت اليه دراسة كال من سهام الفنيد  ، عبير و د   

التي أكدت على أهمية األنشطة الترويحية  ى استثمار وقت الفراغ لد  المسنين وعلى أهمية الدور   1993

الترويحيلة وتحقيلق التوا لق والتكيلف المشلكالت باع االيجابي الذ  تلعبه ووجلود عالقلة ايجابيلة بلين إشل

 االجتماعي لمسنين .

 التى يعانى منها المسنين بالمؤسسات االيوائية : المشكالتالتخفيف من رابعا: معوقات 

 63( يويح المعوقات                                                 ن=12جدول )

مجموع   االستجابات  المعوقات  م

 األوزان 

متوسط  

الوزن  

 المرجح

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 )%( ك )%( ك )%( ك

ضغوط العم  المتزايد  علللي األخوللائي  1

 االجتماعي  
16 25.4 5 7.9 42 66.7 100 1.59 0.8732 9 

خبلللللرات األخولللللائيين االجتملللللاعيين  2

 المسنينالمحدودة  ي مجاع رعاية 
19 30.2 4 6.3 40 63.2 105 1.67 0.9158 5 

قلة متابعة للتطورات المناسبة  للي العملل   3

 مع المسنين
15 23.8 5 7.9 43 68.3 98 1.56 0.8572 13 

نقللللص المعر للللة بللللالبرامج واألنشللللطة  4

 المناسبة للمسن
14 22.2 12 19 37 58.7 103 1.63 0.8289 14 

كللا ي لألخوللائيين اإلعداد النظري عيللر   5

 االجتماعيين  ي مجاع رعاية المسنين
15 23.8 9 14.3 39 61.9 102 1.62 0.8506 12 

علللزوف المسلللنين علللن المشلللاركة  لللي  6

 األنشطة التي تقدمها المتسسة  
21 33.3 8 12.7 34 54 113 1.79 0.9186 4 

الثقا يللة واالجتماعيللة  7 المستويات  اختالف 

 المسنينواالقتوادية بين 
16 25.4 10 15.9 37 58.7 105 1.67 0.8614 10 

قلة رضي المسنين عن البرامج التي  8

 تقدمها المتسسة 
17 27 3 4.8 43 68.3 100 1.59 0.8914 7 

قلة رضي المسنين عن البرامج التي  9

 تقدمها المتسسة 
18 28.6 9 14.3 36 57.1 108 1.71 0.8877 8 

 واإلمكانيات بالمتسسة ضعف الموارد  10
22 34.9 9 14.3 32 50.8 116 1.84 0.9194 3 

 ضعف االتواع بين المتسسة والمجتمع 11
23 36.5 9 14.3 31 49.2 118 1.87 0.9244 2 

إحساس المجتمع بأن رعاية المسنين تمث   12

 عبء اقتوادي عليهم   
18 28.6 5 7.9 40 63.5 104 1.65 0.9009 6 

النظرة الدونية التي ينظرها المجتمع لفلة   13

 المسنين
27 42.9 7 11.1 29 46 124 1.97 0.9498 1 

 المسنينمشكالت   قلة وعي المجتمع ب 14
31 49.2 14 22.2 18 28.6 139 2.21 0.8643 11 

 المستو   0.8688 1.69 المتوسط واالنحراف المعياري 

 متوسط



   AlatrabyAA, Elderly Problems 

Volume 4 , Issue 1 

 

 

93 

 ى الترتيب األوع النظرة الدونية التي ينظرها المجتمع لفلة المسلنين أوضحت نتائج الجدوع السابق : جاء  

وجاء  ى الترتيب الثاني ضعف االتواع بين المتسسة والمجتمع بمتوسط وزن 1.97بمتوسط وزن مرج  

،وجلاء  لى الترتيلب الثاللث ضلعف الملوارد واإلمكانيلات بالمتسسلة بمتوسلط وزن ملرج  1.87مرج   

رابع عزوف المسنين عن المشاركة  ي األنشطة التي تقدمها المتسسلة  بمتوسلط ،جاء  ى الترتيب ال1.84

،وجاء  ى الترتيب الخامس  الخبرات المحدودة لالخوائين االجتملاعين بمتوسلط وزن 1.79وزن مرج   

،وجاء  ى الترتيب السادس إحسلاس المجتملع بلان رعايلة المسلنين علبء اقتولادي علليهم 1.67مرج    

، وجاء  ى الترتيب السلابع  قللة رضلى المسلنين  علن البلرامج  التلي تقلدمها   1.65بمتوسط وزن مرج   

،جاء  ى الترتيب الثامن قلة رضا المسنين عن البرامج التلى تقلدمها   1.59المتسسة بمتوسط وزن مرج   

،وجاء  ى الترتيب التاسع  ضغوط العم  المتزايلد عللى األخولائي   1.71المتسسة بمتوسط وزن مرج   

وجاء  ى الترتيب العاشر اختالف المستويات الثقا يلة واالجتماعيلة 1.59اعى بمتوسط وزن مرج   االجتم

،وجلاء  لى الترتيلب الحلاد  عشلر قللة وعلى المجتملع   1.67واالقتوادية للمسنين بمتوسط وزن مرج   

وجلاء  لى الترتيلب الثلانى عشلر اإلعلداد النظلر  عيلر  2.21المسنين  بمتوسط وزن ملرج  مشكالت   ب

،وجاء  ى الترتيلب الثاللث عشلر 1.62لكاف لألخوائيين  ى مجاع رعاية المسنين بمتوسط وزن مرج   ا

،وجلاء  لى التريلب الرابلع  1.56قلة متابعه التطورات  ى مجاع العم  مع المسنين بمتوسط وزن ملرج  

ملع  ،ويتفلق هلذا 1.63عشر  نقص المعر لة بلالبرامج واألنشلطة المناسلبة للمسلن بمتوسلط وزن ملرج  

ماجاءت به دراسة كال من مارك اوسلون ،ر عت عبد الباسط محمود ،،ماهر ابلو المعلاطى عللى ، جلاني 

مار  على وجود المعوقات من جانب كال من االخوائى االجتماعي والمسنين ومتسسلة رعايلة المسلنين 

 والمجتمع  يما يتعلق باشباع حاجاتهم المختلفة وح  مشكالتهم.

 -خامسا:المقترحات:

 ( يويح المقترحات13جدول )

 63ن=

مجموع   االستجابات  المقترحات  م

 األوزان 

متوسط  

الوزن  

 المرجح

االنحراف  

 المعياري 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 )%( ك )%( ك )%( ك

تنظلللليم دورات تدريبيللللة لألخوللللائيين  1

 االجتماعيين  ي مجاع المسنين  
15 23.8 5 7.9 43 68.3 98 1.56 0.8572 8 

تدريب األخوائي علي مبدأ التقبلل  لكيفيللة  2

 التعام  مع المسنين
14 22.2 12 19 37 58.7 103 1.63 0.8289 10 

التقييم الذاتى لالخوائى االجتمللاعى حتللى  3

 يمكن تطوير نفسه 
12 19 15 23.8 36 57.1 102 1.62 0.7917 13 

حولللوع األخولللائي االجتملللاعي عللللي  4

 دورات تدريبية  ي مجاع رعاية المسنين
15 23.8 9 14.3 39 61.9 102 1.62 0.8506 9 

اطلللالع األخولللائي االجتملللاعي علللللي  5

البحوث العلمية لر للع مسللتواه المهنللي  للي 

 العم  مع المسنين  

21 33.3 8 12.7 34 54 113 1.79 0.9186 3 
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6 
تلللو ير الملللوارد واإلمكانيلللات الالزملللة 

 لممارسة األنشطة بالمتسسات 
40 63.5 10 15.9 13 20.6 153 2.43 0.8174 11 

ربلللط المتسسلللة بالمتسسلللات األخلللر   7

 بالمجتمع  
16 25.4 10 15.9 37 58.7 105 1.67 0.8614 7 

تو ير عدد كا ي من المشر ين   8

واألخوائيين االجتماعيين داخ  متسسات  

 رعاية المسنين

9 14.3 3 4.8 51 81 84 1.33 0.7184 14 

مرونة اللوائ  والقوانين المنظمة لعم    9

يتناسب مع المجتمع المتسسة بما 

 الخارجي

17 27 3 4.8 43 68.3 100 1.59 0.8914 5 

توحي  أ كار المجتمع الخاصة برعاية   10

 المسنين
18 28.6 9 14.3 36 57.1 108 1.71 0.8877 6 

 2 0.9194 1.84 116 50.8 32 14.3 9 34.9 22 توجيه اهتمام المجتمع بمناسبات المسنين    11

تو ير ووضع قوانين تنص وتهتم بالمسنين  12

 وحقوقهم   
23 36.5 9 14.3 31 49.2 118 1.87 0.9244 1 

تو ير الموارد واإلمكانيات الالزمة  13

 لرعاية المسنين بالمجتمع 
18 28.6 5 7.9 40 63.5 104 1.65 0.9009 4 

 12 0.8174 2.43 153 20.6 13 15.9 10 63.5 40 توعية أ راد المجتمع برعاية المسنين 14

 المستو   0.8561 1.69 المتوسط واالنحراف المعياري 

 متوسط

ــابق أن : ــدول الس ــح الج جللاء  للى الترتيللب األولتللو ير ووضللع قللوانين تللنص وتهللتم بالمسللنين يوي

، وجاء  ى الترتيب الثاني توجيه اهتمام المجتمع بمناسلبات المسلنين    1.87وحقوقهمبمتوسط وزن مرج   

،جاء  ى الترتيب الثالث اطالع األخولائي االجتملاعي عللي البحلوث العلميلة 1.84بمتوسط وزن مرج   

وجلاء  لي الترتيلب الرابلع تلو ير 1.79لر ع مستواه المهني  لي العمل  ملع المسنينبمتوسلط وزن ملرج   

لترتيلب ،وجلاء  لى ا1.65الموارد واإلمكانيات الالزمة لرعاية المسلنين بلالمجتمع بمتوسلط وزن ملرج   

الخامس مرونة اللوائ  والقوانين المنظمة لعم  المتسسة بما يتناسب مع المجتمع الخارجي بمتوسلط وزن 

، وجاء  ى الترتيب السادس  توحي  أ كار المجتمع الخاصة بالمسنين بمتوسط وزن مرج    1.59مرج   

،وجلاء  1.67ملرج   ، وجاء  ى الترتيب السابع ربط المتسسة بالمتسسات األخلر  بمتوسلط وزن1.71

 ى الترتيب الثامن من المقترحات تنظليم دورات لألخولائيين  لى مجلاع المسلنين بمتوسلط وزن ملرج  

، جاء  ى الترتيب التاسلع حولوع االخولائى االجتملاعي عللى دورات تدريبيله  لى مجلاع رعايلة 1.56

على مبدأ التقبل  لكيفيلة ، جاء  ى الترتيب العاشر تدريب االخوائين    1.62المسنين بمتوسط وزن مرج   

، جاء  ى الترتيب الحادي عشر تو ير الموارد واإلمكانات 1.63التعام  مع المسنين بمتوسط وزن مرج   

، وجلاء  لى الترتيلب األخيلر ضلرورة 1.43الالزمة لممارسة األنشطة بالمتسسلة بمتوسلط وزن ملرج   

لمسنين ،وقد اتفق هذا مع ما أ ادت بله تو ير عدد كا ي من المشر ين واالخوائين داخ  متسسات رعاية ا

دراسة كال من كريستين وليسل  ،ودراسلة جملاع شلكري ،ودراسلة سلحر  رعللى ،دراسلة ناديلة علوض 

 ،دراسة عوام عبد الرازق
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 االستبيان الخاص بالمسئولين: -ثانيا    

 -البيانات األولية :  -1

 ( يويح14جدول )

 توزيع المسئولين طبقا للنوع

 14ن=

 % ك النوع  م

 64.3 9 ذكر  أ

 35.7 5 أنثى  ب

 % 100 14 المجموع 

النسبة االكبر  يما يتعلق بمتغير النوع للمسلولين كانت ذكر بنسبه يويح الجدول السابق ان :

 %انثي 35.7%،ونسبه  64.3

 ( يويح15جدول )

 14توزيع المسئولين طبقا لفئات العمرن= 

 % ك فئات العمر  م

 7.1 1 -25من  أ

 21.4 3 -30من  ب

 21.4 3 -35من د 

 50 7 45-40من  هـ

 % 100 14 المجموع 

        5.86االنحراف المعيارى =                                             37.79الوسط الحسابي= 

،وجاء  ى  45-40توزيع المسلولين طبقا لفلة السن جاء  ى الترتيب األوع من يويح الجدول السابق ان : 

 % 7.1بنسبه   30حتى   25وجاء  ى الترتيب األخير من نسبة    35-30الترتيب الثاني من 

 ( يويح16جدول )

 14ن توزيع المسئولين طبقا للمؤهل العلمي

 %  ك المؤهل العلمي  م
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 28.6 4 دبلوم الخدمة االجتماعية أ

 64.3 9 بكالوريوس الخدمة االجتماعية ب

 7.1 1 الخدمة االجتماعيةدراسات عليا في  ج

 % 100 14 المجموع 

توزيع المسلولين طبقا لفلة المتهل  العلملي  بكلالوريوس الخدملة االجتماعيلة يويح الجدول السابق ان :

وجلاء  لى الترتيلب الثاللث  28.6%وجاء  لى الترتيلب الثلاني دبللوم خدملة اجتماعيلة بنسلبة 64.3بنسبة  

 % 7.1االجتماعية بنسبة دراسات عليا  ى الخدمة 

 ( يويح17جدول )

 14ن           ةتوزيع المسئولين طبقا لعدد سنوات الخبر

 % ك عدد سنوات الخبرة  م

 7.1 1 سنوات   5اقل من  أ

 42.9  6 سنوات     10إلى  5بين  ب

 50 7 سنوات      10أكثر من  ج

 % 100 14 المجموع 

المسلولين طبقا لسنوات الخبرة جاء  ى الترتيب األوع أكثر من عشر  توزيع يويح الجدول السابق ان : 

،جاء  ى الترتيب األخير  42.9سنوات بنسبة 10-5%وجاء  ى الترتيب األوع  مابين  50سنوات بنسبة  

 % 7.1سنوات بنسبة  5اق  من 

 14ن                                   توزيع المسئولين طبقا للمسمى الوظيفي ( يويح18جدول )

 % ك المسمى الوظيفي  م

 71.4 10 أخصائي اجتماعي أ

 14.3 2 مشرف إقامة ب

 7.1 1 رئيس قسم ج

 7.1 1 آخري تذكر د 

 % 100 14 المجموع 
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توزيع المسلولين طبقا للمسمي الوظيفي  جاء  ي الترتيب األوع أخوائي   يويح الجدول السابق ان : 

%،جاء  ى الترتيب الثالث  14.3%،وجاء  ى الترتيب الثاني مشرف إقامة بنسبة 71.4اجتماعي بنسبة  

 % 7.1رئيس قسم بنسبة  

 ( يويح توزيع المسئولين طبقا للحصول على دورات تدريبية 19جدول )

 14ن                                                                                

 % ك الحصول على دورات تدريبية  م

 85.7 12 نعم أ

 14.3 2 ال ب

 % 100 14 المجموع 

% ،والذين لم  85االخوائين الذين حولوا على دورات تدريبية بنسبة  يويح الجدول السابق ان : 

 % 14.3يحولوا على دورات بنسبة  

 

 

 ( يويح20جدول )

 14ن توزيع المسئولين طبقا لتوقيت الحصول علي الدورة             

 % ك الحصول علي الدورة  م

 7.1 1 قبل استالم العمل أ

 42.9  6 أثناء استالم العمل ب

 50 7 قبل وأثناء العمل ج

 % 100 14 المجموع 

جاء  ى الترتيب األوع الحووع على دورات تدريبية قب  واثناء العم  وجاء  يويح الجدول السابق ان : 

 % 7.1%وجاء  ى الترتيب األخير بنسبة 42.9 ى الترتيب الثانى بنسبه
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 14ن                 ( يويح توزيع المسئولين طبقا لالستفادة من الدورات تدريبية27جدول )

 % ك االستفادة من الدورات تدريبية  م

 85.7 12 نعم أ

 14.3 2 ال ب

 % 100 14 المجموع 

% وعلدم 85.7جاءت النسبة األكبر ى االستفادة من الدورات التدريبية  بنسبه يويح الجدول السابق ان :

% وقد يرجع ذلك لبعض المعوقات منها عدم مناسلبة توقيلت اللدورات التدريبيلة او 14،3االستفادة بنسبة  

 العم  او عد رعبة بعض األخوائيين وعزو هم عن حضور مث  هذه الدورات .بعد أماكن التدريب عن 

  المسنين :تحديد مشكالت ثانيا: 

 14ن                                                              االجتماعيةالمشكالت ( يويح 21جدول ) 

  م

 االجتماعيةالمشكالت 

مجموع  االستجابات

 األوزان 

متوسط 

الوزن  

 المرجح 

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 % ك % ك % ك

1 
ال يشللارك المسللن زمالئلله  للي المناسللبات 

 الخاصة بهم.
5 35.7 8 57.1 1 7.1 32 2.29 0.6112 8 

2 
يحتاج المسن لمن يح  النزاعات التي تنشأ 

 بيننا.  
12 85.7 1 7.1 1 7.1 39 2.79 0.5789 4 

3 
 5 0.4688 2.71 38 - - 28.6 4 71.4 10 ال يعاملهم األخوائيين معاملة طيبة. 

4 
ال يشللارك األخوللائيين المسللنين  للي أي 

 مناسبات خاصة بهم.
13 92.9 1 7.1 - - 41 2.93 0.2673 1 

5 
يتي  األخوائيين الفرصة للمسنين للتعبيللر 

 عن آرائهم ومقترحاتهم
5 35.7 6 42.9 3 21.4 30 2.14 0.7703 9 

6 
ال يتي  األخوائيين  رصة للمشللاركة  للي 

 اتخاذ القرارات. 
11 78.6 3 21.4 - - 39 2.79 0.4258 3 

7 
 7 0.5189 2.50 35 - - 50 7 50 7 العالقة باألخوائيين يسودها الود. 

8 
يراعللي األخوللائيين الظللروف الخاصللة 

 بالمسنين  
 مكرر 2 0.2673 2.93 41 - - 7.1 1 92.9 13

9 
قد يشارك األخوائيين المسنين  ي مواقف 

 األزمة. 
9 64.3 4 28.6 1 7.1 36 2.57 0.6462 6 

10 
ال يوجللد عالقللات بللين المسللنين وبعضللهم 

 البعض. 
12 85.7 2 14.3 - - 40 2.86 0.3631 2 

 المستوىمرتفع  0.1743 2.65 المتوسط واالنحراف المعياري 
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جلاء  لى الترتيلب األوع علدم مشلاركة االخولائين للمسلنين  لى ا  أويحت بيانات الجدول السابق ان :

، يما جاء  لى الترتيلب الثلانى علدم وجلود عالقلات بلين   2.93مناسبات خاصة بهم بمتوسط وزن مرج   

،وجللاء  للى الترتيللب الثللاني مكللرر مراعللاة األخوللائيين 2.86المسللنين وبعضللهم بمتوسللط وزن مللرج  

ن المرج  ،وجاء  ى الترتيلب الثاللث ال يتلي  األخولائيين  رصلة للظروف الخاصة بالمسنين بنفس الوز

،وجللاء  للى الترتيللب الخللامس ال يعاملنللا  2.79للمشللاركة  للى اتخللاذ  القللرارات  بمتوسللط وزن مللرج  

،وجاء  ى الترتيب السادس قد يراعى األخوائيين  ى وقلت 2.71األخوائيين معاملة طيبه بمتوسط وزن  

،وجاء  ى الترتيب السابع العالقة باألخوائيين يسلودها اللود بمتوسلط   2.57األزمة بمتوسط وزن مرج   

 وجاء  ى الترتيب الثامن اليشارك المسن زمالئه  ى المناسبات الخاصة بهلم بمتوسلط   2.50وزن مرج   

وجاء  ى الترتيب التاسع  واألخيلر يتلي  االخولائين الفرصلة للمسلنين للمشلاركة  لى   2.29وزن مرج   

 االجتماعية كما يحددها المسلولين بانها مرتفعه .المشكالت تحديد ات ،ويشير مستو  اتخاذ القرار

 الصحيةالمشكالت ( يويح 22جدول )

 14ن  

  م

 الصحيةالمشكالت 

مجموع  االستجابات

 األوزان 

متوسط 

الوزن  

 المرجح 

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 % ك % ك % ك

1 
 5 0.4972 2.64 37 - - 35.7 5 64.3 9 ال يتم إجراء  حص طبي دوري علي المسنين 

2 
 2 0.2673 2.93 41 - - 7.1 1 92.9 13 ال يتم تنظيم دورات للتثقيف الوحي للمسنين.

3 
 4 0.4258 2.79 39 - - 21.4 3 78.6 11 يحتاج  المسن لوجبة عذائية متكاملة.

4 
 7 0.6462 2.43 34 - - 42.9 6 50 7 دورات المياه.نعاني من عدم نظا ة 

5 
ال يتو ر بالمتسسة  شروط السللالمة والوللحة 

 المهنية.
 مكرر 2 0.2673 2.93 41 - - 7.1 1 92.9 13

6 
ال توجلللد سللليارات إسلللعاف مجهلللزة داخللل   

 المتسسة .
12 85.7 2 14.3 - - 40 2.86 0.3631 3 

7 
 مكرر 2 0.2673 2.93 41 - - 7.1 1 92.9 13 يتو ر اإلسعا ات األولية داخ  المتسسة 

8 
نعاني من نقص  ي األجهللزة واألدوات الطبيللة 

 الحديثة ب المتسسة . 
7 50 7 50 - - 35 2.50 0.5189 6 

9 
نحتللاج لللبعض التخووللات الطبيللة المعينللة 

 بعيادة  المتسسة . 
 مكرر 2 0.2673 2.93 41 - - 7.1 1 92.9 13

10 
 1 0.0000 3 42 - - - - 100 14 يتو ر بالمتسسة  األدوية الالزمة للعالج. 

 المستو  0.1774 2.79 المتوسط واالنحراف المعيار   

 مرتفع 



   AlatrabyAA, Elderly Problems 

Volume 4 , Issue 1 

 

 

100 

جاء  ى الترتيب األوع يتو ر بالمتسسة  العالج اللالزم بمتوسلط وزن ملرج  يويح الجدول السابق ان :

، وجاء  ى الترتيب الثاني اليتم تنظيم دورات للتثقيلف الطبلى ،وال يتلوا ر ب المتسسلة  شلروط األملن 3

والسالمة المهنية ،يتو ر بالمتسسة اإلسعا ات االولية ،تحتاج الدرار لبعض التخووات الطبيلة بمتوسلط 

، جاء  ى الترتيب الثالث اليتوا ر بالمتسسلة  سليارات اسلعاف بمتوسلط وزن ملرج    2.93مرج   وزن  

، جاء  ى  2.79، وجاء  ى الترتيب الرابع احتياج المسن لوجبه عذائية متكاملة بمتوسط ون مرج    2.86

تحديد مستو  ، وجاء   2.43الترتيب االخير معاناة المسنين من نظا ة دورات المياه بمتوسط وزن مرج  

 . 2.79الوحية كك  كما يحددها المسلولين )مستو  مرتفع ( بمتوسط وزن مرج  المشكالت  

 الترويحية المشكالت ( يويح 23جدول )

 14ن  

  م

 الترويحيةالمشكالت 

مجموع  االستجابات

 األوزان 

متوسط 

الوزن  

 المرجح 

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 % ك % ك % ك

ال يحرص األخوائيين علي تنظيم رحالت اليوم  1

 الواحد. 
14 100 - - - - 42 3 0.0000 1 

 مكرر 1 0.0000 3 42 - - - - 100 14 ال تو ر  المتسسة  عدد كا ي من الرحالت.  2

تختار  المتسسة  مواعيللد الللرحالت  للي أوقللات          3

 ال تناسبنا. 
10 71.4 4 28.6 - - 38 2.71 0.4688 4 

 5 0.6333 2.64 37 7.1 1 21.4 3 71.4 10 أرعب  ي تو ير أماكن مناسبة للمويف .  4

ال تحلللرص  المتسسلللة  عللللي تنويلللع أملللاكن  5

 الموايف. 
 مكرر 5 0.6333 2.64 37 7.1 1 21.4 3 71.4 10

 2 0.2673 2.93 41 - - 7.1 1 92.9 13 يتو ر ب المتسسة  أنشطة متنوعة. 6

 مكرر 1 0.0000 3 42 - - - - 100 14 ال تهتم  المتسسة  بالنشاط الرياضي.  7

يهتم األخوائيين بإشللراك المسللنين   للي اقتللراح  8

 البرامج الترويحية. 
 مكرر 2 0.2673 2.93 41 - - 7.1 1 92.9 13

تهتم  المتسسة  بتنظلليم الحفللالت  للي المناسللبات  9

 المختلفة. 
9 64.3 3 21.4 2 14.3 35 2.50 0.7596 6 

 3 0.5789 2.79 39 7.1 1 7.1 1 85.7 12 وسائ  التر يه ب المتسسة   بدائية..  10

 المستو  0.1791 2.81 المتوسط واالنحراف المعيار   

 مرتفع 

الترويحية كملا يحلددها المسللولين جلاء  لى الترتيلب االوع  المشكالت  ترتيب  يويح الجدول السابق ان :

عدم حرص االخوائين االجتماعين على تنظيم رحالت اليوم الواحلد ،التلو ر المتسسلة  علدد كلا ى ملن 
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، وجلاء  لى 3الرحالت ،وعدم اهتمام  المتسسلة  بالنشلاط الرياضلى بمتوسلط وزن ملرج  لهلذه االبعلاد  

ة  انشطةمتنوعه ، يهتم االخوائين باشراك المسنين  ى اقتلراح بلالبرامج الترتيب الثانى يتو ر ب المتسس

،وجلاء  لى الترتيلب الرابلع اختيلار  المتسسلة  مواعيلد التناسلب   2.93الترويحية بمتوسط وزن ملرج   

، جاء  ى الترتيب الخامس رعبلة المسلنين  لى تلو ير املاكن مناسلبة  2.71المسنين بمتوسط وزن مرج  

، جلاء  لى الترتيلب 2.64ص  المتسسة  على تنويع الموايف بمتوسلط وزن ملرج  للمويف و عدم حر

، ويشلير   2.50السادس  اهتمام  المتسسة  بتنظيم الحفالت  ى المناسبات المختلفة بمتوسسط وزن مرج   

 2.81الترويحية كما يحددها المسلولين )مستو  مرتفع ( بمتوسط وزن مرج  المشكالت تحديد مستو  

 معوقات:ثالثا: ال

 14ن                     المعوقات                      ( يويح24جدول )

مجموع  االستجابات المعوقات  م

 األوزان 

متوسط 

الوزن  

 المرجح 

االنحراف  

 المعياري 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 % ك % ك % ك

1 
ضللغوط العمللل  المتزايلللد  عللللي األخولللائي 

 االجتماعي  
13 92.9 1 7.1 - - 41 2.93 0.2673 4 

2 
خبرات األخوائيين االجتماعيين المحدودة  ي 

 مجاع رعاية المسنين 
6 42.9 7 50 1 7.1 33 2.36 0.6333 3 

3 
قلة متابعة للتطورات المناسللبة  للي العملل  مللع 

 المسنين 
10 71.4 4 28.6 - - 38 2.71 0.6488 2 

4 
نقللص المعر للة بللالبرامج واألنشللطة المناسللبة 

 للمسن 
14 100 - - - - 42 3 0.0000 1 

5 
اإلعلللداد النظلللري عيلللر كلللا ي لألخولللائيين 

 االجتماعيين  ي مجاع رعاية المسنين 
5 35.7 6 42.9 3 21.4 30 2.14 0.7703 7 

6 
عزوف المسللنين عللن المشللاركة  للي األنشللطة 

 التي تقدمها المتسسة  
5 35.7 3 21.4 6 42.9 27 1.93 0.9169 5 

7 
اخلللتالف المسلللتويات الثقا يلللة واالجتماعيلللة 

 واالقتوادية بين المسنين 
 مكرر 1 0.0000 3 42 - - - - 100 14

8 
قلة رضي المسللنين عللن البللرامج التللي تقللدمها 

 المتسسة
2 14.3 7 50 5 35.7 25 1.79 0.6993 9 

9 
قلة رضي المسللنين عللن البللرامج التللي تقللدمها 

 المتسسة
11 78.6 3 21.4 - - 39 2.79 0.4258 10 

10 
 6 0.8644 1.86 26 42.9 6 28.6 4 28.6 4 ضعف الموارد واإلمكانيات بالمتسسة 

11 
 8 0.7559 1.57 22 57.1 8 28.6 4 14.3 2 ضعف االتواع بين المتسسة والمجتمع
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12 
إحسللاس المجتمللع بللأن رعايللة المسللنين تمثلل  

 عبء اقتوادي عليهم  
1 7.1 7 50 6 42.9 23 1.64 0.6333 11 

13 
النظللرة الدونيللة التللي ينظرهللا المجتمللع لفلللة 

 المسنين
2 14.3 5 35.7 7 50 23 1.64 0.7449 9 

14 
 مكرر 9 0.7449 1.64 23 50 7 35.7 5 14.3 2 المسنينمشكالت  قلة وعي المجتمع ب

 المستو  0.1922 2.70 المتوسط واالنحراف المعياري 

 مرتفع 

يوض  الجدوع السابق ان : المعوقات كما يحددها المسلولين جاء ت مرتبة كالتالى نقص المعر ة بالبرامج 

واألنشطة المناسبة للمسن ثم اختالف المستويات الثقا يلة واالجتماعيلة واالقتولادية بلين المسلنين ثلم قللة 

االجتماعيين المحدودة  لي مجلاع متابعة للتطورات المناسبة  ي العم  مع المسنين ثم خبرات األخوائيين  

 رعاية المسنين 

ثم ضغوط العم  المتزايد  علي األخوائي االجتماعي  ثم عزوف المسنين عن المشاركة  ي األنشطة التي 

تقدمها المتسسة ثم ضعف الموارد واإلمكانيلات بالمتسسلة ثلم اإلعلداد النظلري عيلر كلا ي لألخولائيين 

ين ثم ضعف االتواع بين المتسسة والمجتمع  ثم النظرة الدونيلة التلي االجتماعيين  ي مجاع رعاية المسن

المسنين ثم قلة رضي المسنين علن البلرامج مشكالت   ينظرها المجتمع لفلة المسنين ثم قلة وعي المجتمع ب

التي تقدمها المتسسة ثم قلة رضي المسنين عن البرامج التلي تقلدمها المتسسلة ثلم إحسلاس المجتملع بلأن 

  2.70مسنين تمث  عبء اقتوادي عليهم) مستو  مرتفع( بمتوسط وزن مرج  رعاية ال

 رابعا: المقترحات: 

 ( يويح25جدول )

 14ن                 المقترحات              

مجموع   االستجابات  المقترحات  م

 األوزان 

متوسط  

الوزن  

 المرجح

االنحراف  

 المعيارى 

 الترتيب 

 ال  إلى حد ما   نعم

 % ك % ك % ك

1 
تنظيم دورات تدريبية لألخوائيين االجتمللاعيين 

  ي مجاع المسنين  
14 100 - - - - 42 3 0.0000 1 

2 
تللدريب األخوللائي علللي مبللدأ التقبلل  لكيفيللة 

 التعام  مع المسنين 
12 85.7 2 14.3 - - 40 2.86 0.3631 5 

3 
أن يستخدم برامج الخدمللة االجتماعيللة المختلفللة 

 للي التللدريب علللي كيفيللة التعاملل  الجيللد مللع 

 المسنين 

 مكرر 1 0.0000 3 42 - - - - 100 14

4 
حوللوع األخوللائي االجتمللاعي علللي دورات 

 تدريبية  ي مجاع رعاية المسنين 
8 57.1 2 14.3 4 28.6 32 2.29 0.9139 4 
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5 
اطللالع األخوللائي االجتمللاعي علللي البحللوث 

العلميللة لر للع مسللتواه المهنللي  للي العملل  مللع 

 المسنين  

 مكرر 1 0.0000 3 42 - - - - 100 14

6 
تللو ير المللوارد واإلمكانيللات الالزمللة لممارسللة 

 األنشطة بالمتسسات  
13 92.9 1 7.1 - - 41 2.93 0.9139 5 

7 
 مكرر 1 0.0000 3 42 - - - - 100 14 ربط المتسسة بالمتسسات األخر  بالمجتمع  

8 
تو ير عللدد كللا ي مللن المشللر ين واألخوللائيين 

 االجتماعيين داخ  متسسات رعاية المسنين 
11 78.6 3 21.4 - - 39 2.79 0.4258 6 

9 
مرونة اللوائ  والقوانين المنظمة لعم  المتسسة 

 بما يتناسب مع المجتمع الخارجي 
10 71.4 1 7.1 3 21.4 35 2.50 0.8549 7 

10 
 3 0.3631 2.86 40 - - 14.3 2 85.7 12 توحي  أ كار المجتمع الخاصة برعاية المسنين 

11 
 9 0.6630 2.14 30 14.3 2 57.1 8 28.6 4 توجيه اهتمام المجتمع بمناسبات المسنين  

12 
تللو ير ووضللع قللوانين تللنص وتهللتم بالمسللنين 

 وحقوقهم  
3 21.4 9 64.3 2 14.3 29 2.07 0.6157 11 

13 
تللو ير المللوارد واإلمكانيللات الالزمللة لرعايللة 

 المسنين بالمجتمع  
6 42.9 7 50 1 7.1 33 2.36 0.6333 10 

14 
 8 0.7300 1.93 27 28.6 4 50 7 21.4 3 توعية أ راد المجتمع برعاية المسنين 

 المستو   0.2486 2.82 المتوسط واالنحراف المعياري 

 مرتفع

يتض  من الجدوع السابق  ان :تنظيم دورات تدريبية لألخوائيين االجتماعيين  ي مجاع المسنين  ثم ربط 

المتسسة بالمتسسات األخر  بالمجتمع  ثلم  اطلالع األخولائي االجتملاعي عللي البحلوث العلميلة لر لع 

 مستواه المهني  ي العم  مع المسنين  

 المختلفة  ي التدريب علي كيفية التعام  الجيد مع المسنين ثم أن يستخدم برامج الخدمة االجتماعية  

ثم توحي  أ كار المجتمع الخاصة برعاية المسنين ثم حووع األخوائي االجتماعي علي دورات تدريبية 

 ي مجاع رعاية المسنين ثم تدريب األخوائي علي مبدأ التقب  لكيفية التعام  مع المسلنين ثلم تلو ير علدد 

ن واألخوللائيين االجتمللاعيين داخلل  متسسللات رعايللة المسللنين ثللم  تللو ير المللوارد كللا ي مللن المشللر ي

مرونة اللوائ  والقلوانين المنظملة لعمل  المتسسلة ثم  واإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة بالمتسسات   

 بما يتناسب مع المجتمع الخارجي ثلم توعيلة أ لراد المجتملع برعايلة المسلنين ثلم توجيله اهتملام المجتملع

بمناسبات المسنين  ثم تو ير الملوارد واإلمكانيلات الالزملة لرعايلة المسلنين بلالمجتمع ثلم تلو ير ووضلع 

قوانين تنص وتهتم بالمسنين وحقوقهم  ويشير مستو  المقترحات كملا يحلددها األخولائيين االجتملاعيين 

 )مستو  مرتفع (
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 ( يويح 26جدول )

 Independent Samples Testالفروق بين المسئولين والمستفيدين باستخدام اختبار  

المتوسط   العدد  المتغير  الدور 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 قيمة ت 

 وداللتها 

 ** 11.313 0.1743 2.65 14 المسئولين  االجتماعيةالمشكالت 

 0.3791 1.90 63 المستفيدين 

 ** 14.555 0.1774 2.79 14 المسئولين  الصحيةالمشكالت 

 0.3904 1.80 63 المستفيدين 

 ** 15.010 0.1791 2.81 14 المسئولين  الترويحيةالمشكالت 

 0.4567 1.69 63 المستفيدين 

 ** 15.854 0.1922 2.70 14 المسئولين  المعوقات

 0.3572 1.62 63 المستفيدين 

 ** 11.299 0.2486 2.82 14 المسئولين  المقترحات

 0.3685 1.65 63 المستفيدين 

 ** 21.494 0.1143 2.76 14 المسئولين  الدور ككل

 0.2908 1.73 63 المستفيدين 

 0.05داع عند مستو  معنوية  *                                              0.01داع عند مستو  معنوية  **
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التي   املشكالت  حدة  ختفيف  يف  اجملتمع   تنظيم  طريقة  منظور  من  مقرتح  تصور  ثامنًا: 
 يعانى منها املسنني يف مؤسسات رعاية املسنني  

 -التصور المقترم:األسا التي يقوم عليها  -1

تحليل نتائج الدراسات السابقة والتي استعان بها الباحث فى تحديد الدراسة الحالية والوقوف على   -أ

 جوانبها المختلفة. 

 القراءات والمعارف النظرية الخاصة بمشكالت المسنين .  -ب 

فننى الوفننوف علننى ما توصلت إليه الدراسة الحاليننة مننن نتننائج. وهننذه النتننائج هنني الركيننز  األساسننية للباحنن   -ج

 المشكالت 

بصدفة خاصدة ومدا   تنظديم المجتمدع    اإلطار النظري للخدمة االجتماعية بصدفة عامدة وطريقدة   -د 

 يحتويه من نماذج ونظريات مهنية واستراتيجيات وتكنيكات.

 -األهداف األساسية للتصور المقترم: -2

 فى مؤسسات رعاية المسنين . المسنين تحديد أنواع برامج العمل مع  .1

 تحديد دور هذه البرامج فى مواجهة المشكالت التى يعانى منها المسنين .  .2

 اقترام وسائل وأساليب مهنية تساهم فى مواجهة تلك المشكالت. .3

 -أساليب وإجراءات تحقيق أهداف التصور المقترم:  -3

 تتحقق أهداف التصور المقترح من خالل المحاور التالية:

النفسيين لعالج بعض المشكالت للمسنين مع االهتمام بإجراء االختبارات االستعانة باألخصائيين   -أ

 النفسية الكتشاف األسباب الحقيقية لتلك المشكالت.

  تحديد المختلفة للمسنين  مثل الحاجة إلى الحب واالحترام والالمشكالت  اهتمام المؤسسات بإشباع   -ب 

 ليشعروا بإنسانيتهم وكرامتهم. 

 التركيز على برامج تساهم فى تعديل السلوك السلبي للمسنين .  -ج

 عمل ندوات للمسنين  لمعرفة أسباب المشكالت المختلفة  وكيفية عالجها.  -د 

 عمل مناقشات جماعية عن أسباب المشكالت التى يعانى منها المسنين .  -ه

ة الجسدمانية لددى المسدنين  واسدتثمارها االسدتثمار واالهتمام باألنشطة الرياضية لتحويدل الطاقد -و

 األمثل.

 إقامة مسابقات يومية عن المسن  المثالي فى المؤسسة.  -ز

 االهتمام ببرامج التلفزيون المسلية في المؤسسة.  -م
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 -* التغلب على املعوقات التي ترجع إىل األخصائيني االجتماعيني:

لألخصائيين   -أ تدريبية  دورات  تواجه  عقد  التى  المشكالت  مع  التعامل  كيفية  فى  االجتماعيين 

 المسنين  . 

برامج   -ب وتصميم  وضع  كيفية  فى  االجتماعيين  لألخصائيين  تدريبية  دورات     االجتماعي للمنظم  عقد 

 المسنين .  للعمل 

 مع المسنين . المسنين   اإلطالع المستمر على الجديد في ميدان خدمة  -ج

ا -د  فى  المهني  بالجانب  فى  االهتمام  األخصائي  ينخرط  وأال  المسنين   جماعات  أعضاء  مع  لعمل 

 أعمال أخرى فى المؤسسة تبعده عن ممارسته لعمله كنخصائي مع أعضاء جماعات المسنين . 

 -* التغلب على املعوقات الىت ترجع إىل فريق العمل باملؤسسة:

 إيجاد روم التعاون بين أعضاء الفريق أثناء ممارسة المسنين  .  -أ

 داف مشتركة بين أعضاء الفريق. وجود أه -ب 

كثرة إطالع أعضاء الفريق على الجديد فى مجال رعاية المسنين  وخاصة فى البرامج المختلفة   -ج

 التى يمارسها المسنين  فى المؤسسة. 

 -:االخصائى باملؤسسة * التغلب على املعوقات التي ترجع إىل برامج 

 المسنين  وحاجاتهم. وضع أهداف للبرنامج بما يتناسب مع قدرات  -أ

 ضرورة إشراك المسنين  في تخطيط وتنفيذ وتقويم برامج الجماعة.  -ب 

 عقد دورات تدريبية لجميع العاملين بالمؤسسة ليا فقط األخصائيين االجتماعيين   -ج

 التجدد والتنوع في البرامج التي يمارسها المسنين .  -د 

 وخصائص المسنين . مشكالت   ضرورة مراعاة البرامج ل -ه

 اعاة البرامج للفروق الفردية المسنين . ضرورة مر -و

 توفير اإلمكانيات المادية الضرورية لممارسة البرامج المختلفة.  -ز

االهتمام بالبرامج الرياضية والفنية والمهنية واالجتماعية والدينية والثقافية وذلك الستثمار قدرات   -م

 المسنين  واستثمارها االستثمار األمثل. 

 -حى ترجع جلماعات املسنني :* التغلب على املعوقات الت

 ضرورة إشباع أسا التطبيق العلمي للمسن  مع مراعاة الميول وعوامل التجانا الخارجية.  -أ

مما يؤدى إلى توطيد العالقات  المسنين  زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين وذلك حتى يقل حجم  -ب 

 والروابط القوية. 
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حجم   -ج يكون  أن  حتى  المسنين   مراعاة  البرامج  مناسب  ممارسة  فى  االشتراك  يمكن ألعضائها 

 المختلفة. 

 -* التغلب على املعوقات الىت ترجع إىل مؤسسات رعاية املسنني :

 زيادة اإلمكانيات المخصصة لسد احتياجات المسنين وتحقيق رغباتهم والتى تشبعها البرامج. -أ

 ى المؤسسة.ضرورة وجود متخصصين على درجة عالية من الكفاءة فى كافة البرامج ف -ب 

 زيادة االهتمام من المسئولين بالمؤسسة ببرامج العمل مع جماعات المسنين . -ج

زيادة اهتمام المسئولين بالمؤسسة بضرورة اشتراك األخصائيين االجتماعيين فى دورات تدريبية  -د 

 بصفة مستمرة فى مجال رعاية المسنين  لمساعدة األخصائيين االجتماعيين على النمو المهنى.

 -ستراتيجيات المستخدمة فى التصور المقترم:اال -4

 . المؤسسة  فى برامج أنشطة المسنين  حيث يتم من خاللها تفعيل مشاركة  -إستراتيجية المشاركة: -1

حيددث يددتم مددن خاللهددا تدددعيم السددلوكيات اإليجابيددة وتعددديل وإزالددة  -إسننتراتيجية تعننديل السننلوك: -2

 السلوكيات السلبية للمسن  داخل المؤسسة.

وذلك من خالل إقناع المسئولين بضرورة تعديل السياسدة الداخليدة للمؤسسدة   -إستراتيجية اإلفناع: -3

 لمؤسسة.اإلبداعية ولوائحها وأيضاً إقناع المسن  بضرورة االلتزام بقواعد ولوائح ا

وذلك من خالل فتح قنوات اتصال مع المؤسسات والبيئة المحيطة لالسدتفادة   -إستراتيجية االتصال: -4

من اإلمكانيات المتاحة بها سدواء الماديدة أو البشدرية أو البيئيدة فدى تنفيدذ البدرامج وتددعيم اتصدال 

 المسنين  بالمؤسسات والبيئة المحيطة.

البرام -5 باستخدام  التدخل  يتم    -ج:إستراتيجية  حتى  لها  واإلعداد  للبرامج  التخطيط  من خالل  وذلك 

بين   البناء  التفاعل  الستثارة  وذلك  المسنين   جماعات  فى  الموجه  الجماعي  المسنين   التفاعل 

على كيفية التغلب على المشكالت  المسنين   واكتشاف الطاقات الكامنة واستثمارها وتدريب أعضاء  

 السلوكية. 

 

 -التكنيكات المستخدمة فى التصور المقترم: -5

 -يمكن استخدام التكنيكات اآلتية في التصور المقترح: 

على عرض ومناقشة المشدكالت التدي يعدانون  المسنوالتي عن طريقها تساعد   -المنافشة الجماعية: -أ

األمدور منها داخل المؤسسة والتي تحول دون استفادتهم من الخددمات وتبدادل األفكدار واآلراء حدول 

 التي تهمهم.

بالمشدكالت  التدى يعدانون منهدا ويمكدن االسدتعانة بدالخبراء مدن المسدنين   وذلدك لتوعيدة    -الندوات: -ب 

 التخصصات المختلفة حسب موضوع الندوة.
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على مواجهة مشكالتهم والمقابلدة مدع المسنين   وذلك لمساعدة بعض    -المقابالت الفردية والجماعية: -ج

 كين فى مواقف إشكالية متشابهة.المشترالمسنين  مجموعة من 

علدى التعبيدر عدن مواقدف ومشدكالتهم المسدنين  ويفيد هذا التكنيك فى مساعدة أعضداء  -لعب الدور: -د 

السدلوكية ويسداعدهم فددى فهدم وإدراك إحساسدهم ودوافددع سدلوكهم وكدذلك مشدداعر اآلخدرين ودوافددع 

على أداء السلوك المتوقع والتصدرف   سلوكهم فى المواقف االجتماعية المختلفة وبالتالى زيادة قدرتهم

 فى شئون حياتهم بشكل أفضل خاصة فى مواجهة المشكالت.

بدالمجتمع الخدارجى وتددعيم العالقدات بدين المسدنين   حيدث تفيدد فدى ربدط    -الدورات والمعسنكرات: -ه

 وبينهم وبين العاملين بالمؤسسة.المسنين  أعضاء 

لمناقشدة وتقيديم المواقدف المختلفدة وخاصدة إذا   وذلدك  -االجتماعات الجماعية ألعضاء فريق العمنل: -و

حضر أعضاء التنظديم علدى مسدتوى المؤسسدة لطدرم بعدض األمدور التدى تهدم أعضداء الجماعدات 

 بالمؤسسة.

وتتديح فرصدة التحدرر مدن المسدنين  حيث تفيد فى تدعيم العالقات بدين أعضداء   -األلعاب المتنوعة: -ز

 باالنطالق والتعبير عن ذواتهم مثل المسابقات واأللعاب الرياضية.الضغوط النفسية وتسمح لهم 

فددى مشددروع جمدداعى تتطلبدده احتياجددات المؤسسددة أو المسددنين  حيددث يشددارك  -المشننروع الجمعننى: -م

 وذلك لتنمية الشعور باالنتماء للجماعة والمؤسسة.المسنين  

 لمقترم:النماذج والنظريات المهنية التي يمكن استخدامها فى التصور ا -6

 -نظرية التعديل السلوكي:  -1

ويقصد بتعديل السلوك التعامل االحتمالي أو التبرير االحتمالي للسلوك كما أنه يقصد به إحداث  

 تغييرات في السلوك بشكل إيجابي وبناء أفضل. 

اكتسابها من خالل   يتم  والشاذة  السوية  السلوك  أنماط  من  أن كالً  على  السلوكية  النماذج  وتؤكد 

 ليم وأن السلوك يتحدد بواسطة البيئة التي يعيش فيها اإلنسان ويكتسب منها سمات سلوكية معينة. التع

واعتمدت النظرية السلوكية على موضوع أساسي وهو أن الفرد يكتسب سلوكه عن طريق عملية  

استجابة تجد من التدعيم  التعليم وأن السلوك هو نتاج التفاعل المتبادل بين الفرد وبيئته الخارجية كما أنه  

 ما يكفى الستمرارها. 

 -نظرية التعلم االجتماعي: -2

من خاللها يمكن  تعلم سلوكيات معينة ليا من خالل مالحظة الخرين يمارسونها فحسب وإنما  

 أيضاً من خالل مشاهدة نماذج من تلك السلوكيات أى أنهم يستعملون السلوكيات عن طريق المحاكاة. 

 -لتصور المقترم:عوامل نجام ا -7

الفئة   -أ هذه  بنهمية  وإيمانه  اإلبداعية  بالمؤسسات  المسنين   مع  دوره  بنهمية  األخصائي  اقتناع 

 وكونها قوة مهملة  فى المجتمع وأن مهنته هي مهنة إنسانية. 
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 النظر إلى مؤسسات رعاية المسنين على أنها مؤسسات تنموية    -ب 

غيير وتعديل سلوكياتهم السلبية نتيجة تضافر الجهود  اإليمان بقدرات المسنين  والثقة فيهم على الت -ج

يساعد هذا  المسنين   المبذولة من قبل أعضاء فريق العمل بالمؤسسة لتحقيق مناخ ديمقراطى فى  

 بإنسانيتهم وكرامتهم وزيادة انتمائهم للجماعة. المسنين  المناخ على المشاركة وأيضاً شعور 
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