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 للبحثالإطار العام 

 مقدمة: أولاً:

غير المتعمقة،  التي تهتم بالدراسات السطحية فى التحول من العلوم التقليدية تشهد العلوم المعاصر ثورة
في الوقت الذي ا، قائمًة بذاته (1)"علوم المسنين" اءتإلى ميالد علوم جديدة تبحث في جواهر األمور وبتعمق فج

يادة  ال يستهان بها، وعنصرًا أساسيًا وفاعاًل في سبيل التقدم ُتَعد الثروة البشرية في المجتمعات العربية قوةً  والرِّ
 االهتماما زاد وفي المقابل, كلمإهمااًل وتهميشًا، صارت عبئًا ثقياًل، البشرية المنشودة، فكلما القت هذه الثروة 

رشادو  بتوجيهها في مواجهة المشكالت  أرصدتها التنموية ت، كلما زادالممارسةاألدوار الموصوفة و ألدوار ل هاا 
المنطقة العربية بمنعطف خطـير، بات يعـرف "بالربيع  به تمر الذي الوقت ذات في . والوقوف على حلها

طرأت علي بعض المجتمعات العربية. فلفظ التغير لغًة العـربي"، وهو المصطلح الذي أطلق على األحداث التي 
أعقب تلك األحداث من وما  ،(2)روضع إلى وضع آخأو االنتقال من  من حالة إلى أخرى، يشير إلى التحول

 .م2014يونيو  30"، في ثورة تصحيح المسارإثر " ،المجتمع المصري هشهداقتصادي،  ونمو اجتماعي ستقرارا
في  جتماعي، ال يتجاوز كونه أخصائي قيا،، فقد ينحصر عملهاال نظر فيه لألخصائيالذي يفي ذات الوقت 

الموصوف المسن، فيصبح دوره أخصائي الرعاية بولما تتضح عالقة . (3)مليء استمارات البحث فقطتطبيق و 
ومتطلبات رسالة رفيعة الشأن، عالية المنزلة، تحظى باهتمام الجميع، وخصوصًا فيما يتماشي  ودوره الممار،
في ذات المسن متلقي مباشر  ، وما لها من تأثير(4)وظهور النقص فى بعض الكوادر المؤهلة المرحلة الراهنة

الرعاية والخدمة، والذي ينعك، بصورة واضحة على حاضر المجتمع ومستقبله، لتتجلى سمو تلك المهن 
وعلى  ،المسن بصفة خاصةا على ، وعائدهونتائجها (5)اورفعتها في مضمونها األخالقي، ومسار مسلكه

يتوقع حيث مصر، ب الشريحة العمرية للمسنينفيه تتزايد  في الوقت الذي ، بل والعالم بأسره.المجتمع بصفة عامة
عشرة ]يصل عددهم إلي ف ( من إجمالي عدد السكان في مصر%11ر3إلى ) (2025)أن تبلغ نسبتهم عام 

                                                           

، جامعة بني المعهد القومي لعلوم المسنين الئحةمسنين، عميد المعهد القومي لعلوم ال(: 2015( محمد ياسر سيد سيف الدين حسين )1(
 .36-1سويف، ص 

  ،الربيع العربي بين ثقافة التغيير وثقافة التبرير انتفاضات ضاهر)بدون(: ( مسعود2(
www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_one/session_one/masoud 

نفسي اإلكلينيكي كما يدركه الطبيب النفسي، دراسة على عينة من األطباء النفسيين دور األخصائي ال( فهد بن عبداهلل الربيعه)بدون(: 3(
 .2، كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، صالعاملين فى مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة

 (. 3615، الحوار المتمدن، العدد )قبلالشرق األوسط والربيع العربي آفاق ومست(: 2012يناير22( مهدي أبو بكر رحمة)4(
لمحات عن الرعاية الصحية للمسنين فى دول مجل، التعاون لدول الخليج (: 2003( توفيق بن أحمد خوجه و عواد بن عويد الخطابي)5(

لدول ، مكتبة الملك فهد الوطنية، المكتب التنفيذي لمجل، وزراء الصحة لدول مجل، التعاون العربي "الواقع والمأمول"
 . 3الخليج العربي، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص
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 االجتماعي ويجب تهيئة المناخحي كل إنسان  نية يمر بهامرحلة زمفهي . (1)[ألف مواطن 648ماليين و
ومن الضروري أن أهل الخبرة والحكمة في مجتمعنا، هم الماضي الجميل والشباب المتجدد،  همف .والنفسي لهم

ونحن ! فهم قبل عشرين عامًا نحن .مكحق من حقوقه المجتمع عناية خاصةجميع أطياف هذه الفئة من تلقى 
، بنا وبأمورناأشد حاجة إلى من يعتني هم يصبح فن ،بيننا اآلن( 2050فمسنون )عام ، هم بعد عشرين عاماً 

لى من  ،وغيرها( ترفيهياً –ثقافياً –صحياً –اقتصادياً -نفسياً  –)اجتماعياً  حيث تقا،  ،في الحياة األمل يعطناوا 
ها وأخالقياتها ومقوماتها من وبديهي فإن أي مهنة تستمد قيم .هام والشعوب بمقدار رعايتها لمسنيحضارات األم

قيم وأخالقيات المجتمع, وكذلك من عاداته وتقاليده، فيكون للبحث الحالي هدفه في تعزيز ونمو الدور 
، وما (2)المستحدثة "، في مواجهة المشكالتياجتماع"ألخصائي رعاية المسنين الموصوف والدور الممار، 

ساء وضع آليات تعزيز مكانة ثم ، معنوياً  -ماديًا  ة للمسنينيحدث من انفالت أخالقي لدي بعض الشباب وا 
 المسنينب االهتمامأسباب وأهمية لتأتي  .(3)ةقيم وأخالقيات المهنة سلوك حياأخصائي الرعاية وتحفيزه، فتصبح 

ليم قي األجيال وتسوتال ،المحافظة علي كيان المجتمع وبقاءه واستمرارهحقوقهم الدينية والتشريعية و  ورعايتهم في
عك، بصورة والذي ين ،كما تؤدي رعاية المسنين إلي تقدم المجتمع وتنميته وتطويره، لعمارة الكون توتسلم الخبرا

التغير  اوهذوالوظيفي، الجسمي في البناء التغير نمط شائع من فالشيخوخة  ،ومستقبله هواضحة على حاضر 
ة والدورية والهضمية والتناسلية والغددية والعصبية عترى كل األجهزة الفسيولوجية والحركييالمساير لتقدم السن 

اعتماده بصورة مباشرة على المحيطين به، وقد تتبعها مجموعة من المسن يكون قد حينئذ  ،(4)وغيرها والفكرية
العمل مع (. ف، السكر، ضغط الدم وغيرهاالزهايمراألمراض الصحية يطلق عليها "أمراض الشيخوخة" كـ)

هذا وما يزال هناك نقص  ،(5)العمرية المرحلةتلك ، والمصاحبة لطبيعة كل هذه التغيراتاعاة يستلزم مر  المسنين
 ،شكل تكاملي ومتميزب اجتماعي"" رعاية المسنين خصائيأل الموصوف والدور الممار،دور البفي االهتمام 

 .المسنين ورعايتهم علىالمجتمعية المستحدثة وتأثيراتها  مواجهة تلك المشكالتفى  وتفعيله بجودة عالية
 

                                                           

 .36-1، ص مرجع سابق(: 2015( محمد ياسر سيد سيف الدين حسين )1(
 .2، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، ص1, طاإلسالم والخدمة االجتماعية(: 2000إبراهيم عبد الرحمن رجب)( 2(
ورقة عمل غير منشورة، ورشة عمل إصالح سياسي، مركز الرأي  عوقات اإلصالح في الوطن العربي،م(: 2005( أمين مشاقبة)سبتمبر3(

 للدراسات، عمان.
 . 17،مركز التنمية البشرية والمعلومات، القاهرة، صسيكولوجية المسن(: 1987( هدى محمد قناوي)4)

لعمل االجتماعي، الجمعية األردنية لعلم النف،، جامعة ( نادر فهمي الزيود)بدون(: خصائص ومهارات األخصائي االجتماعي فى ا(5
 .13الزيتونة، ص
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 ثـانـيـــاً: مشكلة البحث:   

إثر استحدثت علي المجتمع، من أهمية دراسة بعض المتغيرات التي البحث الحالي مشكلة  انبثقت 
في بصورة مباشرة ثر والذي أ ث انفالت أخالقي لدي بعض الشباب،وحدو أحداث ما عرف بالربيع العربي، 

فيكون ذا أثر ، هممشاعر ؤذى من سلوكيات تو  ،وغيرها االجتماعيةبالنواحي  وما يختص حياة المسنين،ذوات و 
المشكلة تعد حيث الشعور بالعجز، ، و عدم التكيف، و عدم الرضا عن الحياةك، المسنينحالة علي  سلبي

وتوجيه  ،معالجة إصالحيةإلي حتاج تفيؤثران على الذات،  يةمجتمعبيئية  موقف ينجم عن ظروف االجتماعية
ر  رعاية المسنين،  ألخصائي دور الممار،وال الموصوفلدور لدعم وتوجيه من خالل شاد القائمين بها وعليها، وا 

 هةمواجوالعمل على  ،أو غيره ًا أو نفسياً اجتماعي اً تأثير ، سواء كان هذا المستحدثة المشكالتتلك في مواجهة 
ه المعايشة توكذلك ما فرضوالبحوث السابقة،  نتائج بعض الدراسات وهذا ما أكدت عليه، اوتحسينهقف االمو  تلك

 ،مستحدثةوما تعانيه من مشكالت مجتمعية ، في اآلونة األخيرة العربيةالشعوب بعض للباحث، لواقع الواقعية 
ليصل بهم إلي حد  ،المسنينذوات  وما ترتب عليها من آثار سلبية في ،انفالت أخالقي لدي بعض الشبابو 

كل مجاالت وميادين الحياة، بسبب ما يالقونه من معامالت وأساليب مسيئة تخالف  ، وفيالعزلة االجتماعية
ضرورة إعداد برامج تدر، على  إحدى الدراساتكدت فتأ، (1)العادات والتقاليد المجتمعية التي تنشئوا عليها

مع  عاملالت بكيفية تهمتوعي، و اية والخدمات االجتماعيةالجامعات في ميادين تخصص تقديم الرع طالبل
انتشار ، و الخدماتتقديم الرعاية و مستوى  هناك قصور ألداءات أنة أخري بدراس نتائجوتؤكد  .(2)المشكالت
، (4)الوطنالمجتمع و كافة المواطنين و  مصالح علىالشخصية الخاصة  المصالح وتغلب ،(3)االجتماعية األمراض

تفعيل أدوار األخصائي االجتماعي،  لي أهميةع وغيرها،االجتماعية والبحوث الدراسات تؤكد  الوقتذات في 
في كافة ميادين ومجاالت المجتمع بصفة عامة، وميادين ومجاالت تقديم الرعاية والخدمات للمسنين بصفة 

                                                           
، رسالة دكتوراه، كلية التربية، قسم علم النف،، جامعة أثر برنامج إرشادي على التوافق النفسي للمسنين: (1993ثريا يوسف الشين ) (1)

 .187حلوان، ص
، رسالة ماجستير، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة نوعية الحياة للمسنينخدمات الرعاية االجتماعية وتحسين (: 2005( عماد محمد)2(

 html-http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t.6864حلوان. 
، " دراسة ميدانية مقارنة في االنثروبولوجيا االجتماعية2011ي مصر وليبيا "المشاركة السياسية للمرأة في ثورت(: 2012مروة محمد تهامي) (3)

 .207-206ص رسالة ماجستير، قسم االنثروبولوجيا، معهد الدراسات التربوية، جامعة لقاهرة،
 ، جامعة القاهرة، مصر.اللغة العربية واألمن القومي العربي والقرار السياسي(: 2011حسن نافعة ) (4(

 www.majma.org.jo/majma/res/data/seasons/29/29-2 

http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t-6864.html
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 المهنية هممهاراتين االجتماعيين لتنمية ألخصائيلضرورة عقد دورات تدريبية و ، (1)بذواتهم رونشعيحتي  خاصة،
، دون التركيز على جانب دون اآلخر أثناء تقديم الرعاية (2)والوقوف علي حلهاالت المشككافة في مواجهة 

األحداث من أعقب تلك وخاصة في ظل ما  .(3)عالجية، و وقائية، و تنمويةوالخدمات، وبمنظومة تكاملية فاعلة، 
يونيو  30في ، "ثورة تصحيح المسار"وما تبنته ، المجتمع المصري هشهداقتصادي،  ونمو اجتماعي ستقرارا

المواطن المصري علي كافة األصعدة والمستويات أدوار  تفعيلؤكد علي من أفكار ورؤى وآليات ت، م2014
القائمين علي تقديم الرعاية  ألخصائيين االجتماعيينل الممارسة واألدوار الموصوفةفتأتي تفعيل األدوار 

التي تستهدف والبرامج م بالمعلومات والتدريبات تزويدهو ، كجزء هام وضروري لتلك المنظومة والخدمات للمسنين
وبما يتماشي وطبيعة المرحلة وترويحيًا وغيرها،  ونفسياً  اجتماعيا لمسنينتوفير جو صحي ل، لأداءاتهمتحسين 
  .للتنمية المجتمعية الراهنة

 -:ثـالـثــــاً: أسئلة البحث

 ؟المشكالت المجتمعية المستحدثة "مظاهر"مالمح ما  (1

الرعاية والخدمات تقديم ميادين رعاية المسنين، وقواعد ب االجتماعيينلألخصائيين  الموصوف الدورما  (2
 المستحدثة؟االجتماعية لمواجهة المشكالت 

الرعاية والخدمات تقديم ميادين رعاية المسنين، وقواعد االجتماعيين بلألخصائيين  الممار، الدورما  (3
 ؟المستحدثة لمواجهة المشكالتاالجتماعية 

والخدمات رعاية تقديم الميادين باالجتماعيين ين ألخصائيا لنهوض بأدوارالداعمة لمقترحات الما  (4
  ؟مواجهة المشكالت المجتمعية المستحدثةفي لمسنين ل

  :رابـــعــاً: أهداف البحث  

 -إلى: الحالي بحثهدف اليحيث 
 . ت المجتمعية المستحدثةمظاهر ومالمح المشكالل لوصولفي االداعمة خلفية الثقافية معرفة ال .1

 .والتي تؤثر علي المسنين المشكالت المجتمعية المستحدثةبعض واقع علي التعرف  .2

 .ميادين رعاية المسنينب االجتماعيينلألخصائيين  موصوفال الدورمعرفة  .3

                                                           
، التدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتمكين المسنين بالمؤسسات اإليوائية(: 2008)سمر صبحي عمر يوسف (1(

 . 237رسالة دكتوراه، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، ص
، المجلد التاسع مجلة كلية التربية، النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين دراسة مقارنةبة (: الصال2009جمال السيد تفاحة )( 2)

 .303عشر، العدد الثالث، جامعة اإلسكندرية، ص
, Cairo, Vo.12, No.1, Health Care For the Elderly, Dar El Cutub In Arabic)Erdman, Palmore (1992): 3

P.25.  



Niles Journal for Geriatric and Gerontology               Khateeb,,    Limiting Recent Problems 

- 68 - 

 

 المشكالتبعض في مواجهة  ،ميادين رعاية المسنينباالجتماعيين ألخصائيين ل الممار، دورالمعرفة  .4
 .ووضع الحلول لها ستحدثةالم

 
 

  -خامساً: أهمية البحث:

تقــديم بعــض جوانــب أهميــة المخــاطر التــي تتعــرض لهــا الحــالي كونــه يضــع أمــام المســئولين  تتمثــل أهميــة البحــث
الربيع ما عرف ب، أعقاب المشكالت المجتمعية المستحدثة بسببالمقدمة للمسنين،  االجتماعيةالرعاية والخدمات 

 .والوقـوف علـى حلهـا قـوف علـى أبعـاد تلـك المشـكالت، ولفـت االنتبـاه لهـا، والسـعي الـدءوب لتالفيهـاالعربي، والو 
 مجتمعية(.األهمية ال - تطبيقيةاألهمية ال – نظريةاألهمية ال) -في النواحي التالية: بحثتكمن أهمية الحيث 

 ها تـداعيات بعـض الـدول وتعرضـ حـول اتـهاهتمامالحالي الوضـع الـراهن للمجتمـع و  بحثواكب الي :نظرية أهمية
فسـح فقـد يومـن ثـم  وعلي كافة المستويات والميـادين، ،لبعض المشكالت إثر ما تعرضت له من موجات للتغيير

ـــة وشـــبه تجريبيـــة أمـــام دراســـات أخـــري فـــاعاًل  مجـــاالً الحـــالي بحـــث ال ـــد فـــيتجريبي  مواجهـــة تلـــك المشـــكالت تفي
فــي بنــاء قاعــدة  هماً اســ، مإثــراًء للمكتبــة العربيــةهــذا البحــث فيــه د عــيُ  قــدفــي الوقــت الــذي  ،المجتمعيــة المســتحدثة

  .للمسنين االجتماعيةتقديم الرعاية والخدمات  في ميدانمعلوماتية 

 والمهتمــــين بــــأدوار ايا المجتمــــع المحلــــي واإلقليمــــيالمهتمــــين بقضــــالحــــالي البحــــث  فيــــديقــــد  :تطبيقيــــة أهميــــة ،
ـــة ا ،خـــذي القـــراروالبـــاحثين ومتاالجتمـــاعيين  األخصـــائيين ـــادين ومجـــاالت رعاي ـــدليل يســـاعد فـــي لمســـنين، بمي ب
ـــد األســـ، والقواعـــد الوقـــوف علـــ ـــألدوار لموجهـــاتواي تحدي  المختلفـــة والمتعـــددة الموصـــوفة واألدوار الممارســـة ل
 مواجهـةلبمختلـف أدوارهـم و  ،الموكلة بهم، و تجاه المسنين ةالمهنيوواجباتهم  االجتماعيين ألخصائيينبا والمنوطة
بمنظــور شــمولي يتضــمن المســتفيدون يفيــد البحــث الحــالي  وقــد، لهــا حلــول فاعلــةتقــديم و  ،المســتحدثة المشــكالت

اســـتقبال فـــي ، الجيـــدةالمهنيـــة  مـــن األدءات(، مؤسســـات مجتمعيـــة فـــرد، جماعـــة،أســـرة، )كافـــة األنســـاق البيئيـــة 
، متطلبــاتهم المشــروعة لهــم وللمجتمــع، وبمــا يتماشــي و للمســنين عاليــة الجــودةو متميــزة  اجتماعيــةورعايــة خــدمات 

، ألخصـائي رعايـة المسـنين فاعلـةمشـاركة مـن خـالل كما يعمل البحث علـى تقـديم رؤيـة اسـتطالعية لطموحـات 
لوقـــوف علـــي مـــن خاللهـــا اوصـــنال القـــرار  ،للمســـنين االجتماعيـــةميـــادين الرعايـــة بالمهتمـــون و يســـتطيع الساســـة 

 ، والتغيير لألفضل.لرعاية المسنين تمعية المشروعةتحقيق األهداف المجلالبرامج اإلصالحية 
 فاعلـــة  مجتمعـــةحلـــول  منظومـــة خـــالل مـــن ،المجتمعـــي االجتمـــاعي العائـــد فـــي تبـــرز والتـــي :أهميـــة مجتمعيـــة

 أخصـائيينمـن  علي وجه العموم، والقـائمين علـي العمـل االجتمـاعي المجتمع أطياف كافةة، يشارك فيها متميز و 
 ،وأعمــالهم فــي كــل ميــادين تجمعــاتهمو  الجامعــاتب شــبابوتوجيــه ال جــه الخصــوص،علــي و  وغيــرهم اجتمــاعيين
أو غيــر تتماشــي وطبيعــتهم العمريــة، ســواء كــان هــذه االتصــاالت مباشــرة  تواصــلاتصــال و وســائل بتهم ومخــاطب

، ، أو شـبكات االتصـال والحاسـوبالسـلكية تسـلكية، أو اتصـاال تبصرية، أو اتصـاالمباشرة، سمعية كانت أم 
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رعايــة المســنين فــي مواجهــة  خصــائيأل الموصــوفة والممارســة األدوارلتــدعيم كافــة  مــا يــأتي بــه العلــم بجديــد أو
 .ااآلثار المترتبة عليهالمستحدثة و  المشكالت

 

 

 

 

 -:بحثمصطلحات السادساً: 

 :المستحدثة المشكالت (1
 لسياســياو  الجتمــاعيالســلبيات علــي المســتوي ابعــض وجــود نتيجــة ل ،مــألوفوضــع المخــالف لل نمــط مجتمعــي

وغيرهــا، األخالقــي  واالنفــالتكاإلســاءة الخ. يمــر بــه المجتمــع فــي حقبــة زمنيــة معينــة، والثقــافي.. تصــاديواالق
 .(1)والتغيير لألفضلالتعديل رغبة في ، أفراد المجتمع من رضاالعدم يقابله 
، تمار، من خالل المجتمع دخيلة عليوأفعال سلبية أوضال  أنهاب :إجرائياً المستحدثة المشكالت عرف وت

 بعض الفئات غير المسئولة، مؤثرًة بطريقة مباشرة وغير مباشرة علي الحالة المزاجية لكبار السن "المسنين"،
-، نتيجة لحالة من عدم االستقرار )اجتماعيوالنفسية االجتماعية همغير مشبعة لحاجاتيقابلها خدمات ورعاية 

 ساته، كنتيجة طبيعية لما تعرض له.ت المجتمع وأفراده ومؤسثقافي..الخ(، والتي انتاب -اقتصادي
 مفهوم المسنين: (2

المسن هو "كل إنسان أصبح عاجزًا عن رعاية نفسه وخدمتها" إثر تقدمه في العمر نتيجة مجموعة تغيرات 
جسمية ونفسية، كالضعف العام في الصحة ونقص القوى العضلية وضعف الحوا، والطاقة الجسمية والبصرية 

 . (2)ضعف االنتباه والذاكرة وغيرها من الحوا، ولي، بسبب إعاقة عاديةو 
 .(3)تجاوز عمره الستين عاماً  ، بأنه، الشخص الذيالمسن ت جامعة الدول العربيةفوعر 

وما عامًا تلك الفئات من البشر داخل المجتمع ممن بلغوا سن الستين بأنهم  إجرائيًا: المسنونويعرف 
فسيولوجية تغيرات نتيجة مجموعة  ،في العمر مإثر تقدمه، وخدمتها منفسهأعن رعاية  ينعاجز  واأصبحو بعدها، 

 .وغيرها "..الخ ..اجتماعيًا ونفسياً متأثرين بما يستحدث من حولهم، مما يؤثر علي حاالتهم "، ةوسيكولوجي
 :أخصائي رعاية المسنينمفهوم  (3

، للعمـل ألدواره الموصـوفة واألدوار الممارسـة عـد جيـداً بأنـه الشـخص الم إجرائيًا: أخصائي رعاية المسـنينويعرف 
 المختلفــة بحرفيـــة ومهــارة ذات جــودة عاليـــة، فــي مواجهــة المشـــكالتشـــبال حاجــاتهم إلبميــادين رعايــة المســنين، 

 .المسنينلدي  المستحدثة
                                                           

(1( Barken M.(2006): Regulating revolutions in Eastern Europe: Oligarchy and the National Endowment for 
Democracy, USA, Chicago university, p.18. 

 .543، عالم الكتب، القاهرة، صالصحة النفسية والعالج النفسي(: 2005حامد عبد السالم زهران ) (2)
 .505 -504،الرياض، ص27،العدد مجلة جامعة اإلمام(: تخلي األبناء عن الوالدين، 1999 -هـ1420عبداهلل بن ناصر السدحان)(3)
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 ألخصائي رعاية المسنين: موصوفالدور ال (4
العالية القيم ية ذات رف: مجموعة المهارات المعبأنهًا إجرائيألخصائيي رعاية المسنين ويعرف الدور الموصوف 

المعاصرة  دف التعامل مع المشكالتلمسنين، به، بميادين رعاية ااالجتماعيون خصائيونلتي يزود بها األاو 
..الخ(، بما يشبع مجتمع–مؤسسة–جماعة–أسرة–كافة األنساق البيئية )فرد والمستحدثة، بمنظور شمولي يتضمن

 .ن المختلفةحاجات المسني
 :الممارسالدور  (5

تحقيق العدالة مراعاة الجوانب ل، تركز على الرعاية االجتماعيةوجهة نظر لطبيعة ممارسة  :بأنهعرف 
االجتماعية لمشكالت وضع حلول سريعة وفاعلة لعلى ، االجتماعي ضرورة تركيز األخصائياالجتماعية، و 

 .(1)سة لتطبيق طريقة معينة للممارسةالحاجات اإلنسانية، ولي، على تفضيل المؤسشبال إل
هارات المهنية الواجب توافرها في مبأنه: تلك ال إجرائياً رعاية المسنين  ألخصائيويعرف الدور الممار، 

لتدخل المهني مع ترتبط مباشرًة بخطوات اأخصائي رعاية المسنين، من خالل آليات وبرامج مستحدثة، 
وأدوار المعلم وتحليل المشكالت والمواقف والظواهر المجتمعية المختلفة، االتصال والتواصل،  ، كمهاراتالمسنين

 أبعاد المشكلة وجوانبها وآليات حلها. وكذلك مهارات تحديدالمرشد وغيرها، الباحث و و 
 :بحثحدود السـابعـاً: 

 ،اتــهومتغير  طبيعتــهب انتهجــهوالــذي   ،لمســح الميــدانيي( لالوصــفي التحليلــ) همنهجــب الحــالي بحــثتحــدد ال
مواجهـــة فــي  ،بميــادين رعايــة المســنيناالجتمـــاعيين لألخصــائيين  الموصــوفة واألدوار الممارســة دوارألابعض لــ

-سياســــية-اقتصــــادية-)اجتماعيــــةمــــن أحــــداث  المحلــــي ب مــــا طــــرأ علــــي المجتمــــععقــــ المســــتحدثة، المشـــكالت
الرعايـة تقـديم  مؤسسـاتة ياسـفـي ضـوء فلسـفة وسم، 2017ام عـوذلك خـالل ال ،كنتيجة لما مرت به ثقافية..الخ(

 .، والمنوطة بالمسنينبأدوارها المختلفة االجتماعية الخدماتو 
 السابقة:والبحوث دراسات الثامناً: 

كبيـــرة فـــي البحـــوث العلميـــة، النظريـــة منهـــا والتجريبيـــة أو شـــبة  تمثـــل الدراســـات والبحـــوث الســـابقة أهميـــة
بة تجريبية، حيث تسـاعد الباحـث علـي االطـالل علـي مجموعـة تجريبية، وكذلك النظرية التجريبية، أو النظرية ش

، والتعرف علي األس، العلميـة ذات الصـلة الوثيقـة بموضـول البحـث ف التي سعت إلي تحقيقها كل دراسةاألهدا
، والنتائج التـي توصـلت إليهـا، بهـدف االسـتفادة منهـا، واسـتنباط قضـايا جديـدة تسـهم وطبيعة المنهجالمراد بحثه، 

األبحـاث المهتمـة بـالمتغيرات التـي طـرأت علـي ونظرًا لحداثة  اء العملية العلمية المعرفية بالبحث والباحث.في إثر 
جتمـــاعي واالقتصـــادي اال حـــداث والتغيـــرات علـــي المســـتويإثـــر األ، والمســـنين خاصـــةً  ومشـــكالته عامـــةً المجتمـــع 

، علـي قـدر علـم الباحــث، إلـى حــد مـا يهـاالحـظ الباحـث نـدرة الدراســات التـي أجريـت عل ،والسياسـي والثقـافي..الخ
 -:ينالتالي ينور اولها في ضوء المححاول الباحث أن يتنرصد بعض اإلصدارات، و  لكن

                                                           

رايت، منشية األمراء،  ، مكتبة هابياالتصال في الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية(: 2013)( شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي1)
  .407-405أسيوط، ص
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  المجتمعومشكالت قضايا المحور األول: بحوث ودراسات تناولت. 
  :االجتماعي. بحوث ودراسات تناولت األدوار المنوطة باألخصائيالمحور الثاني 
  :المجتمعومشكالت ث ودراسات تناولت قضايا بحو المحور األول:- 

تلـك ة حـول طبيعـة تـوفير خلفيـة نظريـل ،والقضـايا المجتمعيـة بعضيقوم هذا المحور على الدراسات التي تناولت 
 -وهي:المشكالت 

   المجتمعيـةحيث هدفت الدراسة، تعرف األبعاد المتعددة لموضول المشـاركة : (1)(1992)حمدأ دراسةتناولت 
سـاعد علـى زيـادة العوامـل التـي تلـدي الشـباب، و بالقضـايا المجتمعيـة  عرف علي أهم جوانـب الـوعي والتللشباب، 
بـل وتحـد منهـا، بـل تصـل فـي بعـض  عثرة في المشاركة الوقوف علي العوامل التي تقف حجرلديهم، و  المشاركة

 ،الشــبابمــن  (260ينــة مــن)مــنهج المســح االجتمــاعي بالعينــة، لع واســتخدم األحيــان إلــي العــزوف الكامــل عنهــا.
أهمية ما يخص  أهمها:مجموعة من النتائج جاءت بو  .( سنة، من الذكور واإلناث30–15) بينتتراوح أعمارهم 

بعــض المشــكالت ر عــن كــافمعلومــات وألــديهم ، عينـةال مــن (%70أن ) بينــت النتــائجعنــد الشــباب:  المعرفـةدور 
بالنسـبة لهـم،  ذات أهميـةالفاعلـة  يـرون أن المشـاركة ،دراسـةمـن عينـة ال ،(%71)و، التي تدور بمحيط المجتمـع

بـأن هنـاك عالقـة إيجابيـة  نتـائجالأكـدت و  ،بالنسـبة لهـم غيـر مهمـة المشاركة من العينة يرون أن ،(%18.66)و
 .المجتمعيةية بين المهنة والمشاركة عالقة إيجابوكذلك ، الفاعلة ات االجتماعيةالتعليم والمشاركنسب بين 
  فـي المجتمـع المصـري عبـر مراحـل مختلفـة  فاعلـةتصـور عـن شـكل المشـاركة ال :(2)(2000)الفتـو أبو  وقدم

وبنـاء المجتمـع علـى كافـة المسـتويات  ،مجتمعيـةعلـى طبيعـة المشـاركة اللتعرف ل والوصولمن تطوره التاريخي، 
التي تحول دون مشاركة قات معو الأهم وخاصة االجتماعية منها، وتقديم الرعاية والخدمات بجودة عالية، وكذلك 

االجتماعيـــة  جوانـــبال الكشـــف عـــن دوروالمـــأمول، وهـــدفت الدراســـة فـــي ضـــوء معطيـــات الواقـــع ، فـــراد المجتمـــعأ
المسح االجتماعي منهج  استخدمت الدراسة. في القضايا المجتمعيةالمواطنين  مشاركةوأثرها علي  ،واالقتصادية

جمــع أدوات للمالحظــة والمقــابالت الجماعيــة وصــحيفة االســتبيان او ، ياألســلوب التــاريخو  واألســلوب اإلحصــائي
تـم اختيـارهم بطريقـة عشـوائية  ،جامعـة المنوفيـة طالب وطالبـة مـن طـالب (600الدراسة )عينة  بلغتو  البيانات،
 ،لـدي الشـباب مفـاهيم المغلوطـةال تلـك أهم معوقات المشـاركةأن ب :جاءت النتائجو  .طالب الجامعةجميع ممثلة ل

تقــديم الرعايــة المشــاركات فــي و  لفاعلــةممارســة االعلــى تــدعيم  ةســاعدلــه دوره الفاعــل فــى الم النظــام التعليمــي أنو 
 .االجتماعيةة للتنشئ الفاعل الدورعلى أهمية أكدت والخدمات، كما 

                                                           

)رسالة دكتوراه(،  الشباب والمشاركة السياسية، دراسة ميدانية على عينة من شباب محافظة سوهاج (:1992( أحمد عبد العال الدردير )1(
 كلية اآلداب، جامعة أسيوط. 

، )رسالة ماجستير(، دراسة ميدانية على طالب جامعة المنوفية، قسم المشاركة السياسية للشباب الجامعي(: 2000)بو الفتوح عبد الحميد( أ2(
 ة اآلداب، جامعة المنوفية. االجتمال، كلي
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   يـة علـي كافـة مجتمعالمشـاركة الهـل : لتجيـب عـن بعـض التسـاؤالت منهـا: (1)(2003)محموددراسة وجاءت
مــا المتغيــرات  -؟ دنيتــم فكـريوعي الــ وكــذلكمحكومــة بـالوعي الفئــوي  اقتصــاديا.....الخ"–ات "اجتماعيــاالمسـتوي

وأكــدت  دراســة الحالــة.التــاريخي، و المــنهج  واعتمــدت ؟لــدي فئــات المجتمــع الــوعيأثــرت علــى  التــي االجتماعيــة
فاعلـــة فـــي القضــــايا شـــاركة الالم علـــى تـــنعك، بالضـــرورة إيجابيـــاً  ومســـتويات الـــدخل تعلـــيمنســـب الأن بـــنتـــائج ال

 وتقديم المساعدات والخدمات المختلفة. المجتمعية
   اســتخدمت و  ،الفاعلـةالتعـرف علـى المتغيــرات االجتماعيـة الداعمـة للمشــاركة  هــدفت :(2)(2009)أمـالدراسـة

ر مصـو  ،حـي حضـري راقـيكالزمالـك، مصـرية، أحيـاء فـي ثالثـة  العينة وتمثلتمنهج المسح االجتماعي للعينة، 
 االسـتبياناسـتخدمت ( فـرد، و 100) من كـل حـيو  ،عشوائي حيكمنشأة ناصر و متوسط،  حي حضريكالجديدة 

االجتمــاعي الــوعي وجــود ضــعف فــي أن الدراســة أكــدت علــي : مــن النتــائجكــان لمالحظــة، و او جمــع البيانــات، ل
 .وأهمية المشاركة في تقديم الرعاية والخدمات المجتمعية......الخ

 األول:لمحور التعقيب على ا
أبعاد  ، والوقوف عليإطار نظري ثريفى توفير  البحث الحالي السابقةلدراسات لبحوث واعرض اأفاد 

وتداعياتها، والتي تأرق  االجتماعية وغيرهاللمشكالت  يةع، وربطة بالمعايشة الواقمجتمعومشكالت القضايا 
، وما أعقب ذلك والوصول للحلول المشكالتالجوانب بعض  قدرة على تحليليمتلك ال الباحث جعل، فالمسنين

 .من استقرار اجتماعي واقتصادي ....إلخ
 االجتماعي ناولت األدوار المنوطة باألخصائيبحوث ودراسات ت: نيالمحور الثا:- 

لها فاعليتها فى كل الميادين، قويمة  أس،، المختلفة هامستوياتباالجتماعيين ائيين األخص أدوار تعد
، اً قائيو إرشادية، و توجيهية ، اً )إنمائي الفاعلة مأدوارهو ية بالنسبة لمؤسسات رعاية المسنين، تمثل حجر الزاو ف
طوال حياته، ألنها قائمة علي  الرساالت التي يؤديها اإلنسانام بالعمل االجتماعي من أسمي ي(، فالقاً عالجيو 

 -:تناولت هذه األدوار . ومن بين الدراسات التيتقديم العون لإلنسانية
   بحـــث ضـــغوط أحـــداث الحيـــاة وعالقتهـــا باالتجـــاه نحـــو الحيـــاة ســـلبيًا أو و : (3)(1999)محمـــدو  محمـــددراســـة

متقاعــد مــن الــذكور،  (75)رجــاًل وســيدة مــنهم  (125)مــن العمــل، وتألفــت العينــة  إيجابيــًا لــدى المتقاعــدين عــن
ا، ضغوط قهلية، واستخدم مقيمحافظات الشرقية والدبدور الرعاية ب ،سنة (65-60) ( متقاعدة، فى عمر50)و

اختالف ضغوط أحداث الحيـاة بـين الرجـال نحو الحياة، وكان من النتائج، وجود ، ومقيا، االتجاه أحداث الحياة
                                                           

، )رسالة دكتوراه(، قسم القوى االجتماعية والطابع المؤسسي للمشاركة السياسية في بلدان المشرق العربي(: 2003( محمود حديد المحمد )1(
 االجتمال، كلية اآلداب، جامعة عين شم،. 

على المشاركة السياسية للمرأة في البيئة الحضرية: دراسة لعينة من مدينة المتغيرات االجتماعية المؤثرة (: 2009( أمال السيد عبد المعبود )2(
 .، قسم الدراسات اإلنسانية، معهد البحوث والدراسات البيئية، جامعة عين شم،القاهرة )رسالة دكتوراه(

اة لدى المتقاعدين عن العمل، (: ضغوط أحداث الحياة وعالقتها باالتجاه نحو الحي1999محمد عاطف زعتر و محمد سعيد أبو الخير) ((3
 جامعة عين شم،. المؤتمر الدولي للمسنين، مركز اإلرشاد النف، باالشتراك مع كلية الطب،
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ضــرورة االهتمــام بتنميــة المهــارات االجتماعيــة  الحيــاة، وكــان المتقاعــدين والنســاء المتقاعــدات فــى االتجــاه نحــو
 .والنفسية للمتقاعدين والمتقاعدات

   تحديد العالقة بـين أسـاليب مواجهـة الحيـاة، والشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى عينـة ل :(1)(2001)دراسة هشام و
مـن مـر والمسـتوى التعليمـي، وتألفـت العينـة من المسـنين، ومعرفـة الفـروق تبعـًا لمتغيـرات الدراسـة فـى الجـن، والع

قية، واستخدم مقيا، أساليب مواجهة ضغوط محافظة الشر ( من اإلناث ب32و)ذكور، ( 78)مسنًا منهم  (110)
اجهــة النتــائج أنــه كلمــا لجــأ المســن إلــى اســتخدام األســاليب االيجابيــة فــى مو داث الحيــاة لــدى المســنين، وأكــدت أحــ

عور بالوحـدة النفسـية، الشـقلـة لـه تـأثير فـى تخفيـف شـدة المعانـاة مـن ضـغوط أحـداث الحيـاة و الضغوط كلما كان 
 لمسنين.جيدة لصحية ج إرشادية عالجية لتوفير رعاية نفسية واجتماعية و ويتطلب ذلك إعداد برام

  تقيـيم المهـارات المهنيـة لـدى األخصـائيين كدراسـة مسـحية فـي مستشـفيات الصـحة (2)(2005)عمر وأوضـح :
هنيـة لــدي مســتوى درجـات المهــارات المبالمملكـة العربيــة السـعودية، فهــدفت الدراسـة الوقــوف علـى طبيعـة  النفسـية

، فــي مجــال العمــلمــل وخبــرتهم المهنيــة العالقــة بــين ســنوات العمجــال الصــحة النفســية، و العــاملين بخصــائيين األ
جــاءت أهميــة الدراســة العــاملين فــي نفــ، الميــدان، و خصــائيين العالقــة بــين العمــر الزمنــي والمهــارات المهنيــة لألو 

ة بالمملكــة العربيــة الســعودية، والتصــدي داخــل مستشــفيات الصــحة النفســيألخصــائيين االهتمــام المتزايــد با بســبب
حقـة والسـريعة. بمجموعة المتغيرات المتال تي تظهر كل فترة من الزمن، والمرتبطةللمشكالت والظواهر السلبية ال

الريـاض والـدمام ، بالذين يعملون فـي مستشـفيات الصـحة النفسـية( من األخصائيين النفسيين 60) وضمت العينة
مهـارات يملكون  : أن أفراد المجموعةمن النتائج، و كأداة . واإلستبانةالمسح االجتماعي منهج واستخدم والطائف.

خبــــرة لــــدي كلمــــا زادت الت اإلنســــانية فــــي التعامــــل، و ، وتتــــوفر لــــديهم المهــــاراالعميــــلالتأثيريــــة فــــي التعامــــل مــــع 
لــدور، تفهــم او ات اإلنســانية، كلمــا زادت القناعــة بتــوفر المهــارات المعرفيــة والمهنيــة، ومهــارات العالقــاألخصــائيين 

، الخــدماتالرعايــة و عائــد تقــديم  ادز كلمــا مشــكالت المســتحدثة بميــادين عملهــم، حــل الوتفهــم المهــارات اإلدراكيــة ل
          .الموصوف والدور الممار، لألخصائي االجتماعي لرعاية المسنيندور الأهمية وهذا يتفق البحث الحالي و 

   االجتماعيـة وأدوارهـا المختلفـة بالمملكـة العربيـةتقديم الرعايـة والخـدمات أس، : حول (3)(2008هند )دراسة 
وم الدراسـة األسـ، التـي تقـ توحـدد ،االجتماعيـةتقديم الرعاية والخـدمات وضع مفردات لمقرر أس، ، و السعودية

رفـي: ويسـتمد ( األسـا، المع1: هثالثـة أسـ، رئيسـ تمثلـت فـيو تقـديم الرعايـة والخـدمات االجتماعيـة عليها مهنة 
االجتماعيــة مات والرعايــة عالقــة الخــدمــن العلــوم اإلنســانية والقاعــدة العلميــة التــي تكونــت منهــا نمــاذج الممارســة و 

                                                           

، المؤتمر العالقة بين أساليب مواجهة ضغوط الحياة والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من المسنين :(2001هشام إبراهيم عبد اهلل) (1(
 رشاد النفسي، جامعة عين شم،.السنوي الثامن لمركز اإل

"دراسة مسحية في مستشفيات الصحة  تقييم المهارات المهنية عند األخصائيين االجتماعيين(: 2005عمر بن على عبد اهلل العجالنى )( 2(
ايف العربية "رسالة ماجستير"، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية، جامعة ن النفسية بالمملكة العربية السعودية"،

 . المملكة العربية السعودية للعلوم األمنة،
 المملكة العربية السعودية. دراسات االجتماعية، كلية اآلداب،جامعة الملك سعود،قسم ال،أس، الخدمة االجتماعية(:2008هند الميزر) (3(



Niles Journal for Geriatric and Gerontology               Khateeb,,    Limiting Recent Problems 

- 74 - 

 

( األسا، القيمي: ويعبر عن قيم وأخالقيات المهنة ويغطى هـذا الجانـب التعـرف علـى فلسـفة 2بالعلوم األخرى. 
علـى ين مة أي قدرة األخصـائيسا، المهاري: ويعبر عن فن الخد( األ3ومبادئها. االجتماعية مات والرعاية الخد

 ، الميثـاق األخالقـي.ية والمهنيـة لألخصـائيممارسة أدوارها المهنية ويغطي هذا الجانب دراسـة الصـفات الشخصـ

: لثانيـةاألولـى: اإلحسـان غيـر المـنظم والمسـاعدات التلقائيـة. ا -:لتقـديم الرعايـة والخـدمات ثـالث مراحـلحددت و 
االجتماعيــة مات والرعايــة الخــدتقــديم ووضــحت الدراســة أدوار . اإلحســان المــنظم الثالثــة: إلحســان شــبه المــنظم.ا

كمـا الحاجـة المجتمعيـة( -العلمية القاعدة-القيم-األسلوب-كمهنة إنسانية، ومدى توافر الشروط الخمسة: )الهدف
ســـتعداد الشخصـــي والميـــل نحـــو المهنـــة ( اال1: ثالثـــة شـــروط فـــيأســـلوب "مهـــارة الممارســـة":  الدراســـةأوضـــحت 

( 3( التعليم ويتضمن اكتساب المعارف الضرورية وهـى علـوم تأسيسـية ومهنيـة.2واالتزان الشخصي واالنفعالي. 
اإلرشـادية البـرامج ، وأهميـة التدريب يكتسب الممار، الخبرة العملية وتحويل المعرفة النظريـة إلـى ممارسـة واقعيـة

 ن أسلوب الفرض واإلكراه.واالبتعاد عوالتوجيهية 
  الطبــــي األخصــــائيون لــــي الــــذي يمارســــه لــــدور الفعل هــــدفت التعــــرف: (1)(2011حمــــود ونخــــرون ) دراســــة

علـــــى ، و تـــــي تتطلــــب تـــــدخل األخصـــــائيالو الوقـــــوف علـــــى أهــــم االحتياجـــــات للمرضـــــى بمستشــــفيات الســـــلطنة، و 
وعي اإلدارة والفريـق  محاولة إدراكات، و المستشفي ي داخلعن القيام بدوره المهنه يمكن أن تعيقالصعوبات التي 

 فـي( ين)أخصـائي والعينة مـن ،منهج المسح االجتماعي واستخدم. في المستشفى األخصائيين بأهمية دور الطبي
ـــــت اال .(ين)أخصـــــائي أخـــــرى ال يوجـــــد بهـــــا ( مستشـــــفيات6)و( مستشـــــفيات، 7) موجهـــــة أداة لهـــــا،  انهســـــتبوكان

، ضـىلعينـة مـن المر  انه، واستب(وجهة للفريق الطبي )األطباء/الممرضينم أخريفي المستشفيات، و  لألخصائيين
والرعايــة  الخــدمات: وجــود نقــص وأبــرز النتــائج( مــن مستشــفيات بمحافظــات الســلطنة، 7وطبقــت الدراســة علــى )

، كــذلك وجــود نقــص الثقافــة "المســنين" مــن قبــل األقــارب واألبنــاء لــبعض المرضــى مــن كبــار الســناالجتماعيــة 
، ووجــود عــدم ثقــة لــدي المــريض بــالعالج، وكــذلك أقاربــه للعــالجتشــكل صــعوبة فــي مــدى فهــم المــريض و  الطبيــة

أن الفريـق الطبـي صـعوبة و وجود رفض أقارب المريض الخروج من المستشفى بعـد انتهـاء موعـد الزيـارة اليوميـة، 
 يواجه في رفض المرضى البقاء في المستشفى ورغبتهم للخروج إلى المنزل. 

   هــدف الدراســة إلــي لفــت االنتبــاه إلــى قضــية هامــة يغيــب عنهــا االهتمــام (2)(2012محمــد ونخــرون)دراســة :
الكــاف فــي العــالم العربــي حتــى اللحظــة الراهنــة، وتتمثــل فــي تحليــل مضــمون الثقافــة الســائدة وتحليــل أطــر عمليــة 

الب المرحلـة الثانويـة فـي دول الكشف عن أبرز قيم المواطنة لـدي طـو التغيير الهادف إلى إيجاد ثقافة المواطنة. 
، وبينت مجتمع الدراسة )األردن ومصر ولبنان(، حيث يصف هذا المنهج المحتوى وصفًا كميًا موضوعيًا منظماً 

ضـعف تناسـبها مـع و ، قـيم المواطنـةفـي تـدعيم  المقـررات الدراسـيةضـللة  (أ مواطن القصور، وكـان منهـا:النتائج 
                                                           

يات اسة ميدانية مطبقة علي عينة من مستشفواقع عمل األخصائي االجتماعي في المجال الطبي "در (: 2011حمود النوفلي وآخرون) )1(
 "وزارة الصحة في سلطنة عمان

المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في مناهج التربية الوطنية في األقطار العربية "دراسة حالة لكل من (: 2012محمد يعقوب وآخرون ) (2(
  ساني، عمان.  معهد راؤول لدراسات حقوق اإلنسان والقانون اإلن األردن ومصر ولبنان"،
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مضمون القيم وأسلوب عرضها ال يساعد الطلبة علـى إدراك  (ب يم.الق سابإكفى  الدور الذي يمكن أن تقوم به
 تعزيز المواطنة. مستقلة تدعم تخصيص مادةضرورة  (ج .ة ودورها في بناء المجتمعالمواطن

   :التعليق على الدراسات السابقة 
السـابقة، وأهـم  المحـاور التـي غطتهـا الدراسـات -:مـن حيـثيتناول البحـث التعليـق علـى الدراسـات السـابقة 

 النتائج التي أسفرت عنها الدراسات السابقة، ومدى استفادة البحث الحالي منها.
 المحاور التي غطتها الدراسات السابقة: -

 -رئيسيين:إلي محورين انقسمت المحاور التي غطتها الدراسات السابقة 
أبــو الفتــوح دراســة ، (1992)أحمــد عبــد العــال  دراســة :المجتمــعومشــكالت بحــوث ودراســات تناولــت قضــايا 

 .(2009(، دراسة أمال السيد )2003دراسة محمود حديد المحمد ) ،(2000عبد الحميد )
محمـد عـاطف دراسـة  :االجتمـاعي ناولـت األدوار المنوطـة باألخصـائيبحـوث ودراسـات تالمحور الثاني:   

 هنـد الميـزر (، دراسـة2005)لـى عمـر بـن ع(، دراسـة 2001) (، دراسة هشـام إبـراهيم1999) ومحمد سعيد
  .(2012) محمد يعقوب وآخرون، دراسة (2011حمود النوفلي وآخرون)، دراسة (2008)

 -أهمها: تضمنا عدد من النتائجفقد استعراض المحورين السابقين اللذين عرضهما البحث و ويالحظ مما سبق 
فـــي القضـــايا والمشـــاركة  ،الـــدخل بـــين مســـتوىو ، الفاعلـــة التعلـــيم والمشـــاركةنســـب بـــين إيجابيـــة عالقـــة  وجـــود -

 . المجتمعيةبين المهنة والمشاركة و للشباب، المجتمعية لدي 
فـــي المشـــاركات فـــي  لفاعلـــةممارســـة االال يســـاعد علـــى تـــدعيم  قـــد أن النظـــام التعليمـــيالنتـــائج بعـــض أكـــدت  -

دعـم عـدم جتماعيـة، و االللتنشـئة  الفاعـل الـدورأهميـة و  – بشـكل عـامالقضايا المجتمعية، وأنشطتها المختلفـة و 
 أنو  .األنشــطة المختلفــة بــالمجتمع، بــل واإلحجــام عنهــاعلــى ممارســة  أدي إلــي عــدم اإلقــدام لمشــاركةاألســر ل

المفــاهيم االجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع أقــوى مــن القــانون وخاصــة فيمــا يتعلــق بشــئون المــرأة حيــث تقــف 
 .مغلوطةالمفاهيم البعض البعض لديه أن و  رأة.فاعلة للمالقوانين االجتماعية عائق أمام المشاركة ال

لهـا المؤسسـات  اعدم اتسـاق القـيم التـي تـدعو  نقاط الضعف تتمثل فيهناك الزالت النتائج بأنه بعض وأكدت  -
أن بـ أيضـاً و -وانحياز النخـب إلـى مصـالحها وتنكرهـا لقـيم المؤسسـات ،االجتماعية الحديثة مع القيم المجتمعية

فاعلــة فـــي علــى جــوهر المشــاركة ال ومســتويات الــدخل لــم تـــنعك، بالضــرورة إيجابيــاً  ارتفــال نســب المتعلمــين
الخـــدمات مســـتويات  نيالشـــباب ينتابـــه الشـــعور باإلحبـــاط والقلـــق بســـبب تـــدبعـــض  أنو  -القضـــايا المجتمعيـــة
 .إلى اضطراب نسبة كبيرة من الشبابتعدد مصادر المعرفة أدى و  ،االجتماعية وغبرها

الرعاية والخدمات االجتماعي وأهمية المشاركة في تقديم الوعي علي وجود ضعف في بعض النتائج أكدت و  -
 مجتمعية.بمتابعة القضايا ال االهتمامعن البعض عزوف كما اتضح أيضًا  الخ.المجتمعية...

 ذات أهمية التوجهات لألدوار الموصوفة واألدوار الممارسة وجاءت نتائج إحدى الدراسات لتؤكد علي -
، كما أثبتت النتائج ت اإلنسانية في التعامل معهمتتوفر لديهم المهاراأن ، و في التعامل مع العمالءية التأثير 
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، ومهارات بتوفر المهارات فى األدوار الممارسةأنه كلما زادت الخبرة لدي األخصائيين كلما زادت القناعة 
 .وحل المشكالت بميادين عملهم العالقات اإلنسانية، ومهارات تفهم الدور، وتفهم المهارات اإلدراكية.

ثالثة  من خاللالقدرة على التطبيق المهني، "مهارة الممارسة": و وجود نتائج على أهمية بعض الوأوضحت  -
ف ويتضمن اكتساب المعار  :التعليم (2االنفعالي.مع االتزان هنة لمل :االستعداد الشخصي (1شروط:

 .مهنية واقعية حويل المعرفة النظرية إلىعملية وتالخبرة ال خصائييكتسب األ :التدريب (3.الضرورية
قـيم المواطنـة، باإلضـافة إلـي فـي تـدعيم  ضـللة المقـررات الدراسـيةو  مـواطن القصـوروبعض النتـائج أوضـحت  -

مضمون القيم  ، وأنهج في عملية إكساب الطالب القيمضعف تناسبها مع الدور الذي يمكن أن تقوم به المنا
 الطلبة على إدراك المواطنة ودورها في بناء المجتمع. عرضها ال يساعد اليبوأس

 مدى استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة:  -
فـــى بنـــاء اإلطـــار النظـــري للدراســـة، كمـــا تـــم  الســـابقة فيمـــا يلـــي: تـــتلخص اســـتفادة البحـــث الحـــالي مـــن الدراســـات

صـنيفات المختلفـة حـول موضـول البحـث وتحديـد ، وتحديـد أهـم المفـاهيم والتيـة العلميـةمنهجالادة فى تحديـد االستف
في أدوارهم  ، والتي توضحاالجتماعيينألخصائيين األدوار الموصوفة والممارسة لأهمية و  ،المستحدثة المشكالت

 .ميادين رعاية المسنين في مواجهة المشكالت المجتمعية المستحدثةكافة ميادين الحياة وبفاعلية، و 
 تاسعاً: منهج البحث:

المشــــكالت للوقــــوف والتعــــرف علــــي  ي(،الوصــــفي التحليلــــ) المســــح الميــــدانيمــــنهج  الحــــالي لبحــــثا اتبــــع
 األدوارتـدعيم  متطلبـات كـذلك الوقـوف علـىأطيـاف المجتمـع المختلفـة، و آراء ، مـن خـالل المجتمعية المستحدثة
 .المســـتحدثة تنين فـــي مواجهـــة المشـــكالبميـــادين رعايـــة المســـ االجتمـــاعيينلألخصـــائيين  الموصـــوفة والممارســـة

 في فحـص الموقـف الُمِشـك ل، وجمـع وتصـنيف البيانـات وتبويبهـا، ثـم تفسـيرها،يساعد التحليلي فالمنهج الوصفي 
عـن ماهيـة كشـف لل، وطبيعته بحث، وبما يتفق ومجتمع ال(1)كونه أنسب المناهج الذي يتماشى والعلوم اإلنسانية

صــول ميـع البيانــات والحقـائق، ولــي، قاصـرًا علــى مجـرد الو المنهج الوصــفي يعتمـد علــى تجفـالمختلفــة،  الظـواهر
لـى يمكن أن يؤدي إلى صياغة مبادئ هامة في المعرفة، كمـا يمكـن أن يـؤدي إو  إلى الحقائق والحصول عليها.

 التي قد ال يستطيع الباحث الوصول إليها بدون مسح.و حل للمشاكل العلمية، 
"سنوسي" الفرق بين النظرية فيه أوضح عليها، في الوقت الذي  ولما كان لكل بحث نظريته العلمية التي يبنى

بناء فرضي استنتاجي، وشمولي، كتتقابل مع المعرفة اليقينية، والنموذج، وأنه تتعارض النظرية مع الممارسة، و 
دورا" م علي نظرية "النموذج" المحاكاة لـ"بانلذا فإن البحث الحالي قا، (2)تقوم علي عرض الفرد لنماذج السلوكو 
(Banduraللتعليم والتقليد ،)(3) حيث ادعى فيها بأن أفضل طريقة للتعليم والتلقين والتصرفات الصحيحة، هو ،

                                                           

،ترجمة: محمد نبيل نوفل وآخرين،مراجعة: سيد أحمد عثمان،مكتبة مناهج البحث فى التربية وعلم النف،(: 1997( ديو بولد ب ثان دالين)1)
 .295 -292األنجلو المصرية،القاهرة، ص

 .119-113، صمرجع سابق(: 2013( شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي)2(
 . 407، دار الزهراء، الياض، صالتقويم"-طرق البحث-النمو-الديناميات-نظريات الشخصية "البناء(: 2008د جابر)( جابر عبد الحمي3)
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فهو يركز على عملية التعلم بالمالحظة، أو ، (1)أن تعرض أمام المتعلم التصرف المطلوب تعلمه كنموذج للتقليد
البحث الحالي ستند كما ي .تفاعل االجتماعي بالمحاكاةوبذلك يتضح أهمية ال ،(2)ما يطلق بالتعلم االجتماعي

 ،(3)األفراديمارسها التي  ،دوار االجتماعيةن المجتمع عبارة عن مجموعة من األوأ ،نظرية الدورأيضًا علي 
بين الباحثين  االتفاق التي يوجد حولها نول منو  االفتراضات، مجموعة منعلي  النظريةهذه تقوم حيث 

 ،والقيم واألهداف،الدور نمطًا من الدوافع ، و (4)العمل االجتماعي منظومة من العالقات المتداخلة، وأن والمهتمين
وظيفة ب عملييقدم أو أن يروه فى من  تنظيم(،-جماعة-فراد المجتمع )فرديتوقع أ والتي ،والسلوك ،والمعتقدات

 .(5)يرهاللرعاية والخدمات االجتماعية وغأدوار يؤدي من خالل، القيام بوظائف و 
وأسلوب  المكتبيمن خالل البحث  االطاللعلى  اعتمدفقد نظري، بحث وبصفته  ،الحالي بحثلاأدوات وحول 

ها، وبقدر ما ، بمختلف أنواعها وتعدداالتصال التكنولوجيوسائل و  ،عبر وسائل اإلعالم والمعرفة االستقصاء
أسيوط" ومعايشة -منتدب بجامعتي "القاهرةحث كمدر، ما فرضه واقع عمل الباكذلك ، و هو متاح لدي الباحث

فرل الوادي  –وعضويته بالجمعية العامة لرعاية المسنين  الطالب والشباب في مناقشاتهم وآرائهم المختلفة،
تلك  ، كواقع ملمو، لكل إنسان عاصرالمشكالت المجتمعية المستحدثةواقع كون الباحث عايش كذلك  -الجديد
، واآلراء المتعددة المشكالت المجتمعيةحول  ،مؤتمرات والندوات والحوارات الوطنيةباإلضافة لحضور ال، الفترة

للوقوف علي حجم المشكالت، ووضع الخطط القريبة والبعيدة األجل لحلها، كل ذلك للواقع والمأمول والمتنوعة 
كمدخل مناسب ، و وجمع المادة العلميةالوقائع بمصداقية وبموضوعية، عد الباحث علي رصد بعض الحقائق و سا

حجم مشكلة قاعدة مفيدة لتعرف ، في بناء منظمةالذهنية العملية العلى  المعلومات، معتمداً تحليل لعمليات 
 .لها عالجالوآليات  بحثال

 -اً: خطوات البحث:عاشر 

  فقــد  مــا مالمــح )مظــاهر( المشــكالت المجتمعيــة المســتحدثة؟نــص علــى:  والــذيل األول الســؤالإلجابــة عــن و
 .بعض المشكالت المجتمعية المستحدثةهم مالمح بالبحث الحالي أللبحث الحالي من خالل عرضة أوضح ا

 لألخصائيين االجتمـاعيين بميـادين رعايـة  الموصوف الدورما والذي نص على:  ثانيولإلجابة عن السؤال ال
فقـد عـرض البحـث الحـالي  ؟المسنين، وقواعد تقديم الرعاية والخدمات االجتماعية لمواجهة المشكالت المسـتحدثة

                                                           

، برنامج الدكتوراه فى علم النف،، الكلية المتوسطة بأبها، (: نظرية بندورا للتعلم االجتماعي المعرفي بالمالحظة( يحيى الرافعي)بدون تاريخ 1)
 . 10-3جامعة أم القرى، ص

 http://www.sshassan.0fees.net/sujets/nad4.html  (2 ) 
 .164ص ،اإلسكندريةللنشر،  اإلشعال، لعلم االجتمال الظاهرينظرية الدور والمنظور  :(1992)( السيد على شتا3

4( Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas (1996): Role Theory: Concepts and ResearchNew press, New 
Yorkpp.4-8 

 .226-219ص ,اإلسكندريةمنشأة المعارف, محمد سعيد فرح,)ترجمة( ,جتمالبناء نظرية علم اال :(2002)(جوناثان تيرنر5(
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ميــادين رعايــة فــي االجتمــاعيين لألخصــائيين  موصــوفةال األدواربعــض الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت بعــض 
  .المسنين، وقواعد الخدمات والرعاية االجتماعية

  ميـادين رعايـة لألخصـائيين االجتمـاعيين ب الممـار، الـدور مـاوالـذي نـص علـى:  ثالـثالولإلجابة عن السؤال
 فقـد أوضـح البحـث الحـالي ؟المسـتحدثة لمواجهة المشكالتتقديم الرعاية والخدمات االجتماعية لمسنين، وقواعد ا

ميـــــادين رعايـــــة المســـــنين، وقواعـــــد الخـــــدمات والرعايـــــة فـــــي  االجتمـــــاعيينلألخصـــــائيين  الممارســـــة األدوارأهـــــم 
 .االجتماعية لمواجهة المشكالت المجتمعية المستحدثة

 ــــة عــــن الســــ ــــعؤال الولإلجاب ــــى: راب ــــص عل ــــذي ن ــــأدوار األخصــــائيالداعمــــة لمــــا المقترحــــات  وال ين لنهــــوض ب
قـد تضـمن ف ؟بميادين تقديم الرعاية والخدمات للمسنين في مواجهة المشكالت المجتمعية المستحدثةاالجتماعيين 

عايــة بميــادين تقــديم الر  االجتمــاعيينخاصــة باألخصــائيين توصــيات ال، بعــض عــرضالبحــث الحــالي مــن خــالل 
 مـا يتعلـق بمعالجـةتوصيات خاصة ، وأيضًا إصالح منظومة القيمتوصيات خاصة ب ، وكذلكوالخدمات للمسنين

ــــــــة ــــــــرات نظــــــــرًا  المشــــــــكالت االجتماعي ــــــــة المســــــــتحدثة ســــــــواء "للمتغي ــــــــة المجتمعي االقتصــــــــادية أو  وأاالجتماعي
تمثلـت  المقترحاتلبحث أيضًا بعض . كما عرض انظرًا للظروف التي مر بها المجتمعالراهنة  ....الخ"السياسية

، ميـادين رعايـة المسـنينفـي  االجتمـاعيينقترحات حول ما يراعي أثناء إعداد األخصـائيين مفي المحاور اآلتية )

مقترحات حول دور  -االجتماعيين  األخصائيينما يراعي لتفعيل أدوار مقترحات حول  - إقامة دورات تدريبيةو
 (.الحكومات

 
  الباحث الخطوات بالتفصيل:وفيما يلي يعرض- 
غير مرضيًة للبعض من ة مواقف ت المشكالت المجتمعية المستحدثولما أخذ :المستحدثةالمشكالت  (1

النفسية االجتماعية و بعض األمراض االجتماعية والتي تؤثر بالسلب علي الجوانب  تفشيما جاء من ل، المسنين
وغيرها،  طالب الجامعات والمدار،بعض الشباب من االنفالت األخالقي لدي )بعضه في  لهم، والذي تمثل

ليأتي سريعًا للتأكيد على حقوق المسنين ورعاية بين أفكار وآليات ثورة تصحيح ، من عدم االحترام لكبار السن
 -بعض التجاوزات من بعض الشباب وتالشى حق المسنين شريعة وتشريعاتيونيو، ك 30المسار فى 

االغتراب تالشى التفكك و ووضع آليات للترابط األسرى وعدم  – لها من فتوردث حوما  العالقات الوالديةو 
الهجرة والعمل علي الحد من  – والعمل على رفع المستوي االقتصادي للمواطن وعلي رأسهم المسنين – األسري

ث من والمنظور التوعوى حول ما يحد – الوالء واالنتماء لألسرة والوطنوتقوية روح  –" خارجية –داخلية "
للوصول  وغيرها تكنولوجيا االتصال والمعلوماتوكذلك دور  – التأثر بهممدي ثقافي والعولمة و ال وغز ال

 .والنفسية وغيرها االجتماعيةك المسنين وعل كافة النواحي لصالح،  "لألهداف المنشودة
 ها بعض المجتمعـاتالمستحدثة، والتي تعرضت ل اول البحث الحالي بعض جوانب تلك المشكالتتنهنا فقد  من

نظمت الجمعية العربية للبحوث االقتصـادية المـؤتمر العلمـي الثـاني عشـر بعنـوان وقد  ،فى اآلونة األخيرة العربية
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 آثرهــاالــذي نــاقش ، ياســية الراهنـة فــي الــدول العربيــة"والسواالقتصــادية االجتماعيــة  د السياســي للمتغيــرات"االقتصـا
 قــد بــرزت علــي ســبيل المثــال أســوأو لحــدوث مشــاكل اجتماعيــة امــل وغيرهــا كــل هــذه العو  أدت ، كمــاعلــي التنميــة

تضـرر كثيـر مـن العمـال ومـوظفي القطـال العـام والخـاص،  وكـذلك أصـحاب المعاشـات، أوضاعها ما تعـرض لـه
 .(1)وغيرهمالمعاشات  وأرباب

أن يعـرض أهـم  يمكن للبحـث الحـالي ،من دراسات وبحوث سابقةبالبحث وما تناوله وفي سياق ما تم عرضة 
االجتماعيين  لألخصائيينالموصوفة والممارسة  األدوارمن خالل  ومواجهتها المجتمعية المستحدثةالمشكالت 

 -علي النحو التالي:وهي  بميادين رعاية المسنين
ــــــة وتشــــــمل: -أ ــــــة كـــــــ"السرقة، تفشــــــي  –)االنفــــــالت األخالقــــــي  -مشــــــكالت اجتماعي األمــــــراض االجتماعي

 "التنافر، المشاحنات،...إلخ" وغيره(. –انحدار السلوك االجتماعي  –مباالة الال –...وغيره" النهب
اسـتيراد أنمـاط ثقافيـة دخيلـة علـي المجتمـع، وظهـرت  –)ضـعف الـدور الثقـافي  -مشكالت ثقافية وتشـمل: -ب

هبــوط المســتوي –ارتفــال أســعار الكتــب –...إلخالرديئــة الهابطــة بصــورة جليــة فــي األغــاني والفــن والكتابــات
 غياب البرامج اإلرشادية في كل الميادين، وغيرها(.–البناءة والهادفة وكذلك التنمويةتدني البرامج –كريالف

انتشـار الفضـائيات مجهولـة –)هبـوط مسـتوي البـرامج اإلعالميـة-مشـكالت حـول الـدور امعالمـي ويشـمل: -ج
 (. اوغيرهالسلبي لتقية االتصاالت الحديثة ..  االستخدام–الهوية

  اآلتي:في  المجتمعيةالمشكالت تلك وتتلخص- 
حـول أفكـار الشـباب ورعايـة الوالــدين فـى دور الرعايـة فـى المقــام  التهديـدات الخارجيـة للغـزو الفكـري وغيــره -أ

 .األول
االنفــالت األخالقــي بــين الــبعض مــن طــالب المــدار، بكــل مســتوياتها، وكــذلك بــين طــالب الجامعــات،   -ب

، واالنســـالخ مـــن العــادات والتقاليـــد المجتمعيـــة ســـوء األخــالقالتــي ترتبـــت علـــي ذلــك مـــن  واآلثــار الســـلبية
 السليمة، بل يصل الحال بالبعض لالزدراء منها.

 المسنين شريعة وتشريعات.  وقحقو  على رعاية المسنين وانعكاساتهاالتحديات العصرية الحديثة   -ج
 . وما حدث لها من فتور العالقات الوالدية -د
 .علي العالقات األسرية ورعاية اآلباء واألجدادوآثاره  التفكك واالغتراب األسري -ه
 .والهجرة وترك رعاية اآلباء ومن يعول من كبار السن الظروف االقتصادية -و
 .ورعاية المسنين الوالء واالنتماء لألسرة والوطن -ز
 . وحدوث فجوة، وقلة الزيارات لآلباء واالكتفاء بالتواصل اإللكتروني تكنولوجيا االتصال والمعلومات -ح

                                                           

مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القاهرة،  نحو تنظيم نقابي جديد،يناير:  25(: ثورة 2011يسري العزباوى وآخرون )( 1(
 .196-195ص
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ــى  االجتمــاعي لألخصــائي موصــوفةال دواراأل (2 ــة ف ــة المســنين، وقواعــد الخــدمات والرعاي ــادين رعاي مي
يتمثل في مسـاعدة فريـق العمـل مـن  مساعد:ك) -:هذه األدوار في اآلتي بعضوالتى تمثلت  :(1) االجتماعية

مــن تقــدير عــن طريــق تطبيــق خطــوات عمليــة المســاعدة  معــالج:ك –.خــالل تزويــدهم بالمعلومــات االجتماعيــة
ويتمثـل هـذا الـدور فـي إرشـاد  مرشـد:ك -المسنين على تحسين أوضاعهم المختلفـة. يط وتدخل ومتابعةوتخط

رشـــادهم إلـــى المؤسســـات األخـــرى الموجـــودة فـــي  المســـنين وأســـرهم للخـــدمات التـــي يمكـــنهم االســـتفادة منهـــا، وا 
االجتمــاعي حلقــة وصــل بــين  كــون األخصــائيوســيط: ك  -ا.المجتمــع والتــي يمكــنهم االســتفادة مــن خــدماته

تنفيـــذ العديـــد مـــن األنشـــطة الثقافيـــة واالجتماعيـــة، والترفيهيـــة،  منفـــ :ك -المســـن وأســـرهم والمجتمـــع المحـــيط.
عن حقـوق المسـنين أثنـاء تعرضـهم لسـوء المعاملـة، أو وجـود قصـور  مدافع:ك -وغيرها وشغل أوقات الفراغ.

مـــع الجهـــات المختصـــة لتقـــديم  منســـق:ك -.أخطـــارفـــي الخـــدمات المخصصـــة لهـــم، أو أثنـــاء تعرضـــهم ألي 
الخاصـة داف األهـلمـا كانـت و  ن.المساعدات المختلفة للمسنين وأسـرهم علـى حسـب مـا تتطلبـه حالـة كـل مسـ

تحقيــق أهــداف هــي  :ميــادين رعايــة المســنينفــي  االجتمــاعيينألخصــائيين المقدمــة مــن ابالخــدمات والرعايــة 
شـــبال احتياجـــات األفـــراد داخـــل المجتمـــع والتـــي تتمثـــل فـــي  ،لهـــا أهميتهـــا بالنســـبة للمجتمـــع ســـامية مواجهـــة وا 

وتــــديم الخــــدمات والرعايــــة جــــل االرتقــــاء باإلنســــان وتحســــين ظروفــــه المعيشــــية أمــــن والمؤسســــات الخدميــــة، 
اســتمرت األوضــال  إذا مــا ،وغيرهــا والنفســي االجتمــاعي االســتقراريهــدد قــد بــداًل مــن التمــزق الــذي للمســنين، 
األمانة واحتـرام العمـل ــــ"ك، غـر، القـيم االجتماعيـة النبيلـةالعمل علي  وكذلك ول،مشكالت دون حلالقائمة وال

وتقـــديم اإلرشـــادات وكـــذلك تـــدعيم التكافـــل والتضـــامن االجتمـــاعي،  ،لـــدفع عجلـــة التنميـــة "،واإلخـــاء والدافعيـــة
 ساسية والمتغيرة والمتالحقة.األ لسد االحتياجات اإلنسانية ،ومساعدتهم على مواجهة مشاكلهم، والتوجيهات

، فقـد في ميادين تقديم الرعاية والخدمات االجتماعيـة االجتماعيينلألخصائيين  موصوفةال األدواروحول   
 االجتماعيـةتقـديم الخـدمات والرعايـة تتصـف بهـا  يوالتـ ،مجموعة من السمات األساسية، (2)حدد )وجدي بركات(

وجود مشكلة اجتماعية تمثل نقطة البداية: فوجود المشكلة تمثـل نقطـة بدايـة ( 1-:متمثلًة فى التنظيمية والنفسية 
 وقـد تكــون المشـكالت محسوسـة أي يشــعر بهـا المــواطنين فـي المجتمــع، ،لتـدخل المهنـي مــن جانـب المتخصــصا
وضــع الخطــط لمواجهتهــا أو الوقايــة لجــة إلــى المتخصصــين وهنــا توجــد حا ،قــد تكــون المشــكالت غيــر محسوســةو 

التنظيميــة  االجتماعيــة الرعايــة والخــدماتســة أو منظمــة: فوجــود مؤس( 2 تحقــق أهــداف وقائيــة وتنمويــة.و  ،منهــا
توصـــف بأنهـــا مؤسســـية أي البـــد وان تمـــار، فـــي إطـــار بنـــاء تنظيمـــي وهـــذا البنـــاء يتضـــمن نســـق مـــن الخـــدمات 

ويـتم العمـل داخلـه  ،داف معينـةالبرامج في إطار سـعيه لتحقيـق أهـتقديم و ، والتوجيه واإلرشاداالجتماعية والرعاية 
جراءات متفق عليها. هـدف إلـى تطبيـق وتطويـع ي وجود أس، علمية للتـدخل المهنـي( 3من خالل لوائح خاصة وا 

                                                           

  .  30-27، صمرجع سابقم(: 2013شريف سنوسي عبد الطيف و سعودي محمد حسن) (1)
، الخطة الدراسية لمقرر الخدمة االجتماعية التنظيمية، قسم محاضرات في الخدمة االجتماعية التنظيمية(: 2006( وجدي محمد بركات)2(

 .7صالعلوم االجتماعية، جامعة البحرين، 
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ريـات علميـة تعتمـد ومـن ثـم فانـه كلمـا كـان هنـاك نظ ،المجتمعيـةطار تعاملها مع المشكالت القاعدة العلمية في إ
 بطريقـة إيجابيـة. هدافاألمن تحقيق  الرعايةكان ذلك يساعد القائمين على  كلماالفاعلة، نية المهجوانب عليها ال

 , وذلك بهدف تحقيق التنمية المتوازنة."نفسية وغيرهاجتماعية والااللمشكالت المجتمعية "اهتمت المهنة با
ميادين رعاية المسنين، وقواعد الخدمات والرعاية في  االجتماعيينلألخصائيين  ممارسةال األدوار (3

 االجتماعية:
، والـذي قــرره والخـدمات فــى ميـادين الخدمـة االجتماعيــةالرعايــة ديثـة لتـديم أحـد األســاليب الح لمـا كانـت الممارســة

مجل، تعليم تقديم الرعاية والخدمات والتوجيه بالواليات المتحـدة األمريكيـة كمتطلـب إجبـاري الزم للحصـول علـى 
مــا كانــت االتجــاه مــن الناحيــة العلميــة يبــرز مشــكلتين أساســيتين ، ولردرجــة البكــالوريو،، وفــى مســتوى الماجســتي

العــام" وهـذا عليــه جــدل حـول مــا إذا كــان هــذا  هضــرورة إتقــان وجهـات النظــر حــول معنـى "االتجــا األولــى: -همـا:
لة معقـدة، ذلـك ألن أأن يـتعلم الطـالب ليصـبحوا ممارسـين عـاميين، فهـي مسـ :والثانيةمفهوم، أو منهج ممارسة. 

ر، العام يجب أن يتوافر لديه المهارات الفاعلة والمطلوبة للعمل مع وحدات ومشـاكل ومنظمـات وجماعـات المما
 متنوعة ومختلفة من السكان.

 :(1)تحقيق ما يليالسعي الدءوب لفي هذه المرحلة الراهنة بالمقدمة للرعاية  المؤسسات بعض ولقد اهتمت
 العمالء، وعليها أن تهتم بتحسين ورعاية  لمقام األول بخدمةتعديل وتغيير سياسية المنظمات لكي تهتم في ا

 خدماتها لكي تلقى الدعم المجتمعي من عمالئها.
 االجتماعيــة اإلسـهام فـي تغييـر أو تعــديل بعـض األنظمـة بــالمجتمع، حيـث أن أسـباب الكثيــر مـن المشـكالت 

 من في خلل هذه األنظمة.مجتمعية(، تكأو ما يتعلق بتنظيم ال سواء كانت )فردية/جماعية/وغيرها 
  المســاهمة فــي إيجــاد وخلــق منظمــات شــرعية للعمــالء، تمكــنهم مــن إحــداث التغييــر المطلــوب مثــل )النقابــات

 المهنية/منظمات حقوق اإلنسان....الخ(.
المسـاعدات وتقـديم ظهـرت عـن طريـق  ،وغيرهـا االجتماعيـةتقديم الرعاية والخدمات البذور األولى لمهنة نبت إن 

علميـة وفنيـة فـي وجودهـا ممارسة وفق أسـ، أصبحت مهنة ف، ثم تطورت للعجزة والمحتاجين االجتماعيةة الرعاي
ي لمـا شـهدته تلــك المجتمعـات مـن تغيــر وتطـور دينــاميك ،األكـاديمي وتطبيقاتهـا الميدانيــة فـي المجتمعـات الغربيــة

فــي مجــاالت الرعايــة اليب فــي تقــديم الخــدمات و تلــك األســتــم اســتخدام فقــد انعكــ، علــى مجمــل األوضــال فيهــا، 
لقـد اسـتخدمت فـي مختلـف و لتساعد المهن األخرى في أداء وظيفتها بكفـاءة عاليـة،  ،متعددة مباشرة وغير مباشرة

من خـالل وذلك  ،أساليبها تئقها وتنوعونضج طرا هذه المهن توتطور  ،المؤسسات والمنظمات الشعبية والمهنية
والتوجيــه  االجتماعيــةوالخــدمات لرعايــة ا متعــددة فـي ســبل تقــديم قيـام الجماعــات والمجتمعــات اإلنســانية بنشــاطات

ألدوار الموصــــوفة تثبيــــت دعائمهــــا لومــــا حققتــــه مــــن تقــــدم  وغيرهــــا االجتماعيــــة علــــى العلــــوممعتمــــدة ، واإلرشــــاد

                                                           

 .10ص، جع السابقمر (: 2006( وجدي محمد بركات)1(

http://vb.almastba.com/t207470.html
http://vb.almastba.com/t207470.html
http://vb.almastba.com/t207470.html
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فــي  مجموعــة الحقــائق والقــيم، واألســ، المهاريــةمســتندة علــي  معتمــدة فــي ذلــك علــى األســ، العلميــة .والممارســة
  .(1)التخطيط والتنفيذ

مهني، ويبـرز بعضـها فـي حساسـية المهنـة، وكثـرة المجـاالت التـي يمكـن أن تتفاعـل هناك أهمية كبيرة لإلعداد الو 
والتـي تتضـح مـن خـالل محاولـة  "كاتصـالي"االجتمـاعي  أن لهـا أسسـها فـي إعـداد األخصـائي معها وغيرهـا، كمـا

ووضـــع والتعـــرف علـــي المشـــكالت المجتمعيـــة المســـتحدثة وعلـــى كافـــة المســـتويات، معرفـــة احتياجـــات المجتمـــع، 
الخطط التي تقابل هذه االحتياجات، مع مراعاة التغير في المجتمع، والتشريعات، ومتابعة حركة التطور للمناهج 

  رعاية المسنين.ميادين و  يتماشى وأهداف، وبما خصائيينالعلمية والتي يثقل بها األ
 ملي(.فــــ"اإلعداد المهني= )استعداد شخصي والسمات الشخصية المختلفة + إعداد نظري وع

   .كاتصالي منظومة عناصر اإلعداد المهني لألخصائي( اآلتي 1هذا ويوضح الشكل )
 

 
 (1شكل )

 .(2)كاتصالي منظومة عناصر اإلعداد المهني لألخصائييبين 
ن بأوجهــه الثالثــة تعامــل مــع اإلنســاوالتــي نســانية يتعلــق بــالنواحي اإل (3)يمهنــجانــب ك وتقــديم الرعايــة والخــدمات

 رعايـــةأو معـــارف علميـــة عنـــد تقـــديم ال تعتمـــد علـــى معلومـــات ،)فـــرد، عضـــو فـــي جماعـــة، عضـــو فـــي مجتمـــع(
أسـاليب  تعتمد تلك المهارات علـىو  ،متخصصة للعاملين مع هؤالء األشخاصالفضال عن المهارات  ،للمحتاجين

                                                           

هابي رايت، منشية  المجاالت"،-الطرق-المبادئ-مقدمة إلي الخدمة االجتماعية "الفلسفة(: 2013شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي) (1(
  .56-7األمراء، أسيوط، ص

 .408، صمرجع السابق(: 2013( شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي)2(
، المعهد العالي الدليل المنهجي لتعليم مهارات األخصائي االجتماعي(: 1992خالق محمد عفيفي)( سوسن عثمان عبد اللطيف و عبد ال3(

 .71-69", القاهرة، ص9482/92للخدمة االجتماعية، رقم اإليدال بدار الكتب "

اإلعداد 

 المهني

االستعداد 

الشخصي + 

السمات 

الشخصية 

 المختلفة

إعداد نظري 

)معارف 

ومات ومعل

تأسيسية 

 وأساسية(

التدريب 

 الميداني
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المهنـة تحتـاج , فعـدادا علميـًا وتطبيقيـاً إ ،لكلـذلذلك أنشئت كليات ومعاهد إلعداد المتخصصـين  ،ممتهنة ومبادئ
ت الفنيــة الدقيقــة وكــذلك تحتــاج إلــى اكتســاب المهــارا ،رعايــةفـــة ســلوك ودوافــع المحتــاجين للإلــى مقــدرة كبيــرة بمعر 

وأساسيًا وفاعاًل  يتضح مما سبق بأن هذا المنظور يؤكد على أن تحديد المشكلة، يمثل عنصرًا هاماً و هذا  .للعمل
ـــــادين رعايـــــة المســـــنين فـــــي مواجهـــــة المشـــــكالت  لألخصـــــائي الموصـــــوفة واألدوار الممارســـــة ألدوارالعمليـــــة  بمي

 .المجتمعية المستحدثة
 عـــن الطريـــق قيامـــه بـــالبحوث والدراســـات علـــى ســـبيل المثـــال باحـــث:كوهنــا يبـــرز دور أخصـــائي رعايـــة المســـنين 

من  محفز:ك من الخدمات والرعاية المقدمة.دراسات حول الصعوبات التي تواجه المسنين وتحول دون استفادتهم 
ـــم: .خـــالل تحفيـــز المســـنين، بضـــرورة االســـتمرار فـــي أدوارهـــم وعـــدم اليـــأ، يعلـــم المســـنين علـــى الوســـائل  وكمعل

وســيط: ك والتقنيـات الحديثــة، وكــذلك العــاملين معهــم، وغيرهــا مــن قواعــد للمحاضــرات والمنتــديات الثقافيــة وغيرهــا.
تنفيذ العديد مـن األنشـطة   :فمنك حلقة وصل بين المسن وأسرهم والمجتمع المحيط.كون األخصائي االجتماعي 

عـن حقـوق المسـنين أثنـاء تعرضـهم لسـوء  مدافع:ك الثقافية واالجتماعية، والترفيهية، وغيرها وشغل أوقات الفـراغ.
ــ : المعاملــة، ألي  المســن تعــرضقبــل الخــدمات المخصصــة لهــم، الرعايــة و قصــور فــي الوجــود تالفــي أ فــى كمنق
 .وغيرها فيما تأتي به العلوم االجتماعية بجديد كل ما هو متاح وباستخدامبقدر المستطال  أخطار

 
  -:: نتائج البحثالحادي عشر

في  ناك أهمية بارزة للدور الموصوف والدور الممار، لألخصائي االجتماعي لرعاية المسنين،لما كانت ه
التفاعل مع حيث  الدور الوقائي: :، فتتضح تلك األدوار في اآلتيدثةمواجهة المشكالت المجتمعية المستح

 المسنين أثناءسلوك في مالحظة  الدور العالجي: ،السلوكية قبل حدوثهاالمخاطر والعمل على تجنب  المسنين
, وغيرها يةاالجتماعتقديم الرعاية والخدمات بمن مشكالت تتعلق  م, وحل ما يواجههمع البيئة المحيطةالتفاعل 

يتمثل في القدرة على التنبؤ والذي  الدور التنبؤي: ووضع أولويات لها،, رغباتهم وحاجاتهموالكشف عن 
 والمتابعة،والذي يأتي من خالل التمكن من وسائل القيا، والتقويم  من قبل المسن وما يحيط به، بالسلوك

المودة واأللفة والرحمة والرضا لما  مهنية يسودهاخالل إقامة عالقة  منويتضح  :الدور امرشادي والتوجيهي
لما وغيرها. و  دراسة الحالة، و المالحظة، و المقابلةك يقوم به تجاه المسنين وأسرهم. ويتم ذلك من خالل أدواته

غير نجاز دافع لإل فيكون بمثابةالفرد الثقة بالذات،  بإعطاءاألمل قوة دينامية متعددة األبعاد تتميز كان 
غر، األمل كلما تفاقمت ل دور األخصائي االجتماعي لرعاية المسنين جاء ،جاحتحقيق النالمحدود، و 
 عث الثقة بالذات واإلثراءعلى ب همبالعجز وفقدان المعنى، ويساعد ونيشعر حتي ال  ،المحيطة بهم المشكالت
المسنين، فالتعامل مع  هم،أسر مساعدة في  دوركذلك الفي نفوسهم. األمل وبث ، والثقة في الواقع واالرتقاء

قناعهم بأهمية تناول العالج كمثال، فى حالة ما إذا كان يعاني من بعض األمراض المزمنة كــــــ)السكري -وا 
ك ، كذلك امتالومهارة عالية أثناء التعامل مع المسنين الضغط....وغيره( يستلزم هذا األمر أسلوب لإلقنال،
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للوقاية من األمراض  سنين، كما يبرز دوهم التوعوىالمهنية أثناء حل المشكالت التي تواجه المالمهارات 
 يكونف، أو غيرها اجتماعيةضية عند ظهور أي أعراض مر  تفعيل الدور العالجيوضرورة  ،غيرهاو  جتماعيةاال

لتحرر من اإلحسا، ل مساعدتهالعمل علي و المسن هو استقبال  ،االجتماعي أول دور يقوم به األخصائي
بتلك  وكذلك الخدمات التي يقدمها سنينشرح وظيفته للمحياة التي يعيشها، و ألنماط ال بالخوف وطمأنته

تلك خالل فترة تواجده بلها المسن حل المشاكل التي قد تعترض المؤسسات، كما يكون هناك دور فاعل في 
ج ، هذا ويقوم علي دمج المسنين مع برامواألسرةالخارجي بالمجتمع  سنينربط المالمؤسسات، مع قدرته علي 

، ترويحية، اجتماعية، ثقافية، سواء كانت وغيرها االجتماعيةالداعمة إلشبال الحاجات األنشطة المختلة، و 
وخاصة  توعية الرأي العاماالجتماعي، علي  خصائيلأل كما يبرز الدور الموصوف والدور الممار،، ...وغيرها

كافة المستويات، مع تقديم الدعم الخاص الشباب، بخصائص طبيعة المرحلة العمرية للمسنين ومتطلباتها علي 
جراء البحوث للوقاية  والتوجيه، التوعية واإلرشادبعمليات  لما ينتاب المسنين من حدوث بعض المشكالت وا 

لألخصائي  الموصوف والدور الممار،يبرز الدور كما  .تي تؤثر بصورة مباشرة على حالتهمالمجتمعية وال
اإلعداد المهني العمل االجتماعي المتعددة وميادينها المختلفة، والمسبوقة ب في مجاالت ليمثلرعاية المسنين، 

، م الشخصية للمهنةصفاتهالذاتية و  اتهماستعداد المخصصة إلعدادهم، متوفرًا بهم كافةلهم بالكليات والمعاهد 
، مع لمختلفةا مساعدتهم وحل مشكالتهمو  والخدمات لهمالرعاية تقديم الرغبة في خدمة الغير، و ب تحليكال

بصفة الممارسة  المهنية مهاراتالتنمية ل وزيادة االنتماء إليها، والسعي الدءوب الممارسةحب اإلقدام علي 
دراكه والمستجدات التي تطرأ عليه،  بخصائص المجتمع، مومعرفته ممستمرة، مع التمتع بالمقومات الجسمية، وا 
أخصائي رعاية  مارسةمل خالقياألمفهوم حيث يبني الن، وحقائق العلوم اإلنسانية المتعلقة برفاهية اإلنسا

في  ،رعاية المسنين أخصائي الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بهاالسجايا الحميدة والسلوكيات  علي المسنين
وبما يتماشي مع التعاليم والقوانين الشرعية والوضعية، كذلك  فكرًا وسلوكاً  الرعاية المختلفة،ميادين ومجاالت 

فى زيادة و  بين سكان العالم، لشريحة المسنين المستمرو  السريع التزايد وطبيعة .ت والتقاليد المجتمعيةالعادا
كما شهد  .لزيادة االهتمام بالجوانب الصحية لإلنسانطبيعية نتيجة المسنين، كارتفال معدالت و  متوسط األعمار

، وذلك من خالل االهتمام بالجوانب الظواهر لهذه ةتحواًل أساسيًا فى نظرة العلوم اإلنسانية المتخصص أيضاً 
، وقد يكون أحد (1)نصف كبار السن يعيشون في الدول الناميةين، فالمسنء التعامل مع أثنااالجتماعية وغيرها، 

أسباب ذلك أن هذه الدول خالية من التلوث الصناعي، وهذا يتطلب من المحيطين بهم أسلوبًا ونمطًا خاصًا في 
طلب تلك الرعاية مهارات مهنية ذات جودة عالية في أداء ممن يعملون معهم داخل المؤسسات رعايتهم، كما تت

 في رعاية المسنين، وتزويدهمالخاصة برعايتهم، لتقترن التنمية بزيادة الطلب على عنصر العمل الماهر 
يتعاملون معهم  الذين األفراديكمن في  األول:ن، يمظهر من خالل المختلفة مهارات باإلرشادات وتنمية ال

                                                           

(1) Williams L & Domingo(1993): The social status of Elderly Women and men within Filipino family, 
journal of marriage and the family, pp. 415 – 426. 
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 الرعاية إلى زيادةؤدى ت دوار الممارسة التىاأل في المحيط بهم متمثالً المجتمع  في والثاني: ،وقدراتهم الفردية
شبال حاجاتو , الخدمات على المستويات المختلفةو   .(1)ختلفةالمالمسنين  هما 

 أهم نتائج البحث الحالي في اآلتي: فيتضحل ا 
ــي  (1 ــة عل ــائج مترتب ــي  لألخصــائيين االجتمــاعيين موصــوفةال األدوارنت ــة المســنين، وقواعــد ف ــادين رعاي مي

 :الخدمات والرعاية االجتماعية

  -:(2)في اآلتي االجتماعيينلألخصائيين  لمسؤوليات األخالقيةل موصوفةال األدوار وتأتي علي رأ،
، مـع صـون وتعزيـز شـرف نمسـنيإظهـار االحتـرام والتقـدير لل خصائيمة وكرامة اإلنسان: وعلى األاحترام قي -أ

كــل عميــل وأحقيتــه ومســؤوليته كإنســان فــرد، بغــض النظــر عــن اخــتالف ثقافتــه. كــذلك إعطــاء اعتبــار لقــيم 
، ورؤاهـموأفكـارهم  همأيضًا يعمل علـي احتـرام حقـوق. و مسنينفات وأهداف وحاجات ورغبات الومعتقدات وثقا
حياته، واحترام حقه فـي مـدى قبـول الخدمـة والخيـارات في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا ل مسنواحترام حق ال
 صناعة القرار.  وصياء عليهم، قد شاركوا فيأو األ مسنينالعالقة، مع التأكد من أن الاألخرى ذات 

التــي و  ،تحقيــق العدالــة االجتماعيــة: والتــي تتمثــل فــي تعزيــز السياســات والممارســات واألوضــال االجتماعيــة  -ب
والعمـل  ،ي تفرقـة عنصـرية أو تحيـز. بدون أاصل والمشاركةوتضمن العدالة والتو تؤكد على حقوق اإلنسان 

نجـاز مؤسسات المجتمع الخدميـةعلي تقوية  مـن أجـل العـيش ، للمسـنين تقـديم الرعايـة والخـدمات، لتحقيـق وا 
 .نينالمتميزة للمس لرعايةقيق الخدمات وااالجتماعي الكريم، وتعزيز المشاركات العامة من أجل تطوير وتح

بشــــكل متخصــــص  ن خــــالل تقـــديم الخــــدماتالخــــدمات االجتماعيـــة: وذلــــك مــــوالرعايــــة و التوجيهــــات تقـــديم   -ج
يصالها إلى المحتاجين، وتقـديم المسـاعدة للعمـالء بطريقـة موضـوعية تضـمن  مـن المسـنين وبطريقة واعية وا 

ات وفـرص المشـاركة، فيمـا يتعلـق بالحصـول علـى الخـدم .وتحقـق المسـاواة بـين المسـتفيدين إشبال الحاجـات
 آلخرين.بما يضمن الرضا وتحقيق المنفعة، في ظل عدم اإلضرار بمنافع او 

 -:(3)منها حديثاً  الخدمات االجتماعيةالرعاية و هناك تحوالت أساسية طرأت على و 
 من الوظيفة االحتياطية أو المؤقتة إلى الوظيفة الثابتة أو اإلنمائية. الرعاية  تحول مفهوم -أ

 صالح الفرد إلى اإلصالح المجتمعي. التحول في إ -ب

 .جتمعيةمحتياجات عامة التحول من التخصيص إلى التعميم، فأصبحت تلبي ا -ج

 .إلى اعتبارها حق للمسنكمجرد صدقة،  الخدمات االجتماعيةالرعاية و التحول من مفهوم  -د

  .غيرهاو  جتماعيةاالمسن مادية و جات حاالرعاية، تعمل على إشبال لتحول من رعاية الفقراء إلى دولة ا -ه

 . للمسنين، وتوفير أقصى حد من الرعاية من الرعايةالتحول من الحد األدنى إلى الحد األعلى  -و

                                                           

 . 120، دار الفكر العربي، القاهرة، ص مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها(: 2001( على أحمد مدكور )1)
،دار يةمقدمة في الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية سلسلة مجاالت وطرق الخدمة االجتماع(: 2005ماهر أبو المعاطي علي)( 2(

 ، القاهرة.2الزهراء للطباعة والنشر، ط
  القاهرة.،1ط،العلوم للطباعة والنشر ،داروأثرها علي مداخل الخدمة االجتماعية المعاصرة الرعاية االجتماعية(:1990)عجوبهمختار إبراهيم (3(
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  أو الشبه حكومي.إلى القطال الحكومي  لتوفير الرعاية للمسنالتحول من مسئولية القطال األهلي  -ز

تقـديم ين رعايـة المسـنين، وقواعـد ميـادفي  االجتماعيينلألخصائيين  مارسةالم األدوارنتائج مترتبة علي  (2
 :االجتماعيةوالخدمات الرعاية 

تقســيم القــيم والمبــادئ المهنيــة إلــى ســتة  حيــثكمهنــة،  الخــدمات االجتماعيــةتقــديم الرعايــة و واســتنادًا إلــى أهــداف 
أهميـة  - الكفـاءة – االسـتقامة – خدمـة اإلنسـانية - العدالـة االجتماعيـة - قيمـة وكرامـة اإلنسـان) :(1)أقسام هي

 ، ويحملهـــــا األخصـــــائيونلمســـــنينا رعايـــــةمؤسســـــات  ة غايـــــة تتبناهـــــاباعتبـــــار أن القيمـــــ(. العالقـــــات اإلنســـــانية
"، وكياسـة مسـنين"الوالرعايـة ع المستفيدين من الخدمات م ادئ، تطبق أثناء الممارسةفي صيغة مب االجتماعيون
على و  ،هناك صرال بين رغبتينذلك حينما يكون دورًا فاعاًل تجاه عمله، ولعل أفضل مثال على  لها األخصائي

  حدى مريضاته؟إمع  غير مهنيةوز للطبيب أن يدخل في عالقة سبيل المثال، هل يج
فـي العمـل اإلضـافي  بـه، ولعل أفضل مثال على ذلـك واجحقيق دوره الممار،واجب في ت خصائيهذا ويكون لأل

، واإلعـالم، خـرى كالطـبشأنها شأن المهن األمهنة جتماعية اال والخدماتتقديم الرعاية ، ف(2)في حاالت الطوارئ
يتطـور مـن وقـت آلخـر، وفقـًا لعوامـل عـدة منهـا  وأخالقيـة، لـذا فهـوغيرها من المهن اإلنسانية التي لديها دساتير 

  .(3)هوآليات هالتطور والتغير الثقافي، وتطور العلوم والمعارف التي تستند عليها المهنة، وتغير مناهج
ــًا عنــد مواجهــة وتظهــ  وقحقــو  علــى رعايــة المســنين وانعكاســاتهاالتحــديات العصــرية الحديثــة ر تلــك المواقــف جلي
وآثـاره علـي العالقـات األسـرية  التفكك واالغتراب األسـري -وما حدث لها من فتور  العالقات الوالديةكــــ) نالمسني

عض مــن الشــباب إلــي عــدم وجــود مخــرج ســوى والتــي دفعــت بــالب الظــروف االقتصــادية -ورعايــة اآلبــاء واألجــداد 
طلبــًا لزيــادة الــدخل وأثارهــا  خارجيــة  –الهجــرة اداخليــة  -الهجــرة وتــرك رعايــة اآلبــاء ومــن يعــول مــن كبــار الســن 

الغـزو الثقـافي والعولمـة والتـأثر  - الوالء واالنتماء لألسرة والـوطن -السلبي علي رعاية من يعول من كبار السن 
وحـدوث فجـوة،  تكنولوجيـا االتصـال والمعلومـات -عاية المسنين تتنافي وعادات وتقاليد العرب من أساليب لر  بهم

 . وقلة الزيارات لآلباء واالكتفاء بالتواصل اإللكتروني(
لــــدور الفاعــــل ل القيــــام بــــاألدوار الموصــــوفة واألدوار الممارســــةأثنــــا  األخالقيــــة  األدوار وتــــعتي علــــي رأس

 :(4)في اآلتي مسؤوليات األخالقيةفيكون لهم أدوارهم الفاعلة، وتتمثل تلك الن، لألخصائيين االجتماعيي
خــالص، مــع تجنــب المهنــة مــن أي ضــرر  -أ االســتقامة المهنيــة: حيــث يحمــل الواجــب المهنــي بكــل أمانــة وا 

ينتهـك أخالقياتهـا، أو يقلـل مـن شـرفها كمهنـة إنسـانية، وعـدم اسـتغالل العالقـة المهنيـة فـي تحقيـق أغــراض 

                                                           

سعود، المملكة جامعة الملك ،كلية اآلداب،اعيةنحو تصور لصياغة دستور أخالقي عربي للخدمة االجتم(:2008عبدالعزيزعبداهلل البريثن)(1(
 "أبريل" جامعة حلوان، مصر. عية والعلوم اإلنسانية،عددمنشورة بمجلة دراسات في الخدمة االجتما.3العربية السعودية،ص

.714-usiness Ethics, 14, 703, Journal of BTheoretical consideration for a meaningful code of ethics) Jamal, K. and Bowie, N(1995): 2  
 . مرجع سابق(: 2008عبد العزيز عبداهلل البريثن) (3(
 .8ص المرجع السابق(: 2008عبد العزيز عبداهلل البريثن) (4(
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قـة سـلبية ، ويسعي جاهدًا علي تجنب لم، أو أي اتصال بـدني مـع العمـالء، حتـى ال يفسـر بطريشخصية
 .، وتضر بشرف وسمعة المهنةخصائيتسيء إلى األ

ممارسة المهنـة بشـكل وال تظهـر مـن خاللـه المعرفـة النظريـة، والكفـاءة الالكفاءة المهنية: والتي تتمثل في   -ب
ة المهنيــة، وأن يكــون يم مســتوى عــال مــن الخدمــة فــي ظــل المســئوليفــي المهــارات العمليــة، بمــا يضــمن تقــد

 فــي حقــل التخصــص بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة أو التخصــص العلمــي أو التــدريب العملــي مــار،العمــل الم
مـن جهـات اإلشـراف أو اإلرشـاد أو األخصـائي ، وأن يسعي سعيًا دءوبًا إلي االستفادة طـوال حيـاة الميداني
 .من خالل العمل الجماعي، والعمل بروح الفريقبحاث واألعمال التقويمية، في األ ،االستشارة

 والخـدمات الرعايـةتقديم مسؤولية تعزيز  متهنالمالممار،  األخصائيعلى ويكون  :التوجيه واإلرشادتقديم  -ج
ســواء علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أو علــى مســتويات وجميــع أفــراد المجتمــع، ، بكافــة أشــكالها للمســنين

 .لى، والتي تتضمن تنمية وتطوير النا، ومجتمعاتهم وبيئاتهمأع
لضـمان تحقيـق العدالـة فـي األعمـال االجتماعيـة  يسـاهم أخصـائي رعايـة المسـنين وهنـا العمـل االجتمـاعي: -د

عـن  .عالمجتمـو  المسـنينيجابي والبناء، بما يفيد في عمليات التغّير االجتماعي اإل وأن يساهم االجتماعية،
 .(1)تحقيقًا لمفهوم تكامل التنمية ومتابعتها وتقيمها وتقويمها،شاركة في برامج، أو عمل برامج مسئولية الم

  -:كالتالي: كمتخصصين، الممارسة ةتجاه المهن األخالقية مسؤوليات األخصائيين االجتماعيينوتعتي 
، أداءات عملـه مـع المسـنين سـية التـي تظهـر الكفـاءة أثنـاءالبـد وأن يتحمـل المسـؤوليات المهنيـة األسا الكفاءة: -أ

فــى كافــة الجوانــب لــألدوار الموصــوفة متميــزًا ومتخصصــًا  أن يســعى جاهــدًا ليصــبح األخصــائيعلــى كــذلك ف
ــ، والممارســة ، وأيضــًا علــي ه أثنــاء تقــديم الرعايــة والخــدمات للمســنينومتطلباتــ دوره المنــوطمــن خــالل تأديتــه ل
مـع المسـاهمة فـي  الحديثـة، هم المهنيـةمعـارفبمجـال  مـا يخـتص أن يختبروا وينتقدوا رعاية المسنين ينأخصائي

القـــة العمليــة ذات الع معـــارف وخصوصــًا المعــارف التطبيقيــةعلــى الخصــائي األأن يســتند و التعلــيم المســتمر، 
 .(2)ية برعاية المسنينالمهن

 سات المجتمعية.العمل بروح الفريق والعمل الجماعي مع كل العاملين معه بميادين رعاية المسنين والمؤس  -ب
 :ـــة واالســـتقامة المهنيـــة ـــة المســـنين  أخصـــائيأن يســـعى  األمان يات عاليـــة بشـــكل مســـتمر، لتحقيـــق مســـتو رعاي

أن يســـعى  -.وأمانـــة واســـتقامة القـــائمين عليهـــا بمـــا يعكـــ، ســـمو المهنـــةو ، جوانـــب الممارســـة ومتطـــورة مـــن
عـالء ا و بمــا يعـزز مكانتهــ ، لتطبيــق قـيم ومبــادئ وأخالقيـات ومعــارف المهنـة،ارسـتمر اوب األخصـائي شــأنها، ا 

أن يوظف  -.، والنقاش والنقد المهني البّناءالبحث والدراسةب ،عمل بميادين رعاية المسنينوذلك من خالل ال
األنشطة التي من شأنها تعزيـز فى كافة في المشاركة  ألدواره الموصوفة وأدواره الممارسة خبراته األخصائي
العمليـة ة ميـاألنشـطة العلوتوعية المحيطين، وذلـك مـن خـالل ، لخدمات للمسنينتقديم الرعاية واقيم ومبادئ 

                                                           

  ".102، رقم المقرر:"مقدمة في الرعاية االجتماعيةفيصل األسمر)بدون(:  (1(
 .7ص، مرجع سابق(: 2008عبد العزيز عبداهلل البريثن) (2(
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، أو األنشــطة األخــرى كالنــدوات وحلقــات النقــاش والمحاضــرات وأدواره كمعلــم وغيــره كــالبحوث واالستشــارات
فـي تبـادل المعـارف، وعمــل  بميـادين رعايـة المسـنين مـن المتخصصـين مـع نظرائـهأن يسـاهم و  -المجتمعيـة.

شـاعة أخالقيـات المبحاث ونشر ناأل ريبيـة، االجتماعـات الدوريـة، أو الـدورات التدب، قاتهـاوتطبي هنـةتائجها، وا 
من أي عمل ال أخالقي، أو  حماية المهنةرعاية المسنين إلي  أخصائي أن يسعى -.أو الندوات والمؤتمرات

 يتعارض مع المبادئ والركائز األساسية.
 -تتمثل في اآلتي:، ف(1)األخالقية تجاه المجتمع بشكل عام لمسنينرعاية ا مسؤوليات أخصائيوحول 

 تقديم التوجيه واإلرشاد ألدواره الموصوفة مسؤولية تعزيز  رعاية المسنين أخصائي على) االجتماعية: الرعاية
المجتمـع المؤسسـي أو علـي مسـتوي بشـكلها العـام، سـواء علـى مسـتوى  الرعايـةوأدواره الممارسة والمنوطة بـه 

حـــول تقـــديم  المحلـــي أو علـــى مســـتويات أعلـــى، والتـــي تتضـــمن تنميـــة وتطـــوير النـــا، ومجتمعـــاتهم وبيئـــاتهم
حمايـة األوضـال يقوم أخصائي رعاية المسنين بـدور فاعـل فـي   - .الرعاية والخدمات للمسنين بجودة عالية

يصـــال الحاجـــات اإلنســـانية األساســـيةللمســـنين المعيشـــية نجـــاز وا  يقـــوم أخصـــائي رعايـــة  - .لهـــم ، وتحقيـــق وا 
حمايــــة وتعزيــــز أوجــــه الحيــــاة االجتماعيــــة واالقتصــــادية والسياســــية والثقافيــــة وقيمهــــا المســــنين بــــدور فاعــــل ل
يقــوم أخصــائي  - .مســنين وأســرهم فــي حــدود المتــاحويحقــق العدالــة االجتماعيــة لل ومؤسســاتها، بمــا يتماشــى

فيمــا يخــتص بجوانــب  السياســاتالتشــريعات و مســاهمة والمشــاركة فــي ســن ال رعايــة المســنين بــدور فاعــل فــي
مسؤولية المشاركة في تجاوز عاتق أخصائي رعاية المسنين على يقع  -.للمسنين وغيرها االجتماعيةالرعاية 

مكانيــات فيمــا  المواقــف الحرجــة والطارئــة التــي قــد يتعــرض لهــا المجتمــع، وبأقصــى مــا يمتلكــون مــن قــدرات وا 
 .يختص برعاية المسنين

 في األعمال االجتماعية لضمان تحقيق العدالة يقوم أخصائي رعاية المسنين بدور فاعل  جتماعي:العمل اال
يقـوم  - .للمجتمـع ، بما يحقـق التطـور والنمـو البشـريالمسنين وأسرهماالجتماعية، وعدالة توزيع الفرص بين 

 -ات والطبقـات االجتماعيـةضد األفراد والجماع-نبذ االستغالل والتفرقة العنصرية بأخصائي رعاية المسنين 
، أو علـى وممارسـاتها تصـميم البـرامجبشـتى أشـكالها، سـواء علـى مسـتوى بمؤسسات وميادين رعاية المسـنين 

ـــر االجتمـــاعي يقـــوم أخصـــائي رعايـــة المســـنين بـــدور فاعـــل - الممارســـة المهنيـــة. مســـتوى فـــي عمليـــات التغّي
تــدعيم تقــديم  بــرامجبالمشــاركة فــي  تهمســئوليو  هدور  -.مجتمــعوال األســرةو  المســناإليجــابي والبنــاء، بمــا يفيــد 
 .المسنينوصحة  ةبيئة ونظاف عمل برامج للمحافظة علىو ، الرعاية والخدمات للمسنين

مساعدة األسرة على فهم طبيعة جوانب وخصائص المرحلة )مع األسرة: أخصائي رعاية المسنين دور  .1
ي حل بعض جوانب المساعدة ف -وجية ومتطلباتها.الفسيولوجية والسيكول العمرية للمسنين من الناحية

، وذلك من خالل التواجد همأسر و  المسنين عترض لها بعضي، والتي وغيرها واالقتصادية االجتماعية المشكالت
بصفة مستمرة في قلب الحدث، ومن خالل الملتقيات والندوات وورش العمل التوعوية والتثقيفية والمخطوطات 

                                                           

  .3ص ،مرجع سابق(: 2008عبد العزيز عبداهلل البريثن) (1(
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سائل المتاحة، وكذلك االستعانة بالمؤسسات الحكومية واألهلية التطوعية للوصول لألدوار واإلرشادات بكافة الو 
 المسن تكوين عالقة مهنية هادفة معلأن يسعي أخصائي رعاية المسنين جاهدًا  -المنوطة به.الممارسة 

، كما ينبغي أن ولي المسن وظروفه الواقية المحيطة به علي ما هو عليهل األسرة على تقبلته، والعمل أسر و 
رشاد  -كون.ت فيما يختص  أهمية األدوار اإلنمائية والوقائية والعالجيةوالمحيطون به بته أسر المسن و توعية وا 

 باحث – مرشد – ين كـــــ)معلمخصائي رعاية المسنالممار، ألدور التفعيل  -.بتقديم الرعاية والخدمات للمسنين
 (. الخ.خبير –

نليات و خصائي رعاية المسنين الممارسة ألدوار األمهام و البعض لتصور ع يضالحالي  البحثوهنا ف **
 شغل أوقات الفراغ للمسنين -:حيث تتمثل بعضها فى اآلتي دون التفريط ألدواره الموصوفة هاالنهوض ب

. برامج دينية وثقافية-تليفزيون-إذاعة-مرئية-مسموعة-عمل برامج )مقروءة( 1 -والمتمثل بعضها فى اآلتي:
أنشطة رياضية تتناسب وطبيعة  –رحالت شاطئية  -عمل برامج لألنشطة المختلفة )رحالت "حج وعمرة  (2

عمل برامج شراكة بين مؤسسات رعاية ( Play Station" .3"لـــ ولو بالمشاهدة لمسنين"المرحلة العمرية ل
 - لجنة الحج والعمرة - والدينيةالثقافية نة "لج( تشكيل لجان فاعلة ك4. والمعاهد والكليات المتخصصة المسنين

ي وغيرها فيما تتطلبه مقتضيات العمل لجنة اإلنشاءات والمبان -ت لجنة الرحال - امةلجنة العالقات الع
( 7 دور جلي، المسن. "صديق المسن".( تفعيل 6 دور األسرة فى دعم األنشطة.( تفعيل 5وحاجات المسنين". 

وب حياة تدعم أسل( العمل على 8 ة تشبع حاجات المسن المختلفة.وجود بيئة اجتماعية وثقافيالعمل علي 
دعم ذلك (10. رص سانحة للمسنين لالتصال الجمعيتساعد علي إيجاد ف( 9. المسن من منظور سسيولوجي

ة تلك البرامج واألنشطة تخفف من ضغوط الحياة اليومية، ومعانا( 11 دور األسرة في مساعدة المسنين.
المشاركة الفاعلة للمسنين في األنشطة وشغل أوقات الفراغ يرفع من ( 12. ظور سسيولوجيالمسنون منها، كمن

شغل أوقات الفراغ ( عمل برامج فاعلة ل13. ت والمشكالت المجتمعية المستحدثةعاهلهم هموم تجاه التغيرا
 –األصداء  –لزوج بالنسبة للمسنين يساعدهم في إيجاد الحلول لبعض المشكالت االجتماعية كــ)فقد الزوجة/ا

في  شغل أوقات الفراغ يدعم فكر المسنين( 14. ار االجتماعية والقيادية....الخ(فقد بعض األدو  –فقد العمل 
شغل أوقات الفراغ للمسنين إحدى أهم ( 15بحكم خبراتهم.  البيئيةالمجتمعية و المشكالت وضع الحلول لبعض 

 يساعد علية، و فسي وعدم الشعور بالملل والرتابباالرتياح الن نالمسنيويشعر  الجوانب الهامة في العالج البيئي
ولعل من أبرز أمثلة العطاء ، حلي والدولييجعل المسن لديه إلمام بقضايا المجتمع المًا، و اجتماعيمسن تكيف ال

طفال الجديدة، وخصوصًا األواإلنجاز، هو تجارب إشراك المتقاعدين في األنشطة الثقافية والتعليمية لألجيال 
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وأدوارها  أندية المسنين، وتعيل  .الخكخبير –كمساعد  –كمعلم اتفعيل أخصائي رعاية المسنين  (16ب. والشبا
 ."وغيره الترويحي-ثقافي-رياضي-صحي -نفسي وعقلي -اجتماعي" مجاالت الرعايةوعلي كافة  المنوطة

 -:وأدواره الممارسة وتتمثل فىن لصفات الواجب توافرها في أخصائي رعاية المسنيويتم  لك من خالل ا **
 – الصبر وقوة االحتمال والكياسة –سرعة البديهة  -الذكاء العقلي واالجتماعي –المعرفة  –الحكمة –)التعقل 
 -في العمل اإلخالصوكذلك يجب التحلي ب -"سرعة الغضب –العنف  –الحزم "مع التفرقة بين  ،الحزم

أن يكون  - دة، ]فالمعتل[ يؤثر ويتأثر بعلتهسية والجسمية الجيالصحة النف -المواظبة وتحمل المسئولية 
 صحية ... الخ ابقدر المستطال . –األخصائي االجتماعي )باحث( فى كل العلوم التي تهتم بالمسنين انفسية 

خالل  ( العمل من1 :من مبدأ العمل التكاملي يتم العمل من خالل الممارسة علي أن تتم تلك األدوار **
وضع معايير تنظيم العمل ( 3 ( العمل بروح الفريق، كــ)عضو في فريق(.2 ات( العمل الجماعي.)مجموع

حالل (5 وضع ضوابط للعمل بما يفيد أداءات العمل مع المسنين.( 4 لألخصائي. تالشي األلفاظ المسيئة وا 
ن علي سن الشيخوخة اجتماعيا إنشاء أقسام لإلرشاد لتهيئة المقبلي( 6 ألفاظ القيم والمبادئ والوالء واالنتماء.

تحول ( 8. من أداءات وأدوار أندية المسنين تطويرأدوار )األخصائي االجتماعي لعلوم المسنين( ( 7ونفسيًا.
وتصبح أندية منتجة من "، أندية بيوت الخبرة"إطالق مسمي  من خالل، الفكرة التقليدية باعتبار النادي قهوة

استشارات طبية  –استشارات هندسية وتقديم  ،جان استشارية( بمقابل ماديم كـ)لخالل تصنيف المسنين بخبراته
(، %80استشارات إدارية .....الخ. وبالتالي يكون مصدر دخل للمسن العضو، بنسبته مقترحة تصل إلي ) –

ــــ)بنك تدشين موقع إلكتروني خاص بالمسنين يدون به المسن سيرته الذاتية وخبراته كـــ( 9 ( للنادي.%20والــــ)
)بيت  القاعدة ليصبح علي مستوى الجمهورية باسم اتسال( 10 .ومات عن األعضاء(للخبرات(، أو كــ)نبك المعل

  طاقة ....الخ(. –يكون التسويق علي )بيت الخبرة( ما يخص الخبراء )هندسية ( 11 (.الخبرة المصرية
يب وتقنيات ووسائل حديثة في رعاية طرائق وأسالك نليات مستحدثة في رعاية المسنينمع استخدام ** 

 -3المواقع اإللكترونية "الفي، بوك"  -2النت  -1استخدام وسائل االتصال والتواصل )" ، مثل:المسنين
يقدم "، سؤال + جواب، "استشارات سريعةموقع  األول: ين(:وذلك علي مستوي) كل مواقع النتعل  إيميالت(

ت االجتماعية السريعة االستشارا]تحت اسم مقترح ، الجتماعي للمسنينمواقع التواصل اخالل  فتاوى اجتماعية.
عرض اوهنا تتسع الدائرة أكثر  موقع )استشارات اجتماعية( :الثانيوذلك للمواقف السريعة.  [،"أون الين"
ائي وتحول علي االستشاري تصنف من قبل األخصا –  ن قبل المسن أو من يقوم برعايتهالمشكلة م
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رساله  الرد يتلقى األخصائي .وتحت دائرة التخصص المطلوب ."نفسية ....الخ –حية ص"،  المتخصص وا 
 .األداء السريع وجودة األداء مراعياً ، و لسائلل

 : توصيات البحث والمقترحات:عشر ثانيال

 :توصيات البحث- 

األدءات الوظيفية كييف القدرة على القيام باألعمال المعقدة بسهولة ودقه مع القدرة على ت هيلما كانت المهارة 
ممكن، مرشد, وموجه، و المهنية كـ) وأن األخصائي االجتماعي لرعاية المسنين يمار، أدواره ة،للظروف المتغير 

لذا فإن ، (1)وميسر، ووسيط، ومبادر، ومنسق، ومفاوض، ومدير عام، ومعين، ومعلم، ومدافع، ومحلل، ومقوم(
 -البحث يوصي باآلتي:

 هيئة اتحادية ذات شخصية اعتبارية تهتم بقضايا المسنين بالدولة. العمل على سرعة تأسي ، 
  لمجل، التربية  الساد،السنوي المؤتمر بعض المؤتمرات وما تبنته، كأهداف بيوصي البحث بتفعيل ما جاء

تقــويم الوضــع ) -حــول "اســتراتيجيات اإلصــالح ومنظومــة القــيم" والتــي تضــمن األهــداف اآلتيــة: (2)األخالقيــة
اقتــراح هيكــل وســبل  - عجلــة اإلصــالح دفــع فــيودورهــا  ات العربيــة،مجتمعــال فــيهن للقــيم والســلوكيات الــرا

 .(الستراتيجيات اإلصالح تطوير السلوكيات لتكون أكثر دعماً 

  احتــرام قيمــة وكرامــة : )والمتمثلــة فــي ألخصــائي رعايــة المســنينخالقيــة األالمســؤوليات يوصـي البحــث بتفعيــل
 .(3)(...وغيرهاالكفاءة المهنية، االستقامة المهنية، تقديم الخدمات االجتماعية، االجتماعيةالعدالة ، اإلنسان

  االجتمـاعيو وضع بـرامج تنمويـة يشـارك فـي وضـعها متخصصـين فـي ميـادين العمـل بالحالي يوصي البحث 
ت كليــاوميــادين رعايــة وخــدمات المســنين علــى وجــه الخصــوص، مــن أســاتذة جامعــات ل، علــى وجــه العمــوم

 في رعاية المسنين.   ، وممارسين ممتهنين متخصصة

  من هم في  الشبابفتح مجاالت جديدة لإلنتاج واالستفادة من طاقات بيوصي البحث بأن يقوم المجتمع بأثره
 .كوظيفة أو تطول ، وتدعيم رؤى لرعاية المسنينسن العمل القانوني ويعانون من البطالة

 وبصــفة دوريــة للوصــول إلــي الممارســة أخصــائي رعايــة المســنين أدوارة عمــل بــرامج إرشــادية وتدريبيــة لتنميــ ،
 التنمية المهارية المستدامة.

  عمل أبحاث تجريبية وشـبه تجريبيـة متقدمـة علـي إثـر هـذا البحـث للوقـوف علـي نقـاط عديـدة وهامـة فـى ذات
 .البحث الحاليب غفل عنها دون عمد الباحث الموضول قد يكون

                                                           

النظريات -األس،-منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية "الماهيةم(: 2013شريف سنوسي عبد الطيف و سعودي محمد حسن) (1)
  .  97، مكتبة هابي رايت، منشية األمراء، أسيوط، مصر، صالمجاالت"-والنماذج والمداخل

، المؤتمر السنوي الساد،، مجل، التربية األخالقي، جامعة استراتيجيات اإلصالح ومنظومة القيم (:2008صديق عفيفي وآخرون)مار، (2(
 .7النهضة، بني سويف الجديدة، ص

 .12، صمرجع سابق(: 2008عبد العزيز عبداهلل البريثن) (3(
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 به تجريبيــة للوقــوف علــي أســباب عــزوف بعــض الشــباب عــن تأديــة واجبــاتهم تجــاه عمــل أبحــاث تجريبيــة وشــ
 رعاية المسنين وفي كافه الميادين.

 ( أو )أبـراج الشـيوخ(، الورديـة للعنايـة بالمسـنين يوصي البحث بتغير مسميات "دور المسنين"، لتصـبح )القـرى
 .برة المصرية، أو بيوت الخ"كوريا الجنوبيةكـ" –كتجربة أخذت بها بعض الدول 

 بيــوت الخبــرة(باســم مقتــرح موقــع  تدشــين موقــع إلكترونــي يــدون بــه كــل خبــرات )المســنين(يوصــي البحــث ب( ،
 ليستقي الشباب من خبرات اآلباء واألجداد.

 نقـل فكـرة أن يصــبح والقـائمين عليــه وكـذا قيـادة الجامعـة المــوقرة، ب الحـالي أن يتبنــي المـؤتمريوصـي البحـث بـ
، للقيـادات السياسـية، أسـوًة لمـا تبنتـه القيـادة ("هم تاج علـي رؤوسـنا"عام المسنينسمي )تحت مم، 2018عام 

 عام المرأة...الخ". –السياسية، لمسميات لبعض األعوام، كـــــــــــــ"عام الشباب 

 فكــرة وجــود مــادة تــدر، بمراحــل التعلــيم األساســي والثــانوي تحــت  الحــالي أن يتبنــي المــؤتمريوصــي البحــث بــ
 ن المؤتمر "هم تاج على رؤوسنا".عنوا

 المقترحات: 

للنهوض بأدوار أخصائي أن يضع بعض التوصيات، وما تم عرضة، يمكن للباحث من خالل البحث الحالي 
، فالبحث الحالي يضم المقترحات اآلتية، قواعد تقديم الرعاية والخدماتميادين رعاية المسنين، و ب رعاية المسنين،

 -:اآلتي من خالل التصنيف وذلك
 -:رعاية المسنيناالجتماعي لخصائي األإعداد أثنا   يراعيمقترحات حول ما  -1

ســـواء كانـــت فـــي مؤسســـات  ،لهــمالمقدمـــة  الرعايـــة والخـــدمات، وقواعــد تقـــديم رعايـــة المســـنينميـــادين  فـــىوتعتمــد 
االجتماعيــة أهليــة مــن مســاعدة العــائالت واألطفــال والشــباب فــي جميــع المؤسســات  شــبه حكوميــة أو حكوميــة أو

دورًا محوريــًا فــي  "أخصـائي رعايــة المســنين"ويلعــب ، وحــل مشـكالتهم فــي كــل الظــروف ،مســاعدة اآلخــرين بهـدف
مع األفـراد وغيـرهم  ممن خالل تعامله تقديم الرعاية والخدمات واإلرشاد والتوجيه، فن المجتمع، إذ يتركز دوره في

وقواعـد لل بأهميـة وضـرورة مـا يراعـي مـن جوانـب وأسـ، ومع الجماعات في شكل لجان ومجال، إدارة، وهـذا يـد
 -:بعضها كالتالي والتي يتمثلة، ي، باإلضافة للسمات الشخصلألدوار الموصوفة واألدوار الممارسة هأثناء إعداد

  كـــ) مهــارات التكيــف مــع (1)بمجموعــة مــن مهــارات التــدخل المهنــي أخصــائي رعايــة المســنين،أن يصــقل :
واإلرشـــــاد، والتوجيـــــه، المقابلة، المالحظـــــة، كــــــ"مهـــــارات مهنيـــــة   -" االرتبـــــاط ،االتصـــــالمـــــن " اآلخـــــرين

 ."االتصال، التنفيذ، ثم التقويم
  المهـارات  - المهـارات المعرفيـة) :وهـي (2)المهـارات المهنيـةإرشـادية للتـدريب علـي بـرامج مجموعـة توفير

 .(المهارات التأثيرية - دراكيةالمهارات اإل - مهارات العالقات اإلنسانية - دورالخاصة بتفهم ال

                                                           

 .12ص،قسم العلوم االجتماعية،جامعة البحرين،ع المجتمعاتمحاضرات في التدخل المهني م(:2007وجدي محمد بركات) (1(
 .42-41،مرجع سابقة، صتقييم المهارات المهنية عند األخصائيين االجتماعيين(:2005(عمر بن على عبد اهلل العجالنى)2)
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  نظرية  معارف تتصل باألس، النظرية)باكتساب أسا، معرفي منتقي  أخصائي رعاية المسنينأن يقوم"
معارف  -بالسلوك اإلنساني والبيئةمعارف تتصل -األنساق، األنساق االيكولوجية، المنظور االيكولوجي"

معـارف تتصـل  -معـارف تتصـل بالبحـث العلمـي -ة االجتماعيتقديم الرعاية والخدمات تتصل بسياسات 
تقــديم معــارف تتصــل بمؤسســات -معــارف تتصــل بالنــا، فــي مواقــف الخطــر-بتــدعيم العدالــة االجتماعيــة

كــ)الميثاق ممارسة باكتساب قيم مهنية االجتماعي  األخصائي"، وكذلك يجب أن يقوم "الرعاية والخدمات
احتـــرام التعدديـــة -فهـــم أشـــكال الظلـــم أو القهـــر-يـــة للصـــرالتوضـــيح المحـــددات األخالق-للمهنـــةاألخالقـــي 

  . (1)احترام القيم المجتمعية(-العدالة االجتماعية-السكانية في المجتمع

  برامج إرشادية بصـفة مسـتمرة للوصـول إلـي بإقامة دورات تدريبية، والتدعيم بالسعي الدءوب في المطالبة
 التنمية المهنية المستدامة. 

 :والخدماتالرعاية تقديم و  رعاية المسنين، خصائيالممارسة أل دواراأل للتفعييراعي  مقترحات حول ما -2

  درجــة الرضــا العــام عــن سياســات مؤسســات تقــديم االهتمــام بقيــا، عمــل دراســات مســحية وبحــوث حــول
 .الرعاية والخدمات للمسنين

 فــي ضـوء التطلعــات  مـن قبـل رواد مؤسســات تقـديم الرعايــة والخـدمات للمسـنينإســتراتيجية  وضـع خطـط
 .سعي الدءوب لتطبيقها خالل فترة زمنية محددةالمستقبلية من خالل الثورة, وال

  -:قة وتفعيلها مثلالدراسات السابد البحث الحالي لتفعيل ما جاء بنتائج وتوصيات بعض البحوث و ويؤك
  منــذ ، المواطنــةاالنتمــاء الــوالء و  التــي تنمــيالوطنيــة التأكيــد علــى أهميــة البــدء فــي تــدري، مقــررات التربيــة

 الصف األول االبتدائي. 
  ومعالجة قيم المواطنة.  إيرادمراجعة الكتب الدراسية بصورة دورية بهدف تحقيق التوازن في 
  كجــزء مــن تنميــة أدوار  ضــمن المقــررات الدراســيةوالــوالء واالنتمــاء زيــادة حجــم المــادة الخاصــة بالمواطنــة

 .تقديم الرعاة والخدمات
 والمعنيــة بتقــديم الرعايــة المعنيــة واالجتماعيــة المؤسســات المدنيــة  راكتباشــحليــل الكتــب المقــررة ديمومــة ت

، كدور المفاهيم اإليجابية ورفدها بأنشطة متنّوعة وتعزيز تحذف المفاهيم السلبية،و  ،والخدمات للمواطنين
 .مؤسسات الخدميةالفاعل ومتميز ألخصائي رعاية المسنين وما يختص بتقديم الرعاية والخدمات ب

  نواعــه المختلفــة وأشــكاله المتعــددة "كالمســنين بأضــرورة االهتمــام بحقــوق الفئــات األكثــر عرضــة لالنتهــاك
 حتى ال يزداد الغبن الواقع على هذه الفئات. الدراسيةمناهج الفي  "والمعاقين وغيرهم والمرأة الطفلو 

 -:المستحدثةلمواجهة المشكالت المجتمعية  دور الحكوماتمقترحات حول  -3

  دعم وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وضع آليات مناهج مستحدثة تتماشي مـع متطلبـات العصـر
 .كمادة تدر، للطالب تحت اسم "هم تاج على رؤوسنا" بما يدعم حقوق المسنين ودعم رعايتهم

                                                           

  .  52-15، صمرجع سابقم(: 2013شريف سنوسي عبد الطيف و سعودي محمد حسن) (1)
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 برامج فاعلة لدعم تقديم الرعاية تقديم أن يساعدوا في ك ت،شباب في العطالاالستفادة القصوى من طاقات ال
 .والخدمات للمسنين

  ومتناهية الصغر، وضم خبـرات المسـنين إلدرار دخـل لهـم وللمؤسسـات وجـزء مـن تشجيع المشاريع الصغيرة
 .للمسنين واالستفادة من خبراتهم السابقة كاستشاريين "بيوت الخبرات المصرية" شغل أوقات الفراغ
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 وآخرين،مراجعة: سيد أحمد عثمان،مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة.
 ين ببــرامج تعلــيم الكبــار،متطلبــات تحقيــق جــودة بيئــة التعلــيم والدارســ(: 2006رضــا محمــد عبــد الســتار) .25

 ، العدد الرابع،مركز تعليم الكبار،جامعة عين شم،.مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار
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فاعليــــة برنــــامج الرعايــــة االجتماعيــــة فــــي تحقيــــق األمــــن االجتمــــاعي (: 2012زيزيــــت مصــــطفي نوفــــل) .26
، ، دراســــة تجريبيــــة مطبقــــة علــــي مركــــز الطفــــل، كليــــة اآلداب، جامعــــة الشــــارقةلألطفـــال

  األمارات العربية المتحدة. 
دور الخدمــة االجتماعيــة فــي مكافحــة المشــكالت االجتماعيــة المعاصــرة زينــب أبــو زيــد أبــو بكر)بــدون(:  .27

  .لدي الشباب
التــدخل المهنــي مــن منظــور الممارســة العامــة للخدمــة االجتماعيــة (: 2008ســمر صــبحي عمــر يوســف) .28

دكتـوراه، كليـة الخدمـة االجتماعيـة، جامعـة ، رسـالة لتمكين المسنين بالمؤسسات اإليوائية
 حلوان. 

ـــد اللطيـــف و عبـــد الخـــالق محمـــد عفيفـــي) .29 ـــيم مهـــارات (: 1992سوســـن عثمـــان عب ـــدليل المنهجـــي لتعل ال
، المعهـــد العـــالي للخدمـــة االجتماعيـــة، رقـــم اإليـــدال بـــدار الكتـــب األخصـــائي االجتمـــاعي

 .", القاهرة9482/92"
 .، اإلشعال للنشر، اإلسكندريةر والمنظور الظاهري لعلم االجتمالنظرية الدو (: 1992السيد على شتا) .30
 .، المجل، األعلى للثقافة، القاهرةموسوعة علم اإلنسان(: 2003شارلوت سميث) .31
منظـــور الممارســـة العامـــة فـــي الخدمـــة م(: 2013شــريف سنوســـي عبـــد الطيـــف و ســـعودي محمـــد حســن) .32

، مكتبـــة هـــابي المجـــاالت"-لمـــداخلالنظريـــات والنمـــاذج وا-األســـ،-االجتماعيـــة "الماهيـــة
  رايت، منشية األمراء، أسيوط، مصر.  

، االتصــال فــي الممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة(: 2013شــريف سنوســي عبــد اللطيــف الســعداوي) .33
 رايت، منشية األمراء، أسيوط. مكتبة هابي

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .34 -الطـــــــرق-المبـــــــادئ-مقدمـــــــة إلـــــــي الخدمـــــــة االجتماعيـــــــة "الفلســـــــفة(: 2013)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هابي رايت، منشية األمراء، أسيوط. المجاالت"،

، المؤتمر السنوي الساد،، استراتيجيات اإلصالح ومنظومة القيم (:2008صديق عفيفي وآخرون)مار، .35
 لنهضة، بني سويف الجديدة.مجل، التربية األخالقي، جامعة ا

)رســـالة  المشـــاركة السياســـية للشـــباب األردنـــي : دراســـة ميدانيـــة(، 2007عبـــد الباســـط عبـــد اهلل قـــويطن ) .36
دكتـــوراه( ، قســـم البحـــوث والدراســـات االجتماعيـــة  ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، 

 القاهرة
، أخالقــي عربــي للخدمــة االجتماعيــةنحــو تصــور لصــياغة دســتور (: 2008عبــد العزيــز عبــداهلل البــريثن) .37

. منشـــورة بمجلـــة 3كليـــة اآلداب، جامعـــة الملـــك ســـعود، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ص
 دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، عدد "أبريل" جامعة حلوان، مصر. 
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ـــداهلل ) .38 ـــولي عب ـــدين مت ـــة المهـــار (: 1999عصـــام ال ـــة الميدانيـــة ودورهـــا فـــى تنمي ات التدريســـية لـــدى التربي
، الطــالب المتــدربين تخصــص تربيــة بدنيــة بالمنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية

، مجلة علمية محكمة، العدد الثاني، السنة الرابعة عشرة، مجلة البحوث النفسية والتربوية
 كلية التربية، جامعة المنوفية.  

، رسالة ماجستير، كلية ين نوعية الحياة للمسنينخدمات الرعاية االجتماعية وتحس(: 2005عماد محمد) .39
 الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان.

"دراسـة  تقييم المهارات المهنية عند األخصائيين االجتماعيين (:2005عمر بن على عبد اهلل العجالنى) .40
، رســالة ماجســتير مســحية فــي مستشــفيات الصــحة النفســية بالمملكــة العربيــة الســعودية"،

ات العليـــا، قســـم العلـــوم االجتماعيـــة، جامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة، كليـــة الدراســـ
 .المملكة العربية السعودية

العالقــة بــين الممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة والحــد مــن غــادة ربيــع محمــد عــوض خشــت)بدون(:  .41
 قســم المجــاالت، ، "رســالة ماجســتير"،مشــكالت األطفــال المــودعين بالمؤسســات اإليوائيــة

 كلية الخدمة االجتماعية، فرل الفيوم، جامعة القاهرة.
  ".102، رقم المقرر:"مقدمة في الرعاية االجتماعيةفيصل األسمر)بدون(:  .42
، )ترجمـة( عبـد العزيـز فهمـى، دار الكتـب الثورة والحرية: دراسة تحليليـة للثـورات(: 2011كرين برنتون ) .43

 والوثائق القومية، القاهرة.
الممارســــة العامــــة فــــي الخدمــــة االجتماعيــــة فــــي مجــــال رعايــــة (: 2004وآخــــرون) المعــــاطيمــــاهر أبــــو  .44

 ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان. المسنين
مقدمـة فـي الرعايـة االجتماعيـة والخدمـة االجتماعيـة سلسـلة مجـاالت (: 2005ماهر أبـو المعـاطي علـي) .45

 ، القاهرة.2شر، ط،دار الزهراء للطباعة والنوطرق الخدمة االجتماعية
االســــتقالل -دراســــات فــــي الصــــحة النفســـية "المهــــارات االجتماعيــــة(: 1998محمـــد الســــيد عبــــد الـــرحمن) .46

 ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.2، جالهوية"-النفسي
المعهـــد  الئحـــةعميـــد المعهـــد القـــومي لعلـــوم المســـنين، (: 2015محمـــد ياســـر ســـيد ســـيف الـــدين حســـين ) .47

 .36-1، جامعة بني سويف، ص علوم المسنينالقومي ل
المواطنــة مــن منظــور حقــوق اإلنســان فــي منــاهج التربيــة الوطنيــة فــي (: 2012محمــد يعقــوب وآخــرون ) .48

معهـــد راؤول لدراســـات  األقطـــار العربيـــة "دراســـة حالـــة لكـــل مـــن األردن ومصـــر ولبنـــان"،
  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، عمان.  

القـــوى االجتماعيـــة والطـــابع المؤسســـي للمشـــاركة السياســـية فـــي بلـــدان (: 2003) محمـــود حديـــد المحمـــد .49
 ، )رسالة دكتوراه(، قسم االجتمال، كلية اآلداب، جامعة عين شم،. المشرق العربي
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 ملخص البحث:

ة التــي تهــتم بالدراســات الســطحية غيــر تقليديــثــورة قويــة فــى التحــول مــن العلــوم الالمعاصــر  العلــومشــهد ت
، فــي ابــذاته "علــوم المســنين" قائمــةً  تبحــث فــي جــواهر األمــور وبتعمــق فجــاءت ةجديــد المتعمقــة، إلــى مــيالد علــوم

، وعنصرًا هامـًا وأساسـيًا وفـاعاًل فـي العربية قوة ال يستهان بها اتمجتمعالفي  ةالثروة البشريفيه َعد تُ الوقت الذي 
يـادة المنشـودة فيهـا، فـي ذات الوقـت الـذي تمـر فيـه المنطقـة العربيـة بمنعطـف  سبيل التقدم والتطور والتحضر والرِّ

لـــق علـــى األحـــداث التـــي طـــرأت علـــي بعـــض خطــــير، بـــات يعــــرف "بـــالربيع العــــربي"، وهـــو المصـــطلح الـــذي أط
وانبثقـــت مشـــكلة البحـــث الحـــالي مـــن أهميـــة دراســـة بعـــض المتغيـــرات التـــي اســـتحدثت علـــي . المجتمعـــات العربيـــة

 أثر بصـورة مباشـرة فـي ذوات وحيـاة المسـنين،فـ، وحـدوث انفـالت أخالقـي لـدي بعـض الشـباب، ذلـكالمجتمع إثر 
عــدم ك، جــوانبهم االجتماعيــة والنفســية ســلبي علــي ذا أثــركــان  اعرهم،ســلوكيات تــؤذى مشــو النفســية واالجتماعيــة، 

http://www.ahewar.orguk/
http://www.wikipedia.com/
http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t-6864.html
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ـــالعجز،  ـــاة، وعـــدم التكيـــف، والشـــعور ب ـــة  المشـــكلةفالرضـــا عـــن الحي ـــنجم عـــن ظـــروف بيئي ـــة موقـــف ي االجتماعي
 موصــوفة وأدوار ممارســة تــوفير أدوار إلــيكــد أ مجتمعيـة يــؤثر علــى الــذات، فتحتــاج إلــي معالجــة إصـالحية، ممــا

رشــاد و ة و تنبؤيــو عالجــي و  ةوقائيــصــائي رعايــة المســنين، ألخفاعلــة   والمالحظــة ودراســة الحالــة، المقابلــةب توجيــها 
هـــدف البحـــث تعـــرف الخلفيـــة الثقافيـــة الداعمـــة فـــي الوصـــول لمظـــاهر ومالمـــح المشـــكالت المجتمعيـــة و  وغيرهـــا.

 واتبـع المـنهجهـا، هتي مواجفـ ألخصـائي رعايـة المسـنين موصـوف والـدور الممـار،الـدور الواقعها، و المستحدثة، و 
 وجــود مشــكالت أكــدتفوجــاءت خطــوات البحــث فــي اإلجابــة عــن أســألته،  )الوصــفي التحليلــي( للمســح الميــداني،

 ألخصـائي رعايـة المسـنين موصوف والدور الممار،أن للدور الإلي نتائج وخلصت ال اجتماعية، وثقافية وغيرها،
ــــة المســــتحدثة  ــــي مواجهــــة المشــــكالت المجتمعي ــــ ذاف ــــرة، وقائي ــــة كبي ــــو  ،اً أهمي ــــ، اً عالجي ــــة ل، اً وتنموي ــــق العدال تحقي

الخدمات والرعايـة االجتماعيـة كاالسـتقامة المهنيـة، تقديم وقواعد  وصوف والدور الممار،موالدور ال ماعية،االجت
رعايــة ألخصــائي البحــث بتفعيــل المســؤوليات األخالقيــة وأوصــي واألمانــة واالســتقامة المهنيــة،  والكفــاءة المهنيــة،

احترام قيمـــة وكرامـــة اإلنســـان، تحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة، تقـــديم الخـــدمات االجتماعيـــة، االســـتقامة كـــ المســـنين،
أبحاث تجريبية وشبه تجريبية متقدمـة علـي إثـر هـذا البحـث علي وجود عمل الالمهنية، الكفاءة المهنية...وغيرها، 

لوقـوف علـي ، واون البحث الحالي غفل عنها دون عمـدللوقوف علي نقاط عديدة وهامة فى ذات الموضول قد يك
أســـباب عـــزوف بعـــض الشـــباب عـــن تأديـــة واجبـــاتهم تجـــاه رعايـــة المســـنين وفـــي كافـــه الميـــادين، وتدشـــين موقـــع 

م، تحـت 2018، وأن يصـبح عـام همإلكتروني يدون به كل خبرات الشيوخ )المسـنين(، ليسـتقي الشـباب مـن خبـرات
 .علي رؤوسنا" "هم تاج (نونمسمي )عام المس

 
 

Summary: 
Contemporary science is witnessing a strong revolution in the transformation from 

traditional science that deals with in-depth surface studies, to the birth of new 

sciences that look at the jewels of things and in depth the "old sciences", in its own 

right, while human resources in Arab societies are a significant force and an 

important, Progress, development, urbanization and the desired leadership at the 

same time as the Arab region is passing through a dangerous juncture, has become 

known as the "Arab Spring", a term that was called the events that took place in 

some Arab societies. Emerged the problem of current research of the importance of 

studying some of the variables introduced to society after that, and the occurrence of 

a moral loose I have some young people, The impact directly in women with the 

lives of the elderly, psychological, social, and behaviors that hurt their feelings, had a 



Niles Journal for Geriatric and Gerontology               Khateeb,,    Limiting Recent Problems 

- 101 - 

 

negative impact on the psychological and physical health, such as fear, depression , 

and dissatisfaction with life, lack of adjustment, and a sense of helplessness, social 

and psychological problem attitude is caused by community-based environmental 

conditions affect the self, we need to reform treatment, which confirmed to provide 

scientific and professional roles effective for specialist care for the elderly, 

preventive, curative and predictive guidance Interview and observation and case 

study, and psychological tests and standards, and others The goal of research known 

as supporting access to aspects and features of societal problems developed, and the 

realities of cultural background, and the role of scientific and professional specialist 

care for the elderly in the face, and follow the approach (analytical descriptive) field 

survey, came research steps in answering liquefies, she stressed the existence of 

psychological problems and social, cultural and other , the results to me and 

concluded that the role of scientific and professional specialist elderly care in the 

face of societal problems developed great importance, preventive and therapeutic, 

and development, and the indicative guideline, and the achievement of social justice, 

and to provide guidance and counseling, care and others, and the role of pain Ne 

rules and the provision of services and social welfare Kalastqamh professional, 

professional competence, honesty and integrity of professional I recommend research 

to activate the moral responsibilities of specialist care for the elderly, such as respect 

for the value of human dignity, social justice, social services, professional integrity, 

professional competence ... and others, to work on the existence of empirical 

research and quasi-experimental advanced on the impact of this research to find out 

the many important points in with the subject current search may be overlooked 

without deliberately, and stand on the reasons for the reluctance of some young 

people to perform their duties towards the care of the elderly and in all fields, and the 

launch of a website note down by all the experiences of the elderly (the elderly), to 

derive young people from their experiences and become the year 2018, under the 

indefinite period (in pain N.) "They are a crown on our heads." 

 

 

 


