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رتصو مق#"ح من منظو نموذج ا��ياة �� خدمة الفرد لتحس�ن نوعية حياة  ر

  ياملسن�ن بال مأو

الدين محمود   ر، إبرا4يم عبدا�8سن 67اج، 4ا3ي جعفر دمحم نو1ردمحم محمود نو

4ر, Bلية ال#"بية بالقا4رة,  ا�?دمة <جتماعية وتنمية ا68تمعقسم C زجامعة.  

  MohamedMahmoud.208@azhar.edu.eg :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  :املستخلص

ي       اسـ,+دف البحـث ا&%ـا$� التعـرف ع�ـ� واقـع نوعيــة حيـاة املـسن�ن بـال مـأو املقيمـ�ن باملؤســسات 

ا&=�ــــ>ة، مــــن خــــالل التعــــرف ع�ـــ� نوعيــــة حيــــا7+م ع�ــــ� البعــــد املوضــــو4� والــــذي 2يوائيـــة بمحافظــــة 

ا&%يـاة الـI%ية ـ ا&%يـاة Hجتماعيـة ـ ا&%يـاة النفـسية ـ ا&%يـاة الDEفC+يـة والثقافيـة ـ ا&%يـاة (@ـشمل 

الرضـا (، والتعـرف ع�ـ� نوعيـة حيـا7+م ع�ـ� البعـد الـذاOي والـذي @ـشمل )الديLية ـ ا&%ياة Hقتصادية

، ومعرفـة املعوقـات الVـU تواجـھ تحـس�ن نوعيـة )عن ا&%ياة ـ التكيف Hجتما4� ـ تقدير الذاتالعام 

ــع مقDEحـــات لتحــــس�ن نوعيـــة حيــــا7+م، وصــــوال لوضـــع تــــصو مقEـــDح لتحــــس�ن نوعيــــة  ضــ رحيـــا7+م، و و
ً

 �حيــا7+م باســـتخدام نمـــوذج ا&%يـــاة _ــ� خدمـــة الفـــرد، واعتمـــد البحــث ع�ـــ� املـــن^[ الوصـــفي التحلي�ـــ

مفـردة ) 50(ملH ghجتما4� بأسلوب العينة العمديـة، وطبـق البحـث ع�ـ� عينـة قوامcـا باستخدام ا

بمحافظــة ا&=�ــ>ة ، وتمثلــت أدوات " معانــا إلنقــاذ إlــسان"يمــن املــسن�ن بــال مــأو املقيمــ�ن بمؤســسة 

ــــDاء  ــــــسادة ا&rsــــ ــــع الــ ــــــة مـــ ، ودليـــــــل مقابلــ ـــــال مــــــــأو ــــسن�ن بــ ة اســـــــtبار للمــــ ــــتما ـــ� اســــ ــــات _ــــ يجمـــــــع البيانــــ ر

أن نوعيـــة حيـــاة املـــسن�ن بـــال : توصـــل البحـــث  إ$ـــx مجموعـــة مـــن النتـــائج مـــن أuمcـــاواملتخصـــص�ن، و

� البعد املوضو4�، والذي @شمل نوعية ا&%ياة الـI%ية وHجتماعيـة والنفـسية والDEفC+يـة �يمأو ع

جـــة متوســـطة، كـــذلك نوعيــــة ا&%يـــاة ع�ـــ� البعـــد الــــذاOي  روالثقافيـــة والديLيـــة وHقتـــصادية جــــاء بد

جـــــة والــــذي @ـــــشمل الر رضـــــا العـــــام عــــن ا&%يـــــاة و التكيـــــف Hجتمـــــا4� وتقــــدير الـــــذات جـــــاء أيـــــضا بد
ً

رمتوسطة، و_� ضوء النتائج توصل الباحث إ$x وضع تصو مقDEح لتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال 

  .يمأو باستخدام نموذج ا&%ياة _� خدمة الفرد

، نموذج:الYلمات املفتاحية   .    ا&%ياةي تحس�ن نوعية ا&%ياة، املسن�ن بال مأو
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ABSTRACT 

The current research aimed to identify the status-quo of the quality of 

the homeless elderly life, residents of housing institutions in Giza 

governorate by identifying their quality of life on the objective 

dimension that includes (healthy life, social life, psychological life, 

recreational and cultural life, religious life, economic life). The study 

also sought to identify the quality of life on the subjective dimension, 

which includes (general satisfaction of life - social adjustment – self-

esteem), and identify the obstacles of improving their quality of life 

and to develop a suggested proposal to improve their quality of life, to 

come up to a proposed vision to improve their quality of life using the 

life model in the service of the individual. The research made use of 
the descriptive analytical method using the social survey in the method 

of the intentional sample, and it was administered to a sample of (50) 
elderly residents of the “ Mana Human Rescue Foundation” in Giza 

governorate. The data collection tools were a questionnaire for the 
homeless elderly, and an interview guide with experts and specialists. 

The results of the research revealed that the quality of life of the 
homeless elderly on the objective dimension, which includes the 

quality of life health, social, psychological, recreational, cultural, 
religious and economic came with an average degree, as well as the 

quality of life in the self-dimension, which includes general 

satisfaction of  life, social adjustment and self-esteem, also came with 

an average degree. The research developed a suggested proposal to 

improve the quality of life of homeless elderly people using the life 

model in the service of the individual. 

Keywords: Improving the Quality of Life, Homeless Elderly, Life 

Model.    
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أوال 
ً

  :مدخل ملشYلة البحث: 

عايــة ألفرادuــا وuــذه الرعايــة تمتــد ل�افــة جوانــب  قC+ــا بقــدر مــا تــوفره مــن  ر      يقــاس تقــدم �مــم و ر
 U�ا&%ياة الI%ية، وHجتماعية، وHقتصادية، والتعليمية، وألن ال�Dوة ال�شر�ة �� العامـل �سا�ـ

ـــة وال د ا&%يـــــو لتقـــــدم �افـــــة ا�=تمعـــــات املتقدمــ يواملـــــو ـــواء، لـــــذا فـــــإن uHتمـــــام ر ناميـــــة ع�ـــــ� حـــــد ســ
يبا&=انب ال�شر يتطلب uHتمام باإلlسان عDr مراحل حياتھ ا�sتلفة، وتقديم الرعاية l2سانية 

لھ، طفال �ان أو شابا أو مسنا 
ً ً ً

  ).343، ص2009خليل، (

عايــة إlــسانية مت�املــة للمــسن�ن وجــودة ا&sدمــة املقدمــة لcــم مــن   D�ر      لــذا يجــب تــوف D�آجــل تــوف
ــا  عايـــة تلــــك الفئـــة مــــن �بـــاء و�جــــداد واجـــب علينــ رب�ئـــة آمنــــة للمـــسن�ن مــــن ا&=Lـــسي�ن، حيــــث أن 
�ـــادة أعـــدادuم  ة تحتمcـــا القـــيم وتـــدعمcا القـــوان�ن، خاصـــة مـــع  عـــاي,+م ضـــر زجميعـــا، فقـــد أصـــبح  ر ور

ً

اســة ع�ــ� )40،ص2010حمــ�ش، (  أن كبــار الــسن مــن ا&=Lــسي�ن _ــ�) 2007(ر، فقــد أظcــرت نتــائج د
اســة  رتزايـد مــستمر، ونظــرا لcــذه الز�ــادة فcـم _ــ� حاجــة إ$ــ� التكيــف Hجتمـا4�، وأكــدت ع�ــ� ذلــك د

ً

Swenson) 2012 ( ن وأن�ــــادة عــــدد املــــسن�  �ت نتائجcــــا أ$ــــ� أن uنــــاك تLبــــؤات إ$ــــ زوالVــــU أشــــا % 40ر
لسوف يموتو _� دو الرعاية بحلو  ، نظرا لقلة جودة ا&sدمات §+ا2020رن

ُ
.  

 عاما فأك�c=)60Dاز _� بيان بمناسبة اليوم العالUª للمسن�ن       وقد أو©g ا&
ً

والذي حددتھ �مم ) 
ن مليـو مـسن بLـسبة 6.8، أن عـدد املـسن�ن قـد بلـغ 1990 د@سمDr عام 14املتحدة _� اجتماعcا يوم 

6.7 % �تفاع uذه الLسبة إ$ يا&=cـاز املركـز  (2052عـام % 17.9رمن إجما$� الس�ان، ومن املتوقع ا
  ).2021،بئة العامة و2حصاءللتع

 �عايــة املــسن�ن قــضية إlــسانية uامــة حرصــت علC+ــا �افــة �ديــان الــسماو�ة، فحثــت ع�ــ  DــrعتOر     و
ة توف�H DحEـDام والرعايـة لكبـار الـسن، والـشيخوخة �ـ� أخـر مرحلـة عمر�ـة يمـر §+ـا lHـسان،  ورضر

مــر بمراحـل متعــددة، فيبـدأ وليــدا وقـد �انـت مــن حكمـة ا&sــالق سـبحانھ وOعــا$� أن جعـل l2ـسان ي
ً

ضـعيفا ثـم شــابا قو�ـا واخ�ـDا شــيخا ضـعيفا،
ً ً ً ً ً ً

  �ِا° الـذي خلقكــم مـن ضـعف ثــم جعـل مــن "قــال Oعـا$ ِ
َ ََّ ْ َّ ُ ُ

ٍ
َ َ َ ََّ َّ

ِ
ُ

ــــوة ضـــــعفا وشـــــ�بة ۚ يخلـــــق مـــــا @ـــــشاء ۖ وuـــــو العلـــــيم ¹ُعـــــد ضـــــعف قـــــوة ثـــــم جعـــــل مـــــن ¹عـــــد قـ ُ َّ َِّ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْْ ُ َ ََ َ ََ َ ًَ ُ ْ َ َُ ْ ً ُ ًُ
ِ َ َّ ُ

ُ القـــــديرٍ ِ
َ ْ

 "
م،(   )54والر

 �      وقـــد فرضـــت الز�ـــادة _ـــ� أعـــداد املـــسن�ن واقعـــا اجتماعيـــا لـــھ تـــأث�Dات مباشـــرة وغ�ـــD مباشـــرة ع�ـــ
ً ً

جتــــھ وأبنائــــھ : املــــشكالت الVــــU تواجــــھ املــــسن�ن مثــــل زاضــــطراب العالقــــات Hجتماعيــــة بــــ�ن املــــسن و
ـــھ Hجتماعيــــة، وضـــــعف تفاعالتــــھ، «ــــھ، والـــــشعو بفقــــدان م�انتــ روأقا ـــھ، والت�لفـــــة ر  وك�ـــــDة احتياجاتـ

فــھ  تفــاع Hســعار، وكــذلك مطالــب �بنــاء مــع عــدم تفcــم ظر والزائــدة الVــU @عانC+ــا ¹ــسب املــرض، وا ر
 UــVــدمات الs&ــذه الفئــھ واcتلفــة لsحتياجــات ا�H ات مراعــاة راملاديــة، بمــا يحــتم ع�ــ� متخــذي القــرا

ن إحـــداث وOغ�ـــDات أثـــرت ع�ـــ� uـــذا تتطل½+ـــا، و_ـــ� ظـــل uـــذا الوضـــع وأمـــام مـــا يتعـــرض لـــھ ا�=تمـــع مـــ
جـــــات  ـــاء، والز وا�=تمـــــع وكيانـــــھ، تفاقمـــــت مـــــشكالت املـــــسن، وOغ�ـــــDت أســـــاليب معاملـــــة �بنـــــاء لإلبــ
اج، Hمــر الــذي أثــر ســلبا ع�ــ� كيــان املــسن�ن، حيــث ضــعفت العالقــات Hجتماعيــة ا$ــ� مرحلــة  لــألز

ً
و

صـــو مـــستو ا يوصـــلت حـــد اعتـــداء �بنـــاء ع�ـــ� 2بـــاء، وعقـــوقcم، و ل  يلتعامـــل ا$ـــ� إدlـــي مـــستو لـــھو

  ).160، ص2016عبيد،(

، وÂعتrـــD الtـــشرد عنـــد  ا واســـعا لظـــاuرة املـــسن�ن بـــال مـــأو ي      وقـــد شـــcدت الـــسنوات �خ�ـــDة انtـــشا
ً ً

ر
املسن�ن اlع�اسا لsÄلل الوظيفي املوجود _� ا�=تمع، حيث أصـبحنا نـر أsÃاصـا _ـ� م�انـة أبنائنـا 

ً
ي

َ

ظائفcـا فلـم وأمcاتنا _� الـشارع وuـذا @عكـس لنـ وا ا&sلـل الـذي أصـبحت Oعـاlي منـھ �سـرة _ـ� بناÆ+ـا و
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Oعــد العالقــات داخــل �ســرة ¹ــسيطة كمــا �انـــت عليــھ بــل أصــبحت أك�ــO Dعقيــدا، وأدت إ$ــ� ضـــعف 
ً

 Dـ�كث �رالتالحم ب�ن �فراد وظcو الفردانيـة ¹ـس�ب التخ�ـ� عـن ¹عـض القـيم واملعـاي�D، كمـا نالحـظ _ـ
ر مــــن القيــــام بـــبعض وظائفcــــا خاصــــة فيمـــا يتعلــــق بكبــــار الــــسن مـــن �حيــــان اlــــh%اب ¹عـــض �ســــ

عـــــاي,+م فcنـــــاك مـــــن @عـــــاملcم ¹ـــــسوء والـــــبعض ال يحEـــــDمcم حVـــــU أن ¹عـــــض �Ãـــــsاص  روحمـــــاي,+م و
 ��U _ـÉئ�ـ ، �ـل uـذه �سـباب والعوامـل ت�ـو _ـ� غالـب �حيـان سـ�ب  ريقومـو بطـردuم خـارج املÊـ> ن ل ن

  ).2-1، ص2017غيبوب، .(لشارع و«التا$� الtشردياhl%اب املسن�ن من ا&=و �سر و&=ؤuم إ$� ا

اســة  أن ظــاuرة Oــشرد املــسن�ن _ــ� تزايــد مــستمر مــن الــس�ان، ) Meghan) 2010ر      فقــد أظcــرت د
اســة  ا إ$ــx أن uنــاك Oغ�ــD مÄ%ــوظ _ــ� فئــة ) Calhan) 2013روأكــدت ع�ــ� ذلــك د ت نتائجcــ روالVــU اشــا

، إذ أن الفئة العمر�ة _� Oعد uا ما بـ�ن 1990اد ياملشردين بال مأو  عامـا، و_ـ� 36ــ 34ر تراوحت أعما
ً

 عامــا، أمـا _ـ� التعـداد �خ�ــD بـدأت مـن 40ــ 37 �انـت O2000عـداد 
ً

 عامــا وlـسبة مـن 51ــ 49
ً

 عامــا 60
ً

جــد أن uــذه الفئــات تفتقــد ا&%مايــة Hجتماعيــة مــن جانــب الدولــة واملنظمــات التطوعيــة،  وفــأك�D و
اســة أحمــد  اســة أن أعــداد املــسن�ن املــشردين بـــال ) 2020(روأكــدت ع�ــ� ذلــك د رحيــث أو©ــ%ت الد

 �uم باملؤسسات 2يوائيـة و«التـا$ رمأو _� تزايد مستمر، وأن uناك معوقات تؤدي إ$� عدم استقرا ي
ن إ$� الشارع مره ثانية   .ويÄ=ؤ

�ــــة مــــصر العر«يــــة، أن عــــدد  ـــا4� بجمcو ة التــــضامن Hجتمـ ا ر      وOــــش�D 2حــــصاءات الرســــمية بــــو رز
� بلغ املسن��ة (lـساء ) 252(رجـال، و ) 491(يمشرد بال مأو مقـسمة إ$ـ� ) 743(ين بال مأو الفع ا رو ز

�  ).التضامن Hجتما4

ة  �U مبـادÉي يحت من القيادة السياسية أطلق الرئ�س عبـدالفتاح الس�ـlساlتوجھ إ �حيـاة "ر      و_
رع ومخـاطرة إ$ـ� مؤسـسات ، وذلك النtشال uؤالء املواطن�ن من ظلمات الـشا2019_� يناير " كر�مة

رعايــة اجتماعيــة تــوفر لcــم حيــاة أمنــة وكر�مــة @ــستحقوÓ+ا �ــأفراد _ــ� uــذا ا�=تمــع، ومــن ثــم وجcــت 
ة التـــضامن Hجتمـــا4� بنقـــل �ـــل مـــن uـــو _ـــ� الـــشارع ســـواء �ـــان طفـــال أو شـــابا أو مـــسنا إ$ـــ� دو  ا رو ز

ً ً ً
ر

  .رعاية

ـــدة مــــن املــــش احــــدة مــــن ي      فقــــد أصــــبحت مــــش�لة املــــسن�ن بــــال مــــأو واحـ وكالت الالفتــــة للنظــــر، و
، حيــث  يالظـواuر Hجتماعيـة الـسلبية الVـU آخــذت _ـ� التفـاقم والE>ايـد املــستمر _ـ� مجتمعنـا املـصر

ا .... نtيجـة لعوامـل عديــدة �ـالفقر وســوء �حـوال املع�ـشية، وســوء معاملـة Hبنــاء وعقـوقcم  وغ�uDــ
 الــشارع كمــأو لcـــم، uر«ــا مــن مـــشكالت مــن العوامــل، ينــدفع uـــؤالء املــسن�ن ا$ــ� فــضاء وأســـع وuــو

ً
ي

ك  اســـة بــن مبـــا دuم، مÔ+ـــا Hقتــصادية وHجتماعيـــة والنفــسية والـــI%ية، وuــذا مـــا أظcرتــھ د رتطــا ر ر
، وتـدlي املـستو ) 2015( اسـة إ$ـ� أن مـن أسـباب Oـشرد املـسن�ن التفكـك �سـر يحيث توصـلت الد ي ر

اســـة الـــسيد  �U، والطـــالق، وuـــذا مـــا أكـــدت عليـــھ دÖاســـة أن مـــن ) 2020(راملع�ــ رحيـــث أو©ـــ%ت الد
قأسباب Oشرد املسن�ن عدم وجود دخل يكفC+م وÂغطي احتياجا7+م، كذلك عقو �بنـاء، والتفكـك 

  .  ي�سر

ي      وOعدد احتياجات املسن�ن بال مأو ما ب�ن ×%ية، واجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وترفC+ية، 
اسة  اسة إ$� أن كبار السن ) Patton )2003روثقافية، وديLية، وuذا ما أظcرتھ د رحيث توصلت الد

  .يبال مأو لدÚ+م العديد من Hحتياجات الI%ية، وHجتماعية، وا&sدمات Hقتصادية
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ي      ومع Oعدد واختالف حاجات املسن�ن بال مأو تتعدد املشكالت الUV تواجccم، فcناك املشكالت 
الت العالقــات Hجتماعيـة، واملــشكالت الـI%ية، والنفــسية، ومـشكالت شــغل وقـت الفــراغ، ومـشك

اسة الشال  اسة إ$x أن uناك العديد من ) 2010(رHقتصادية، وuذا ما أظcرتھ د ت الد رحيث اشا ر
 �املشكالت الUV تواجھ املسن�ن من ا&=Lسي�ن، مÔ+ا املشكالت الـI%ية، وHجتماعيـة الVـU تمثلـت _ـ

ف العزلة، ومشكالت اقتصادية متمثلة _� ضعف العالقات Hجتماعية، ومشكالت نفسية متمثلة 
اســـة جـــالوخ  ة املـــسن�ن ع�ـــ� شـــراء �دو�ـــة، كمـــا أظcـــرت د رعـــدم قـــد نأن املـــسن�ن يواجcـــو ) 2013(ر

اسـة املــرابط  ) 2020(رعـدت مـشكالت، مÔ+ــا ×ـ%ية، واجتماعيــة، واقتـصادية، و أكــدت ع�ـ� ذلــك د
شكالت تمثلت _ـ� مـشكالت اجتماعيـة، نوالUV توصلت إ$x أن إ$� أن املسن�ن يواجcو العديد من امل

  .واقتصادية، ونفسية، و×%ية

جــة وحــدة املــشكالت مــن مــسن ألخــر، ومــن مــسن مقــيم مــع أســرتھ وأخــر مقــيم  ر      uــذا وتختلــف د
اسة عبدا&%فيظ  ق ب�ن املسن�ن _ـ� ب�ئـة �سـرة ) 2012(ربدار الرعاية، فقد أظcرت د وأن uناك فر

_ـــ� ب�ئـــة �ســـرة، كـــذلك يختلـــف رواملـــسن�ن _ـــ� دو الرعايـــة _ـــ� الع وامـــل Hجتماعيـــة لـــصا&g املـــسن�ن 
�(يمــــستو التوافــــق بإ¹عــــاده Þصــــ ،�ربــــ�ن املــــسن�ن _ــــ� ب�ئــــة �ســــرة واملــــسن�ن _ــــ� دو ) ذاOــــي، اجتمــــا4

اســـة  والVـــSingh & jain) 2013 ( Uرالرعايــة لـــصا&g املـــسن�ن _ـــ� ب�ئــة �ســـرة، وأكـــدت ع�ـــ� ذلــك د
ق ذ يات داللـة إحـصائية _ـ� مـستو املـشكالت الـنفس اجتماعيـة بـ�ن وتوصلت نتائجcـا إ$ـx وجـود فـر

راملسن�ن _� دو الرعاية واملسن�ن املقيم�ن خارج الدار لصا&g املسن�ن _� دو الرعاية   .ر

، و�ـــ� الVــــU @عrـــD عÔ+ــــا  ي      لـــذلك �ـــان البــــد مـــن uHتمــــام بمـــا @ــــسUª نوعيـــة حيـــاة املــــسن�ن بـــال مــــأو
ف Hجتماعيــــة وHقتــــصادية والــــI%ية باملؤشــــرات الكميــــة والكيفيــــة بمــــدلو وال7+ا لألوضــــاع والظــــر

ضـا الفـرد وا�=تمعـات لcــذه  جـة تقبـل و ف واlع�اسـا7+ا ع�ـ� د روالنفـسية والتفاعـل بـ�ن uـذه الظـر ر و
ف،  اســة عبـدا&=واد )2،ص2009سـعيد، (والظـر ة توعيـة الــرأي ) 2011(ر، فقـد أكـدت د ورع�ـ� ضـر

�U مــر�ح لكبــاÉمنــاخ نفــ D�ميــة تــوفuاصــة §+ــم، العــام بأs&جتماعيــة اH ن العالقــات�ر الــسن، وتحــس
 �قوتوف�D �افة ا&%قو الI%ية والنفسية والDEو�حية والتثقيفية لتـك الفئـة بحيـث يـتم إدمـاجcم _ـ

اسة بلـيح  � ذلك د�والVـU توصـلت نتائجcـا ) 2018(رمجتمعcم لتحس�ن نوعية حيا7+م، كما أكدت ع
ات واملعاملــة الطيبــة مــن �خــر�ن واملــشاركة _ــ� إ$ــx أن املــسن�ن _ــ� حاجــھ للمــشاركة _ــ� أتخــ راذ القــرا

�U وتوف�D أماكن للDEو�ح، وتنظيم ا&%فالت واملناسبات âشاط الر�اLتمام بالuH املناسبات، كذلك
  .ا�sتلفة لcم

وانطالقا مما سبق عرضھ،     
ً

يأنھ ل�ي يتم تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو البد من تضافر  ف
� أن @ع�شوا حياة كر�مة، ومن ا&=cود وامل��، وذلك ملد يد العو لcم ومساعد7+م ع�نcن ا�sتلفة ع

ـــا  جــــة �و$ــــ� والVـــــU تحمــــل ع�ــــ� عاتقcــ رتلــــك املcــــن ا&sدمــــة Hجتماعيـــــة فäــــU مcنــــة إlـــــسانية مــــن الد
� إشباع احتياجاتھ ومواجcة مشكالتھ، ومن ثم تحس�ن نوعية حياتھ�   .مساعدة l2سان ع

قالفـــرد �أحـــد طـــر ا&sدمـــة Hجتماعيـــة Oــس,+دف معاونـــة العمـــالء ع�ـــ� حـــل مـــشكال7+م        وخدمــة 
فcم  uم أو معا روتحس�ن أداÆ+م Hجتما4� من خالل Oعديل أو Oغي�D عالقا7+م أو تفاعال7+م أو ادوا ر
و«التـا$� التغلــب ع�ـ� مــصادر الـضغوط امللقــاة ع�ــ� عـاتقcم، لــذا فأنـھ يمكــن لcـذه الطر�قــة 2ســcام 

ية _ـــ� التخفيـــف مـــن حـــدة الـــضغوط ومعاونـــة املـــسن�ن بـــال مـــأو بمـــا يـــضمن تحـــس�ن نوعيـــة بفاعليـــ
حيـا7+م، مــستخدمھ _ــ� ذلــك العديـد مــن النظر�ــات والنمــاذج العالجيــة الVـU تمكÔ+ــا مــن التعامــل مــع 
�افة القطاعات وكذلك تمكÔ+ا من مواكبة التغ�Dات Hجتماعية وHقتصادية، وÂعـد نمـوذج ا&%يـاة 

ذج العالجيــة ا&%ديثــة ذات Hســتخدام املتعــدد واملتنــوع والــذي ث�ــت فاعليتــھ _ــ� تخفيــف أحـد النمــا
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اســـات مÔ+ـــا  رالعديـــد مـــن الـــضغوط لـــدي الكث�ـــD مـــن الفئـــات �خـــر والـــذي أكدتـــھ نتـــائج ¹عـــض الد ى
اســـة  اســـة القاâـــ�U )2010(شـــاu�ن رد اســـة حامـــد )2012(ر، د اســـة ســـيف )2016(ر، د ، )2018(ر، د

اسة دمحم  اسة أحمد ، )2021(رد   ). 2021(رد

ثانيا
ً

  :مشYلة البحث: 

 �اسات السابقة والUV أجمعـت ع�ـ ر      من خالل ما تم عرضھ من تمcيد ملش�لة البحث ولنتائج الد
ة تقديم أوجـھ الرعايـة ا�sتلفـة للمـسن�ن، ومحاولـة  ورuHتمام الكب�D من مختلف دو العالم بضر ل

لـدÚ+م العديـد مـن Hحتياجـات ) ياملـسن�ن بـال مـأو (حل مشكال7+م وuHتمام بقضاياuم، يتـgç أن
غ�D املشبعة والVـU ترتـب علC+ـا العديـد مـن املـشكالت Hقتـصادية وHجتماعيـة والنفـسية والـI%ية 
لالUV أدت إ$� تفاقم أوضاعcم ومن ثم &=ؤuم إ$� الشارع والبحث عـن ¹عـض ا&%لـو املناسـبة لتلـك 

يجــــود حلـــو أو بــــدائل أخـــر أمــــامcم لتلـــك املــــشكالت املـــشكالت مـــن وجcــــة نظـــرuم، وذلــــك لعـــدم و ل
، و�مر الذي أدي _� نفس الوقت )ياملسن�ن بال مأو(وHحتياجات، �مر الذي أدي إ$� تزايد أعداد 

 ��لة اجتماعيا بإlشاء ¹عض املؤسسات 2يوائية لضم تلك الفئھ والعمل ع إ$� قيام ا&=cات املسؤ
ً

و
نمناســـبة للمـــشكالت الVـــU @عـــانو مÔ+ـــا، إال أنـــھ يوجـــد العديـــد مـــن لتلبيـــة احتياجـــا7+م وإيجـــاد حلـــو 

 �س,+ا من قبل املعوقات ¹عضcا يرجع إ$ رضعف ديناميكية مcنة ا&sدمة Hجتماعية _� تحقيق مما
سـة  ة التقـدم والتطـو _ـ� املما � واقع أداÆ+م الضعف وند�ر�خصائي�ن Hجتماعي�ن الذين @غلب ع رر

مة _� مجال  ، زاملcنية الال يعاية املسن�ن بال مأو قوأخر ترجع للمؤسسة والO UVعو تحس�ن نوعية ر ي
را&%يــاة لــدÚ+م، لــذا فــإن البحــث ا&%ــا$� ســوف يركــز ع�ــ� الوصــو إ$ــx تــصو مقEــDح لتحــس�ن نوعيــة  ل

  .يا&%ياة للمسن�ن بال مأو باستخدام نموذج ا&%ياة _� خدمة الفرد

ثالثا
ً

  :أ4داف البحث: 

ا&%يــاة الــI%ية ـ (يبــال مــأو ع�ــ� البعــد املوضــو4� والــذي @ــشمل تحديــد نوعيــة حيــاة املــسن�ن  -1
ا&%يــاة Hجتماعيــة ـ ا&%يــاة النفــسية ـ ا&%يــاة الDEفC+يـــة والثقافيــة ـ ا&%يــاة الديLيــة ـ ا&%يـــاة 

  ).Hقتصادية
� البعد الذاOي والذي @شمل  -2�الرضا العام عن ا&%ياة ـ (يتحديد نوعية حياة املسن�ن بال مأو ع

H ـ تقدير الذاتالتكيف �  ).جتما4
  .يتحديد املعوقات الUV تواجھ تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو -3
  .يتحديد مقDEحات تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو -4
رالتوصـــل إ$ـــ� تـــصو مقEــــDح مـــن منظـــو نمــــوذج ا&%يـــاة _ـــ� خدمـــة الفــــرد لتحـــس�ن نوعيـــة حيــــاة  -5 ر

 .ياملسن�ن بال مأو

اhعا  
ً

  :jساؤالت البحث: ر

ا&%يـاة الـI%ية ـ ا&%يـاة (يعية حياة املـسن�ن بـال مـأو ع�ـ� البعـد املوضـو4� والـذي @ـشمل ما نو -1
  ؟)Hجتماعية ـ ا&%ياة النفسية ـ ا&%ياة الDEفC+ية والثقافية ـ ا&%ياة الديLية ـ ا&%ياة Hقتصادية

ة ـ الرضــا العــام عــن ا&%يــا(يمــا نوعيــة حيــاة املــسن�ن بــال مــأو ع�ــ� البعــد الــذاOي والــذي @ــشمل  -2
  ؟)التكيف Hجتما4� ـ تقدير الذات

؟ -3   يما املعوقات الUV تواجھ تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو
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؟ -4   يما مقDEحات تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو
رما التصو املقDEح من منظو نموذج ا&%يـاة _ـ� خدمـة الفـرد لتحـس�ن نوعيـة حيـاة املـسن�ن بـال  -5 ر

؟   يمأو

خامسا
ً

  :أ4مية البحث: 

1- uH برعاية كبار الـسن مـن جانـب القـرآن الكـر�م والـسنة الـشر�فة متمثلـة Uªوالقي Uéتمام الدي
عاي,+م ة uHتمام §+م و � ضر�ر_� �يات القرآنية و�حاديث النبو�ة، حيث يؤكدو ع ور   . ن

لالز�ادة املستمرة _� أعداد املسن�ن بال مأو ، وما نتج عÔ+ا من مشكالت والUV تحتاج إ$� حلـو  -2 ي
  .�افة املcن و_� مقدم,+ا مcنة ا&sدمة Hجتماعيةمن 

يuHتمام املE>ايد عامليا ومحليا بفئة املسن�ن بصفة عامة واملسن�ن بال مأو بصفة خاصھ -3
ً ً

.  
ة التــضامن Hجتمـــا4� باملــسن�ن بــال مـــأو ، وتــوف�D حيــاة كر�مـــة  -4 ا ياuتمــام الدولــة متمثلـــة _ــ� و ر ز

ــــن الــــــ ــــالل انtــــــشالcم مـــ عــــــاي,+م داخــــــل دار الرعايـــــــة لcــــــم، وذلــــــك يظcــــــر مــــــن خــ ــــم  رشارع ومــــــن ثــ
  .Hجتماعية

قــد @ـــساuم uـــذه البحـــث _ـــ� الوصـــل إ$ـــ� نتـــائج يمكـــن Hســـتفادة مÔ+ـــا لألخـــصائي�ن Hجتمـــاعي�ن  -5
  .يالعامل�ن _� مؤسسات الرعاية Hجتماعية للمسن�ن بال مأو

سات والبحوث ـ _� حدود علم الباحث ـ الUV تناولت موضوع تصو مق -6 ة الدا رند ر رDEح من منظو ر
، _ــ� ا&sدمــة Hجتماعيــة  ينمـوذج ا&%يــاة _ــ� خدمـة الفــرد &%ــس�ن نوعيــة حيـاة املــسن�ن بــال مـأو

        .بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة

سادسا
ً

  :مفا4يم البحث: 

ـــ نموذج ا&%ياة( ـ املسن�ن بال مأو ـ ــ   )يتحس�ن نوعية ا&%ياة ـ

  :مفlوم تحس�ن نوعية ا��ياة •

مجموعـــة عمليـــات التفاعـــل بـــ�ن �وضـــاع Hجتماعيـــة وHقتـــصادية : وعيـــة ا&%يـــاة بأÓ+ـــا      Oعـــرف ن
والI%ية والبيêية الVـU تـؤثر ع�ـ� النمـو l2ـساlي Hجتمـا4�، فنوعيـة ا&%يـاة �ـ� محـصلة الفـرد مـن 
 �التفاعل ب�ن �وضاع Hجتماعية وHقتصادية والI%ية والبيêيـة، أي �ـل مـا يـؤثر ع�ـ� الفـرد وع�ـ

، (موه Hجتما4� ن   ). 66، ص1999رالغندو

ف ) 271، ص2010خليل، (      وعرفcا  وبأÓ+ا املؤشرات الكيفية والكمية بمدلوال7+ا لألوضاع والظر
جــــة تقبــــل  ف واlع�اســــا7+ا ع�ــــ� د رHجتماعيــــة والــــI%ية وHقتــــصادية، والتفاعــــل بــــ�ن uــــذه الظــــر و

جة إشبا ف، ود ضا �فراد وا�=تمعات لcذه الظر رو و       .عcا لتوقعا7+م وأuدافcم _� ا&%ياةر

اســة ع�ــ� أÓ+ـا جــة مقابلــة : ر       و�مكـن Oعر�ــف تحــس�ن نوعيـة ا&%يــاة _ــ� uـذه الد �ـادة د ة عــن  رعبــا ز ر
ـــاة مقبولـــــة يتوافــــق مـــــع  ، واســــتمتاعcم بحيـــــا7+م مــــن خـــــالل أســــلوب حيـ ـــال مــــأو يحاجــــات املــــسن�ن بــ

وضـــاعcا Hقتـــصادية، ممــا يـــنعكس إيجابيـــا أوضــاعcم ا&%اليـــة ومـــع ثقافــة املؤســـسة املقيمـــ�ن §+ــا وأ
ً

جـــة الرضـــا الـــذاOي للمـــسن�ن بـــال مـــأو عـــن ا&=وانـــب الـــI%ية وHجتماعيـــة والنفـــسية  �ـــادة د  �يع�ـــ ر ز
�ادة الشعو باألمن والرضا العام عن ا&%ياة روالديLية والعالقات باألخر�ن و   .ز
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 :مفlوم املسن�ن •

لو أسن الرجل أي كDr سنھ، وuذا أسن من uذا أي بأنھ مصدر أسن، تق:       @عرف املسن _� اللغة
أكDr سنا منھ، وفالن سن فالن إذا �ان مثلھ _� السن 

ً
  ).         27، ص�1988فر�قي، (

      وÂعــرف اصــطالحا
ً

ســنة فــأك�D وتظcــر عليـــھ ) 65-60( بأنــھ الــsìص الـــذي يبلــغ مــن العمــر مـــن : 
� أساس التغ�Dات _� مالمح وسمات املسن سواء �انت جسمية أو نفسية أو� عقلية أو اجتماعية ع

  ).32، ص2012فUªc،  (املراكز و�دوار املcنية وHجتماعية

بأنــــــھ الــــــsìص الــــــذي يتعـــــرض للتغ�ــــــDات _ــــــ� �دوار واملراكــــــز : وÂعـــــرف علمــــــاء Hجتمــــــاع املـــــسن      
H )íجتماعيــة ومعـــال مـــن الغ�ـــD و«حاجـــة ا$ـــ� أشـــ�ال مختلفـــة مـــن الـــدعم والرعايـــة � و ع�ـــ�، والـــسر

  ).222، ص2009

بأنــھ ذلــك الــsìص الــذي î=ــزت أســرتھ عــن إشــباع : يو�قــصد باملــسن بــال مــأو _ــ� uــذه البحــث      
س فيــھ  رحاجاتـھ �ساسـية نtيجـة لواقـع اجتمـا4� واقتـصادي Oع�ـشھ ممــا دفـع بـھ إ$ـ� واقـع آخـر يمـا

أنواعا مختلفة من �lشطة إلشباع حاجاتھ من أجل البقاء
ً

.  

�ن بال مأو إجرائيا �� 4ذه البحثوmقصد باملسن
ً

  :ي

 عاما فأك�u60Dو ذلك الsìص الذي يبلغ من العمر  -
ً

.  
  .نل�س لدÚ+م مسكن، وذلك ¹سب عدة عوامل قد ت�و اجتماعية أو اقتصادية أو ×%ية -
، حيث ال يوجـد بـديل لتقـديم أوجـھ الرعايـة  - عاية املسن�ن بال مأو ييقيمو بصفة دائمة بدار  رن

الق,+م بأسرuم غالبا منقطعةا�sتلفة لcم، فع
ً

.  

  :مفlوم نموذج ا��ياة •

سة _� مcنة ا&sدمة Hجتماعية والذي @ستخدم من : نموذج ا&%ياة بأنھ      @عرف  رأحد نماذج املما
يقبل �خصائي�ن Hجتماعي�ن ¹غرض تحس�ن مستو ونوعية ا&%ياة للعمالء من خالل املوائمة ب�ن 

   ). Francis, 2017,P:299(�فراد و«�ئا7+م 

سة ا&sدمة Hجتماعية والذي يركز ع�ـ� التفاعـل املتبـادل بـ�ن :       كما @عرف بأنھ رأحد نماذج مما
l2ــسان والب�ئــة، وÚ+ــتم بحيــاة l2ــسان ومراحــل نمــوه وحاجاتــھ وإشــباعcا _ــ� �ــل مرحلــة، كمــا Ú+ــتم 

  ).318، ص2009 النصر، أبو(يباملشكالت الUV تواجھ l2سان عندما يLتقل من مرحلة إ$� أخر 

��اسة كما ي رو�مكن Oعر�ف نموذج ا&%ياة إجرائيا طبقا لcذه الد
ً ً

:  

سة مcنة ا&sدمة Hجتماعية -   .رأحد نماذج مما
� العالقات والتفاعالت ب�ن املسن�ن بال مأو و«�ئا7+م -�  .ييركز ع
 .يتعامل uذا النموذج مع العديد من الفئات واملشكالت -
يدعيم نقــــاط القــــوة للمــــسن�ن بــــال مــــأو وتحر�ــــر طــــاق,+م الــــسلبية يركـــز uــــذا النمــــوذج ع�ــــ� تــــ -

  .وتحقيق التكيف Hجتما4� لcم ومع ب�ئا7+م ا�%يطة §+م
 .يÚ+دف إ$� تدعيم الذات للمسن�ن بال مأو وكذلك تحس�ن عالقا7+م مع ا�%يط�ن §+م -
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ساhعا
ً

  :املوجlات النظرmة للبحث: 

اة كموجcـــا نظر�ـــا لـــھ، حيـــث       اعتمـــد البحـــث ا&%ـــا$� ع�ـــ� نمـــوذج ا&%يـــ
ً ً

@عتrـــD نمـــوذج ا&%يـــاة أحـــد 
 ،�íمعطيــــات املنظــــو �ي�ولــــو �ســــتھ إ$ــــ رالنمـــاذج ا&%ديثــــة _ــــ� خدمــــة الفــــرد والــــذي @ــــسtند _ــــ� مما ر
ات العميــل ومنحـة القــوة الVـU تمكنــھ مـن التوافــق مـع l2ــساق  روÂـس,+دف uــذا النمـوذج تــدعيم قـد

  . زمات املتنوعة الUV يتعرض لcا الفردا�%يطة مما يtيح استخدامھ مع الضغوط و�

ي      ف�ــD نمــوذج ا&%يــاة أن العمــالء يمكــÔ+م التكيــف باســتمرار مــن خــالل التفاعــل مــع العديــد مــن 
 �ا&=وانـب ا�sتلفــة لب�ئــا7+م، وكالuمــا يــؤثر _ـ� �خــر، ومــن ثــم فــإن أي خلـل يواجــھ النــاس يــؤثر ع�ــ

ة ا&%ــد مــن تفــاعال7+م، �مــر الــذي يز�ــد مــن ضــغوطcم ا&%يا ورتيــة، ولــذلك يركــز النمــوذج ع�ــ� ضــر
،(التأث�Dات الناتجة عن uذه الضغوط    ).15،ص2018يغبار

  :يمq"رات استخدام نموذج ا��ياة لتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو •

 �يتتمثل مDrرات استخدام نموذج ا&%يـاة لتحـس�ن نوعيـة حيـاة املـسن�ن بـال مـأو _ـ� ثـالث منـاطق _ـ
)�� �التا$� مجاالت ا&%ياة Galaway, 2005, p.62(:  

الUV تتمثل _� التغ�Dات البيولوجية نجد أÓ+ا ناجمة من التغ�Dات الUV حدثت : تحوالت ا��ياة -1
� uؤالء املسن�ن بـال مـأو نtيجـة التحـو والتطـو _ـ� مراحـل النمـو الVـU يمـر §+ـا l2ـسان، �رع ل ي

ي مــأو نtيجــة التقاعــد أو مـــوت كــذلك الــضغوط Hجتماعيــة الVــU حــدثت لcـــؤالء املــسن�ن بــال
ج�ن، أو عقـــو �بنــاء أو تخ�ــ� �خـــوة عــÔ+م  قأحــد الــز نا&ـــö، ومــن ثــم يجـــدو أنفــسcم _ـــ� ..... و

 . الشارع
ر والUV تتمثل _ـ� القـصو الوا©ـg _ـ� النـوا÷� الـI%ية وHقتـصادية، وأن :الضغوط البيrية -2

+Æن مــع أبنــا�عالقــات املــسن �م وع�ــ� �خــر�ن و«التــا$� uــذه الــضغوط تــؤثر ¹ــش�ل أو بــأخر ع�ــ
ضعف إداÆ+م Hجتما4�، خاصة ا&%الة Hقتصادية للمسن، حيث @عد العامل Hقتـصادي 
رمـــن أuـــم Hســـباب الVـــU تــــؤدي باملـــسن إ$ـــ� الÄ=ـــوء للـــشارع خاصــــة مـــع تـــدuو ا&%الـــة املاديــــة 

  .للمسن
ــــوء التكيــــــف -3 ــــات ســ ــــؤال:عمليـ ـــU حــــــدثت لcــ ــــوالت ا&%يــــــاة والــــــضغوط Hجتماعيـــــة الVـــ ء  أن تحـ

ناملسن�ن بال مأو �� بمثابة ضغط مؤلم _� حيا7+م ، حيث نجد املسن�ن بال مأو @عانو من  ي ي
ـــا$� تظcــــر علــــC+م صــــو العدوانيــــة  رســــوء التكيــــف مــــع uــــذه التغ�ــــDات الVــــU طــــرأت علــــC+م و«التـ
وlHـــh%اب Hجتمـــا4� ممــــا يـــؤدي §+ــــم إ$ـــ� الÄ=ــــوء إ$ـــ� الـــشارع نظــــرا لعـــدم تكــــيفcم مـــع تلــــك 

ً

 .التغ�Dات

 والUV يمكـن اسـتخدامcا لتحـس�ن نوعيـة حيـاة املـسن�ن اف نموذج ا��ياة �� خدمة الفردأ4د •
 �،(يبال مأو داخل املؤسسات 2يوائية و�� �التا$   ):20،ص2018يغبار

� مواجcة مشكالتھ ا�sتلفة -1�ة والقوة ع � تمك�ن املسن بال مأو من القد�رالعمل ع   .ي
2- Hتخفيف حدة الضغوط النفسية و ��  .يجتماعية وHقتصادية للمسن�ن بال مأوالعمل ع
الـــة ¹عـــض  -3 زالتخفيــف مـــن الـــضغوط البيêيـــة الVــU تـــؤدي إ$ـــ� ضـــعف �داء وذلــك مـــن خـــالل إ

  .ياملعوقات البيêية وتحر�ر الطاقة الداخلية للمسن�ن بال مأو
يالعمـــل ع�ـــ� مـــساعدة املـــسن بـــال مـــأو ع�ـــ� مواجcـــة تحـــوالت ا&%يـــاة ومنحـــة القـــوة ملواجcـــة  -4

 .مشكالتھ
 .يمساعدة املسن بال مأو للنجاح _� عملية التمك�ن -5
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� تحقيق التوافق ب�ن املسن بال مأو و«يêتھ -6� .يالعمل ع

لألخــــصاøي Hجتمــــا4� وفقــــا لنمــــوذج : أدوار Cخــــصا}ي <جتمــــا�z باســــتخدام نمــــوذج ا��يــــاة •
ً

  ):310-305ص.، ص2011حنا، . حب�ب(ا&%ياة أدوار عديدة تتمثل _� �Oي 

ف واملعلومـــات الVـــU : مردو املعلـــ ــــ1 روفيـــھ يقــوم �خـــصاøي Hجتمـــا4� بE>و�ــد املـــسن بـــال مــأو باملعـــا ي
مة الUV تمكنھ من مواجcة مشكالتھ وإشباع احتياجاتھ وتقديم النصائح لھ   .زالال

يوÂعéــــu Uــــذا الــــدو أن يقــــوم �خـــصاøي Hجتمــــا4� بمــــساعدة املــــسن بــــال مــــأو ع�ــــ� : رـــــ دو املمكــــن2 ر
  . الUV بداخلھ وتدعيمcا إلحداث التغي�D املLشودياكtشاف مصادر القو

ـــ دو املــدافع أو املطالــب3 وÂعéــu Uــذا الــدو أن �خــصاøي Hجتمــا4� يــصبح نائبــا عــن املــسن�ن بــال : رـ
ً

ر
مأو _� الـدفاع عـن مـصا&%cم ومناقـشة قـضاياuم عنـدما ي�ـو ذلـك مطلو«ـا لتحقيـق �uـداف 

ً
ن ي

م�ن من ا&sدماتقوا&=cود، كذلك املطالبة بحقو املسن�ن  وبال مأو ا�%ر   .ي

ـــ دو املعــا&[4 ه غ�ــD : رـ روفيــھ يقــوم �خــصاøي Hجتمــا4� بمــساعدة املــسن بــال مــأو ع�ــ� Oعــديل أف�ــا ي
� ذاتھ_ D�غيO املرغو«ة أي إحداث D�يحة ومشاعره السلبية وسلوكياتھ غ%Iال.  

� �خـــــصاøي Hجتمـــــا4� إ$ـــــ� وضـــــع العميـــــل ع�ـــــ�: رـــــــ دو املـــــنظم5 ùاتـــــصال مـــــع املنظمـــــات وفيـــــھ @ـــــس 
� إ$ـ� إlـشاء شـبكة اجتماعيـة جديـدة و�تـضمن ذلـك ¹عـض ùـسÂتلفـة، وsجتماعيـة ا�H يئاتcوال
نا&=cود التنظيمية كتقدير ا&%اجات وتدعيم القيادات ا�=تمعية وOسcيل التعاو املشDEك بـ�ن 

  .�lساق البيêية

ـــ دو املــسcل6 يو املــسن�ن بــال مــأو ع�ــ� ا&sــدمات وفيــھ يقــوم �خــصاøي Hجتمــا4� بت�ــس�D حــص: رـ ل
د البيêيـــة لcـــم، وOــسcيل تحقيـــق أuــداف حـــل املـــش�لة وا&%فــاظ ع�ـــ� حر�ـــة  راملتاحــة وOعبئـــة املــوا

  . العمالء

ثامنا
ً

  :{جراءات املن|6ية للبحث: 

صـــفcا :ـــ نـــوع البحــث1 و يtبـــع البحـــث ا&%ــا$� �بحـــاث الوصـــفية، ألنــھ @عتمـــد ع�ـــ� تحديــد املـــش�لة و
جـــة وÂعrــD عÔ+ـــا ك قـــام ا&=ـــداو 2حــصائية الVـــU تو©ـــg مقــدار الظـــاuرة ود ريفيــا وكميـــا مـــن خــالل أ لر

ً ً

تباطcا مع الظواuر �خر ىا   .ر

� املن^[ الوصفي باستخدام من^[ املH ghجتمـا4� بأسـلوب : ــ املن|� املستخدم2�اعتمد البحث ع
ن بأفرعcا الثالثة بمحافظة يالعينة العمدية للمسن�ن بال مأو املقيم�ن بمؤسسة معانا إلنقاذ إlسا

  ا&=�>ة 

ة اســtبار مطبقــة ع�ــ� املــسن�ن بــال  اعتمــد الباحــث _ــ� البحــث ا&%ــا$� ع�ــ�: ــــ أدوات البحــث3 راســتما
� نوعية حيا7+م داخل املؤسسة وعددuم " معانا إلنقاذ إlسان"يمأو املقيم�ن بمؤسسة �للتعرف ع

مسنا ومسنھ، ودليل مقابلة مع السادة ا&Drsاء ) 50(
ً

  .لتحديد مقرحات تحس�ن نوعية حيا7+م

يقـــام الباحــــث بتــــصميم أداة البحــــث _ــــ� ضــــوء 2طــــار النظــــر وHطــــالع ع�ــــ� الكتابــــات العلميــــة  -
7+ا الÔ+ائية اسات السابقة وذلك ملساعدة الباحث _� صياغة �داة _� صو روالد   .ر



تصور مقترح من منظور نموذج الحياة في خدمة الفرد لتحسين نوعية حياة 
 المسنين بال مأوي

  دمحم محمود نورالدين محمود/ أ
  إبراهيم عبدالمحسن حجاج/ د.أ

 ورهاني جعفر دمحم ن/ د
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وع، والـــسن، وا&%الـــة Hســـم، والنـــ: البيانـــات �وليـــة: راشــتملت أداة البحـــث ع�ـــ� ا�%ـــاو التاليـــة -
ـــة، وا&%الــــة الــــI%ية، والوظيفــــة الــــسابقة، وأســــباب Hلتحــــاق  Hجتماعيــــة، وا&%الــــة التعليميـ

مؤشــرات (يوأ¹عـاد تحــس�ن نوعيـة حيـاة املــسن�ن بـال مـأو باملؤسـسة، ومـدة 2قامــة باملؤسـسة، 
ة املـسن�ن أ¹عـاد تحـس�ن نوعيـة حيـا، و)يالبعد املوضو4� لتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مـأو

  ).يمؤشرات البعد الذاOي لتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو (يبال مأو
ـــة ع�ــــ� ، يالــــصدق الظــــاuر ألداة البحــــث - 7+ا املبدئيـ رقــــام الباحــــث ¹عــــرض أداة البحــــث _ــــ� صــــو

ات الVــU حــصلت ع�ــ� lــسبة  % 75رمجموعـة مــن ا�%كمــ�ن ��ــاديمي�ن ، وتــم 2بقــاء ع�ـ� العبــا
ة) 69(بحث _� صيغ,+ا الÔ+ائية والUV ت�ونت من فأك�D، وأصبحت أداة ال   .رعبا

ة الÔ+ائية ألداة البحث - رالبيانات �ولية، ومحو املؤشرات املوضوعية لنوعية : روتضمنت الصو
ة، وجــــاء ا�%ـــو الثــــاlي عــــن )45(يحيـــاة املــــسن�ن بـــال مــــأو وقــــسم إ$ـــ� ســــتة أ¹عــــاد وتـــضمن  رعبــــا ر

يسن�ن بـال مــأو وقـسم إ$ـ� ثالثــة أ¹عـاد وتــضمن مؤشـرات البعـد الــذاOي لتحـس�ن نوعيـة حيــاة املـ
7+ا الÔ+ائية ) 24( ة، و«ذلك ي�و إجما$� أداة Hسtبار _� صو رعبا ن ة) 69(ر   .  رعبا

ولقد استخدم الباحث طر�قة إعادة Hختبار لألداة حيث تم تطبيقcا ع�x : ثبات وصدق �داة -
�U فDEة أسبوع�ن من مفردة من مجتمع البحث، ثم تم إعادة التطبيق مرة أخ) 15(úىر ¹عد م

، وقـــد تـــم اختيـــار العينـــة الVـــU تـــم التطبيـــق علC+ـــا مـــن ضـــمن إطـــار مجتمـــع  �خ التطبيـــق �و لتـــا ر
ـــم حــــساب معامـــــل  ـــراء البحــــث، وقـــــد تـ اســــة، و«حيــــث ال @ـــــشملوا التطبيــــق الÔ+ــــاøي عنـــــد إجـ رالد

تباط باستخدام معامل  Hسو(رD�تباط ب نا جات التطبيق�ن) ر    :رب�ن د

قم  رجدو    )1(ل

ة املسن�ن بال مأو تباط والثبات الستما ي يو�� معامل < ر   50= ن ر

  

  را�8و

  

ات   رعدد العبا

تباط   رمعامل <

جة الYلية   ربالد

  

جة الصدق   رد

  مرتفعة  0.91  8  لالبعد Cو

  مرتفعة  0.95  8  البعد الثا3ي

  مرتفعة  0.96  8  البعد الثالث

  ةمرتفع  0.93  8  البعد الراhع

  مرتفعة  0.98  8  البعد ا�?امس

  

  

  را�8و

  لCو
البعد 

  السادس
  مرتفعة  0.85  5

  مرتفعة  0.91  8  لالبعد Cو

  مرتفعة  0.92  8  البعد الثا3ي

  

  را�8و

  مرتفعة  0.90  8  البعد الثالث  الثا3ي
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ل       يتgç من ا&=دو السابق أن معامل الصدق إل¹عاد Hسtبار ك�ل تقDEب من الواحد الI%يح 
جة جـة عاليـة مـن الـصدق، و�مكـن Hعتمـاد رو�� د ر مقبولة إحصائيا و«ذلك تتمتع أداة Hسtبار بد

ً

� عينة البحث�� نتائجcا _� البحث ا&%ا$�، و«التا$� يمكن تطبيقcا ع�  .ع

  :ــ مجاالت البحث4

ه بأفرعcا الثالثـة بمحافظـة ا&=�ـ>ة، " معانا إلنقاذ إlسان" مؤسسة :را68ال املYا3ي ومq"رات اختيا
  : مDrرات اختيار ا�=ال امل�اlي تمثلت _�و

اســة ا&%اليــة و«ــصفة خاصــة  - اســة امل�ــاlي تتــصل بالد اســات ســابقة بمجــال الد رعــدم إجــراء د ر ر
  .يتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو املقيم�ن باملؤسسة

ل�ن بإجراء الباحث للبحث وOعاوÓ+م مع الباحث -   .وترحيب املسؤ
عاية املسن�ن بال مأوOعتu Drذه املؤسسة من املؤسسا - يت الرائدة _� مجال   .ر

ط العينة وا68ال ال�شر وشر ا : ي مـسنا ) 50(تمكن الباحـث مـن التطبيـق ع�ـ� عينـة عمديـة قوامcـ
ً

ط التالية وومسنھ، وقد تم اختيار عينة عمدية من املسن�ن بال مأو وفقا للشر
ً

  :ي

  . سنة فأك�60Dنأن يبلغو من العمر  -
  .ر شcو3ؤسسة أك�D من نأن ت�و مدة إقام,+م بامل -
- ���ü أو عقÉى من أي مرض نفlنأن ي�و املسن ال @عا. 
 .Hستفادة ال�املة من ا&sدمات الUV تقدمcا املؤسسة املعنية برعاي,+م -

  .م1/3/2022م إ$x 20/1/2022 تم تطبيق البحث _� الفDEة من :ا68ال الزم��

  :أساليب املعا�6ة {حصائية

ـــ حساب الLسب املئو�ة1 ة ع�x حدةـ   .ر ل�ل عبا

ان املر�%ـة بإعطـاء 2 ة ع�x حده وذلـك باسـتخدام أسـلوب �و �ة ل�ل عبا جة املعيا ـــ حساب الد زـ ر ر ر
ات 1= ، ال 2= ، إ$x حد ما 3= تكرار lعم  ثـم ) 1× ، ال 2×  ، إ$ـx حـد مـا l×3عـم (ر وقد تـم ضـرب تكـرا

  .جمعcا

�ة يمكن ا&%صو ع�x د3 جة املعيا ـــ من خالل الد لـ ر ة ع�x حده وذلك بقسمة ر رجة التحقق ل�ل عبا ر
�ـة ع�ـx �=ـم العينـة مـع مالحظـة أنـھ إذا �انـت ر  جـة املعيا رالد ة تتحقـق تمامـا، وإذا 3= ر  فـإن العبـا

ً
ر

ة ال تتحقــق مطلقــا، أمــا إذا �انــت 1= �انــت ر   فــإن العبــا
ً

جــة 1.66> ر  < 1ر ة تتحقــق بد ر فــإن العبــا ر
جة متوسطة، أما إذا �انت 2.33> ر  > 1.67ضعيفة، أما إذا �انت  ة تتحقق بد ر فإن العبا ر  > 2.34ر

جة كب�Dة3>  ة تتحقق بد ر فإن العبا   .ر

ـــ استخدام مقياس حسن املطابقة �ا4 ة ع�x حده، وإذا �انت �ا2ـ  2 ا�%سو«ة أقل من �ا2ر ل�ل عبا
ة ت�ــو غ�ـD دالـة معنو�ـا بمعéــü أنـھ 0.01ىا&=دوليـة عنـد مـستو معنو�ــة   فـإن العبـا

ً
ن ق ر وال توجـد فــر

  .تؤخذ _� Hعتبار

�ة5 جة املعيا uا وذلك من خالل الد ات داخل محو ـــ حساب ترت�ب العبا رـ ر   .رر
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  :خصائص عينة البحث

قم  رجدو    )2(ل

  50=ي يو�� وصف عينة البحث من املسن�ن بال مأو  ن

  %  ك  البيان  م  املتغ�"  م

  1  70  35  ذكر  1

  
  النوع

  30  15  أن��  2

  %100  50  ا68موع  

  68  34   سنة65 إ�� أقل من 60من   1

  24  12   سنة70 إ�� أقل من 65من   2

  8  4   سنة75 إ�� أقل من 70من   3

  

2  

  

  

  السن

  0  0   سنة فأك�"75من   4

  %100  50  ا68موع  

  6  3 أعزب  1

  42  21 م#¡وج  2

  34  17 مطلق  3

  

3  

  

  ا��الة <جتماعية

مل  4   18  9  رأ

  %100  50  ا68موع  

 62 31 أمي  1

 18 9 يقرأ وmكتب  2

 j 7 14عليم أسا£¢�  3

  

4  

  

  ا��الة التعليمية

  6  3  مؤ4ل متوسط  4

  %100  50  ا68موع  

 24 12 جيدة  1    
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  ا��الة ال¦�ية  5 44 22 متوسطة  2

 32 16 ضعيفة  3

 
  

  ا68موع
50  100%  

 6 3 قطاع حكومي  1

 18 9 قطاع خاص  2

 64 32 أعمال حره  3

  

6  

  

  الوظيفة السابقة

  12  6  ال ©عمل  4

  %100  50  ا68موع  

 36 18 ل»س لدي من ©عت�� ªي  1

2  
أبنا}ي قاموا بطردي من 

 لامل¬¡
26 52 

  

7  

  

أسباب <لتحاق 
  باملؤسسة

3  
أخوjي قاموا بطردي من 

 لامل¬¡
6 12 

 
  

  ا68موع
50  100%  

 20 10 ن سنةر شlو ألقل م3من   1

 68 34 من سنة ألقل من س®ت�ن  2
  

8  

  

  مدة {قامة باملؤسسة

 12 6 من س®ت�ن فأك�"  3

 
  

  ا68موع
50  100%  

  :ليت¯� من ا�6دو السابق أن

رأكl Drسبة من املسن�ن بال مأو ذ�و بLسبة أن  -   %). 30(، ب�نمـا 2نـاث بLسبة %)70(ي
uم ما ب�ن أن  - رأكl Drسبة من املسن�ن بال مأو تDEاوح أعما ، يلC+ا من %)68( سنة بLسبة 65ـ 60ي

، و«نظــرة تحليليــة إ$ـ� مــا ســبق %)8( ســنة بLـسبة 75ــ 70، يلC+ــا مــن %)24( ســنة بLـسبة 70ـــ 65
اسة ط لعينة الد رنجد أنھ يأOي مtسقا مع ما وضع من شر و

ً
.  
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، يلC+ا %)34(، يلC+ا مطلق�ن بLسبة %)42(يأن أكl Drسبة من املسن�ن بال مأو مE>وج�ن بLسبة  -
Lمل ب ، وأخ�Dا أعزب بLسبة %)18(سبة رأ

ً
، وÂعكس ذلك مدي ما Oعانيھ أسر املسن�ن من %)6(

�ن بآباÆ+م  .رمشكالت أسر�ة وغياب �بناء البا
ن، يلC+ـا يقـرأو و�كتبـو بLـسبة %)62(يأن أكl Drسبة من املسن�ن بـال مـأو أمـي بLـسبة  - ، %)18(ن

� م%)14(يلC+ا Oعليم أسا��U بLسبة �، وأخ�Dا ا&%اصل�ن ع
ً

  %).6(ؤuل متوسط بLسبة 
، يلC+ــا ضــعيفة %)44(يأن أكrــl Dــسبة مــن املــسن�ن بــال مــأو حــال,+م الــI%ية متوســطة بLــسبة  -

، وÂعكـــس مـــا ســـبق أن فقـــر املـــسن واملرحلـــة العمر�ـــة %)24(، ثـــم جيـــدة بLـــسبة %)32(بLـــسبة 
� أفراد أسرتھ عنھ قد ي�و س�با _� عدم وجود الرعاية الI%ية�املتأخرة وأميتھ وتخ

ً
 .ن

نأن أكrــl Dـــسبة مــن املـــسن�ن بــال مـــأو @عملــو بأعمـــال حــره بLـــسبة  - ، يلC+ــا قطـــاع خـــاص %)64(ي
ن، وأخ�ـــــDا العــــاملو بالقطـــــاع ا&%�ــــومي بLـــــسبة %)12(ن، يلC+ــــا ال @عملـــــو بLــــسبة %)18(بLــــسبة 

ً

ي، ممــا @عéــU أن أغلــب املــسن�ن بــال مــأو �ــانوا وظيفــ,+م الــسابقة أعمــال حــره، و«التــا$� أن %)6(
� ذلك تركcم للعملمعظم uذه �  . �عمال تحتاج إ$� قوة بدنية مما تDEتب ع

يأن أكrـl Dـسبة مـن املـسن�ن بــال مـأو سـ�ب التحـاقcم باملؤســسة أن أبنـاÆ+م قـاموا بطـردuم مــن  -
، ثـم أخـوOي قـاموا بطـردي %)36(، يلC+ا ل�س لـدي مـا مـن @عتéـU �ـي بLـسبة %)52(لاملÊ> بLسبة 

، كمــــا @عكــــس ، وÂعكــــس ذلــــ%)12(لمــــن املÊــــ> بLــــسبة  قك  مــــدي مــــا @عانيــــھ املــــسن�ن مــــن عقــــو
رالقصو _� دو ا&sدمة Hجتماعية باملؤسسة _� تحس�ن العالقات �سر�ة  .ر

، %)68(يأن أكl Drسبة من املسن�ن بال مأو مدة أقام,+م باملؤسسة من سنة إ$� سLت�ن بLسبة  -
، ممـا @عéـU %)12(سبة ، ثـم مـن سـLت�ن فـأك�D بLـ%)20(ر شcو ألقل من سنة بLـسبة 3يلC+ا من 

أن املسن ل�س لھ أسرة 7+تم بھ أو أن �سرة لم Oعد _� حسباÓ+ا إما عقوقا أو إما فقرا
ً ً

 .  

  :                         عرض نتائج وتفس�" استجابات عينة البحث 

لا�8ـــو Cو مؤشـــرات البعـــد املوضـــو�z (يأhعـــاد تحـــس�ن نوعيـــة حيـــاة املـــسن�ن بـــال مـــأو : ر
  ):يعية حياة املسن�ن بال مأولتحس�ن نو

قم  رجدو    )3(ل

اسة حو نوعية ا��ياة ال¦�ية  ن ل يو�� استجابات عينة الد    50=ر

اسة    راستجابات عينة الد
 50=ن

  ال  إ�� حد ما  3عم

  

 م

  

ـــــة  مؤشــــــــرات نوعيـــ
 ا��ياة ال¦�ية

 % ك % ك % ك

mة
يا

ملع
ة ا

ج
لد

ا
ر

ر
 

ق
حق

لت
ة ا

ج
د ر

ية 
س�

ال®
ة 

مي
4C

 

  

ب B2ا
"ت»

ال#
 

1   Uـ	يتم إجراء كشف ط
��ي ع  ردو

  

10 

  

20 

  

12 

  

24  

 

  

28 

  

56  

 

  

82 

  

1.64 

  

54 

  

11.7 

  

5  

 

2   Uــــــ ــــة الVـــ ـــ ــــــوفر �دو�ــ تتــ
 أحتاجcا 

30 60 11 22 9 18 121 2.42 80 16 2 
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ـــــل   3 ــــــ ــ ــــــــراء التحاليــــــــ ــ ـــــــــ إجــ
مـــــة  ات الال ـــ زوالفحوصـ

U�âحالة مر �_ 

11 22 30 60 9 18 102 2.04 68 16 3 

ت يــــتم إجـــــراء العمليـــــا  4
ــــــزم  ــ ــــة إذا لـــــــ ـــــــ ــ ا&=راحيــ

 �مر

10 20 12 24 28 56 82 1.64 54 11.7 6 

ـــــو   5 ــــــ ــ ـــــــد ممرضـــــــ ــ ــــــ ــ نيوجـــ
 باملؤسسة

36 72 14 28 0 0 136 2.72 90 39.5 1 

ــــات   6 ــــــ ــ ــــ ـــــــوفر اللقاحــ ــ ــــــ تتــ
ــــــة  ـــــــ ــ ـــــــة باألو«ئــ ــــــ ــ ا&sاصــ

 املنtشرة _� ا�=تمع

14 28 0 0 36 72 78 1.56 52 39.5 7 

7   �ــــــ ــ � إ$ــــــــ�ـــو� ـــــــ ــ ـــــتم تحــــ ـــ ــ ــــ يــ
ــــشفى إذا  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ املسtــــ

 استد4� ذلك

6 12 12 24 32 64 74 1.48 49 22.1 8 

ـــــــسة   8 ــ ــــــ ــ ـــ ــــــد املؤســ ــ ــــــ ــ ــــ Oعقـ
ـــــــة  ــــــ ــ ـــــــدوات للتوعيــــــ ــــــ ــ ــ نــــ

  الI%ية

 

 م3  21.2 68 2.04 102 16 8 64 32 20 10

جة التحقق و4Cمية ال®س�ية للبعد كYل        mة ود جة املعيا رالد ر       64.37 1.94  777ر

ي      يتــgç مــن ا&=ــدو الــسابق أن مــستو نوعيــة ا&%يــاة الــI%ية للمــسن�ن بــال مــ ) متوســطة(يأو ل
ـــق  جــــــــة تحقـــــ قــــــــم 1.94ربد ة  ــــا العبــــــــا ات تحققــــ ــــــD العبــــــــا ر، وأن أك�ــ ر ر

ً
ـــــا ) 5( ـــو "ومؤداuـــ نيوجــــــــد ممرضـــــ

ة _ـــ� املرتبــــة �و$ـــ� بLــــسبة lعـــم " باملؤســـسة ة )72(%روجـــاءت uــــذه العبـــا ر، وقـــد تحققــــت uـــذه العبــــا
جــة  قــم )72,2(ربد ة  ر، و_ــ� الDEت�ــب الثــاlي العبــا بLــسبة " تاجcــاتتــوفر �دو�ــة الVــU أح"ومؤداuــا ) 2(ر

جة )l%)60عم  ة بد ر، وتحققت uذه العبا قم )42,2(ر ة  ات ترت�با العبا ر، ب�نما جاءت أقل العبا ر ر
ً

)6 (
فـــض " تتـــوفر اللقاحـــات ا&sاصـــة باألو«ئـــة املنtـــشرة _ـــ� ا�=تمـــع"ومؤداuــا  وتحققـــت ) 72(%ربLـــسبة 

جــة  ة بد رuــذه العبـــا قـــم ) 56,1(ر ة  جـــة ضــعيفة، وأخ�ـــDا العبــا رو�ـــ� د ر ر
ً

� إ$ـــ� "ؤداuـــا وم) 7(�يــتم تحـــو�
فــض " املسtــشفى إذا اســتد4� ذلــك جــة )64(%ربLــسبة  ة بد ر، وقــد تحققــت uــذه العبــا و�ــ� ) 48,1(ر

جة ضعيفة   .رد

ممــا @عéـــU أن املـــسن�ن لـــدÚ+م ¹عــض ا&sـــدمات باملؤســـسة وإن �انـــت ل�ــست بالـــش�ل �مثـــل كمـــا       
  .نأكدت Hستجابات وكما أكد املسنو للباحث

ملرتبـة الـسا¹عة وقبـل Hخ�ـDة تـوفر اللقاحـات ا&sاصـة باألو«ئـة املنtـشرة _ـ� ا�=تمـع ب�نما جـاءت _ـ� ا
ة تحو�ـل املــسن إ$ـ� املسtـشفى أذا اسـتد4� ذلـك، وÂعكـس ذلــك  جـة ضـعيفة، واتفقـت معcـا عبـا ربد ر
ـــ� ضــــوء Hم�انيــــات  أن الرعايــــة الــــI%ية املرتبطــــة باملــــسن ال تــــتم إال _ــــ� داخــــل املؤســــسة فقــــط و_ـ

ـــ� التطعــــيم املتاحــــة ال�ــــس نيطة، ب�نمــــا املــــسن _ــــ� uــــذه املرحلــــة العمر�ــــة املتــــأخرة ي�ــــو _ــــ� حاجــــة إ$ـ
والتواجـــد _ـــ� املسtـــشفيات _ـــ� عديـــد مـــن Hوقـــات لـــدي عينـــة غ�ـــD قليلـــة مـــن املـــسن�ن، �مـــر الـــذي 
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ة اuتمـــــام املؤســـــسة بالتفاعـــــل مـــــع �lـــــساق البيêيـــــة �خـــــر �املسtـــــشفيات ومراكـــــز  ىيتطلـــــب ضـــــر ور
ة تــوف�D الرعايــة الرعايــة الــI%ية بمــ ورا @عــود بالفائــدة الــI%ية ع�ــ� املــسن، كمــا يتطلــب �مــر ضــر

  .     يالI%ية ا�=انية باملسtشفيات واملراكز الI%ية لcذه الفئة من املسن�ن بال مأو

اسة �ل من  اسة ,Poleg) (2008ر      وتتفق نتائج uذا البعد مع ما توصلت إليھ د ) Nisha 2015(ر ود
اســــة  اســــة ) 2009ســــعيد، (رود ــل	U ،(رود اســــة ) 2011شــ والVــــU أكــــدت ع�ــــ� ) 2011عبــــدا&=واد، (رود

� لـدÚ+م، كمـا أن تجاuـل Þالـص �ة إشباع ا&%اجـات الـI%ية للمـسن�ن وuHتمـام بtنميـة الـو4 ورضر
 �ـــا7+م ومـــــشارك,+م الفعالــــة _ـــــ ـــك ع�ــــ� تحــــس�ن نوعيـــــة حيـ الرعايــــة الــــI%ية للمـــــسن�ن ســــ�نعكس ذلــ

�ة سات ا&%ياتية الضر راملما    .ور

  : نوعية ا��ياة <جتماعية: البعد الثا3ي

قم  رجدو    )4(ل

اسة حو نوعية ا��ياة <جتماعية  ن ل يو�� استجابات عينة الد   50=ر

اسة    راستجابات عينة الد
 50=ن

  ال  إ�� حد ما  3عم

  

 م

  

مؤشرات نوعية 
ا��ياة 

 <جتماعية
mة % ك % ك % ك

يا
ملع

ة ا
ج

لد
ا

ر
ر

 

ق
حق

لت
ة ا

ج
د ر

ية 
س�

ال®
ة 

مي
4C

 

  

B2ا
ب 

"ت»
ال#

 

ـــــــسة   1 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــــدم املؤســ ــــــ ــ ــــ تقــ
 UــVالــدعم واملــساندة ال

 احتاجcا

12 24 28 56 10 20 102 2.04 68 10.3 4 

2   �تحـرص املؤســسة ع�ــ
ــــــبات  ــــــ ــ ـ ـــــــة املناســ ــــــ ــ إقامـ

 Hجتماعية لنا

8 16 34 68 8 16 100 2 66 25.2 5 

ـــــــسة   3 ــ ـــــì=عUé املؤســ ــــ Oــ
 �ــــــ ــ ـــ ـــــــــشاركة _ــ ــ ـــــــ� املـ ــ ع�ـــ
 املناسبات Hجتماعية 

18 36 20 40 12 24 106 2.12 70 0.9 3 

4   �تحـرص املؤســسة ع�ــ
ــــل  ـــــــ ــ ــــــق التفاعــــــ ــــــ ــ تحقيـــــ
Hجتمـــــا4� بيéـــــU و«ـــــ�ن 

 زمالøي

6 12 34 68 10 20 96 1.92 64 27.5 6 

ــــــــض   5 ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــاء ¹عـ ــــــ ــ ــــــ ـ ــ ــــــ ــ إعطـ
� املسئوليات $

12 24 20 40 18 36 94 1.88 62 6.5 7 

توجــد أمـــاكن مناســـبة   6
ـــــشطة  ـــــــ ـــــــة �lــ ــ ـــ ســ رملما

 Hجتماعية

18 36 22 44 10 20 108 2.16 72 15.8 2 
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ــــــــسة   7 ــ ــــــ ــ ــــــتم املؤســــــ ــ ــــــ ــ ـ ـــــ 7+ــ
بمساعدOي  بالتواصل 

 مع أسرOي

20 40 22 44 8 16 112 2.24 74 3.7 1 

8   �ــــــ ــ ـ ــ ـــــة $ ــ ــ ــة الفرصــ ــــــ إتاحـــ
أي حـــو  لللتعب�ــD عـــن  ر
ا&sدمات الUV تقدمcا 

 املؤسسة 

8 16 10 20 32 64 76 1.52 50 9.9 8 

جة التحقق و4Cمية ال®س�ية للبعد كYل    mة ود جة املعيا رالد ر       65.75 1.98  794    ر

ي      يتgç من ا&=دو السابق أن مستو نوعية ا&%ياة Hجتماعية للمسن�ن بال مـأو  ي ) متوسـطة(ل
جـة تحقـق  قـم ، 1.98ربد ة  ات تحققـا العبـا رأن أك�ـD العبـا ر ر

ً
7+ـتم املؤسـسة بمــساعدOي "ومؤداuـا ) 7(

ة _ـــ� املرتبــة �و$ــ�، حيــ" بالتواصــل مــع أســرOي بLـــسبة " lعــم"ث أفــادت اســتجابة روجــاءت uــذه العبــا
جــة )40(% ة بد ر، وقــد تحققــت uــذه العبــا جــة متوســطة، وجــاءت _ــ� الDEت�ــب الثــاlي ) 24,2(ر رو�ــ� د

قــــــم  ة  رالعبـــــا ـــة �lـــــشطة Hجتماعيــــــة"ومؤداuــــــا ) 6(ر ســـ حيــــــث أفــــــادت " رتوجـــــد أمــــــاكن مناســــــبة ملما
جـــة )36(%بLـــسبة " lعـــم"اســتجابة  ة بد ر، ، وقـــد تحققـــت uــذه العبـــا جـــة متوســـطة، ) 16,2(ر رو�ـــ� د

قم  ة  ات ترت�با العبا رب�نما جاءت أقل العبا ر ر
ً

بLسبة lعم " إعطاء ¹عض املسئوليات $�"ومؤداuا ) 5(
فض )40(% جة ) 36(%ر، و«Lسبة  ة بد روقد تحققت uذه العبا جة متوسطة، وأخ�Dا ) 88,1(ر و�� د

ُ
ر

قم  ة  رالعبا أي حـو ا&sـ"ومؤداuا ) 8(ر لإتاحة الفرصة $� للتعب�D عـن  " دمات الVـU تقـدمcا املؤسـسةر
فض  جة )64(%روذلك بLسبة  ة بد ر، وقد تحققت uذه العبا جة ضعيفة) 52,1(ر   . رو�� د

      مما @عUé لنا أن اuتمام املؤسسة بالتواصل مع أسـرة املـسن جـاءت _ـ� املرتبـة �و$ـ�، تلC+ـا وجـود 
جـة تح سـة ا&%يـاة Hجتماعيـة ولكـن بد رامـاكن مناسـبة باملؤسـسة ملما قـق متوسـطة، وÂعكـس ذلـك ر

ســة �lــشطة لــدÚ+م فيــھ  �U ســوء مــع املــسن وأســرتھ أو تــوف�D أمــاكن مناســبة ملماÉرأن الــدو املؤســ ر
ـــع العـــــبء �كrــــD ع�ــــ� �خــــصاøي Hجتمـــــا4�، حيــــث أن تحــــس�ن العالقــــات �ســـــر�ة  رقــــصو وuنــــا يقـ

تاءه الباحث حال  سة �lشطة من صميم عملھ، وقد ي�و لذلك مDrرا ا رومما ر
ً

وجـوده باملؤسـسة، ن
ا ألن فئــــة  حيـــث أن �خـــصائي�ن Hجتمــــاعي�ن العـــامل�ن باملؤســــسة حـــدي�U التخــــرج ممـــا @عــــد قـــصو

ً
ر

  .ياملسن�ن _� حاجة لذو ا&Drsة للتعامل معcم

 � وجـاءت _ـ� املرتبـة الـسا¹عة وقبــل �خ�ـDة مـنح املـسن ¹عـض املــسئوليات، وuنـا تفوقـت اسـتجابة إ$ــ
� lسبة استجابة�ة إتاحـة الفرصـة للمـسن للتعب�ـD حد ما وال ع ر lعم، و_ـ� املرتبـة �خ�ـDة جـاءت عبـا

ائيـھ حــو خـدمات املؤســسة، وفC+ـا أيـضا تفوقــت اسـتجابة إ$ــ� حـد مـا وال ع�ــ� اسـتجابة lعــم،  عـن 
ً

ل ر
اÆ+ــم حــو ا&sــدمات أو املـــشاركة  لوÂعكــس مــا ســبق أن املــسن�ن ال تتــاح لcــم الفرصــة للتعب�ــD عــن آ ر

ا فC+ا صعو«ات، بالرأي _� أي أمر داخل  املؤسسة، أي أن الدو الذي تؤديھ ا&sدمة Hجتماعية دو
ً
ر ر

ـــــسن�ن أو  ـــع املـ ـــل مـــ ات للتعامـــ ـــــا ـــدي�U التخــــــرج وال يمل�ــــــو املcـ ركمــــــا أن �خــــــصائي�ن Hجتمــــــاعي�ن حـــ ن
  .التفاعل معcم

اسة �ـل مـن  اسـة ) 2009,سـعيد(ر      وتتفق نتائج uذا البعد مع ما توصلت إليھ د عبـدا&=واد، (رود
اســـة ) 2011 ك،(رود اســـة ) 2012ربـــن مبـــا اســـة ) 2018بلـــيح ،(رود والVـــU أكـــدت ع�ـــ� ) 2021دمحم،(رود

ة مـــــــساعدة �خـــــــصائي�ن Hجتمــــــــاعي�ن  ــــــر ـــات Hجتماعيـــــــة للمـــــــسن�ن وضـ ــــوف�H Dحتياجــــ ة تـــ ـــــر رضــ ور و
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للمــسن�ن ع�ــ� التكيــف وإشــباع تلــك Hحتياجــات ممــا ســ�نعكس ذلــك ع�ــ� تحــس�ن نوعيــة حيــا7+م، 
تبـاط إيجـا�ي بـ�ن حـصو املـسن�ن بـال مـأو ع�ـ� أوجـھ الرعايـة Hجتماعيــة و«التـا$� نجـد أ ين uنـاك ا ل ر

  .داخل دار الرعاية Hجتماعية وتحس�ن نوعية حيا7+م

  :نوعية ا��ياة النفسية: البعد الثالث

قم  رجدو    )5(ل

اسة حو نوعية ا��ياة النفسية  ن ل يو�� استجابات عينة الد   50=ر

اسة    راستجابات عينة الد
 50=ن

  ال  إ�� حد ما  3عم

  
 م

  
مؤشـــــــرات نوعيـــــــة 

 النفسيةا��ياة 
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ج
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ر
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تــوفر املؤســسة �مـــن   1
� و�مان $

28 56 12 24 10 20 118 2.36 78  10.34 1  

2   ��تحرص املؤسسة ع
� نفسيا �تأuي
ً

 
8 16 11 22 31 62 77 1.54 51 8.3 7 

ــــــسة   3 Oـــــــساعدlي املؤسـ
ـــتخلص مـــــــــن  ــــــ� الــــــ ع�ـــ
ــــة  ــــــ ــ ـــــــ ــــــــشاعر العزلـــ ــ ـــــــ ــ مــ

 والوحدة

8 16 10 20 32 64 76 1.52 0 9.9 8 

ــــــسة   4 ـــــــ ــ ـــــــوفر املؤســــــ ــــــ ــ ــــ تــ
ا&sــــــــدمات النفــــــــسية 
ـــــاد  ــ شــ ــــــن خـــــــــالل 2 ـ رمــ

U�Éالنف 

10 20 12 24 28 56 82 1.64 54 5.3 6 

تقـــوم املؤســــسة بحــــل   5
ـــــــسية  ــ ــ ـــــشا�ل النفــ املـــــــ

 الUV أعاlي مÔ+ا

8 16 12 24 30 60 78 1.56 52 7.1 5 

ح   6 ــــــث املؤســــــــسة ر وت�ــ
ــــــ�ن  ـ ــــــU و«ــ ـــــاؤ بيéــ لالتفـــ

 زمالøي 

18 36 22 44 10 20 108 2.16 72 3.5 3 

ــــــسئول�ن   7 ـــ ــــــاملUé املــ ـــ @عــ
ـــــــسة  ــــــ ــ ــ ـــــــل املؤســ ــــــ ــ داخـــ

 معاملة طيبة

20 40 23 46 7 14 113 2.26 75 5.5 2 

8   ��تحرص املؤسسة ع
اOي  ـــد ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــ ـــــــز قــ ـــــــ ــ ـ ـــــ ــ رOعز�ــ

 وام�انياOي 

12 24 28 56 10  20 102 2.04 68 16.78 4 

ـــد    جــــة التحقـــــق و4Cميــــة ال®ــــس�ية للبعــ ـــة ود mـ جــــة املعيا رالد ر ر
  كYل     

754  1.88 56.25      
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ي       يتـgç مــن ا&=ــدو الــسابق أن مـستو نوعيــة ا&%يــاة النفــسية للمـسن�ن بــال مــأو  ي ) متوســطة(ل
جـــة تحقـــق  قـــم  ،)88,1(ربد ة  ات تحققـــا العبـــا روأن أك�ـــD العبـــا ر ر

ً
تـــوفر املؤســـسة �مـــن "ومؤداuـــا ) 1(

�ة _ـ� املرتبـة �و$ـ�، حيـث أفـادت اسـتجابة " و�مان $ ، وقـد )56(%بLـسبة " lعـم"روجاءت uذه العبا
جــة  ة بد رتحققــت uــذه العبــا قــم ) 36,2(ر ة  ر، وجــاءت _ــ� الDEت�ــب الثــاlي العبــا @عــاملUé "ومؤداuــا ) 7(ر

جــة ، و)l%) "40عــم"بLــسبة " املــسئول�ن داخــل املؤســسة معاملــة طيبــة ة بد رقــد تحققــت uــذه العبــا ر
قـــم ) 26,2( ة  ات ترت�بـــا العبـــا جـــة متوســـطة، ب�نمـــا جـــاءت أقـــل العبــا رو�ــ� د ر ر ر

ً
تحـــرص "ومؤداuـــا ) 2(

� نفـــسيا�املؤســسة ع�ـــ� تـــأuي
ً

فـــض "  جـــة ) 62(%روذلـــك بLـــسبة  جـــة ) 54,1(روقـــد تحققـــت بد رو�ـــ� د
قـــم  ة  رضــعيفة، وأخ�ـــDا العبــا ر

ً
خلص مــن املـــشاعر العزلـــة Oـــساعدlي املؤســـسة ع�ــ� الـــت"ومؤداuــا ) 3(

فض " والوحدة جة ) 76(%روذلك بLسبة  ة بد روقد تحققت uذه العبا جة ضعيفة) 52,1(ر   . رو�� د

جاءت _� املرتبة �و$�، وقـد يبـدو ذلـك " املؤسسة توفر �من و�مان للمسن"      مما يو©g لنا أن 
يمنطقيا ملسنا �ان مشردا بال مأو ال م�ان لھ فيمثل أي م�ا

ً ً ً
ن يأو�ھ حصن �مان بالLسبة لھ ¹غض 

معاملــة املــسئول�ن للمــسن معاملــة "النظــر عمــا يقــدم فيــھ مــن خــدمات، و جــاءت _ــ� املرتبــة الثانيــة 
و�ؤكــد الواقــع uنــا أن lــسبة إ$ــ� حــد مــا وال تفوقــت ع�ــ� lــسبة lعــم، وقــد يبــدو ذلــك منطقيــا " طيبــة

ً

أيضا وذلك لتخوف املسن من إجراءات املؤسـسة معـھ ¹عـد 
ً

اسـة وأنـھ عrـD عـن ذلـك كنـوع  رإÓ+ـاء الد
  .من املوائمة ب�نھ و«�ن املؤسسة

� تأuيل املسن نفسيا" وجاءت _� املرتبة قبل �خ�Dة �حرص املؤسسة ع
ً

وفيھ جاءت استجابة lعم " 
�U للمـسن لــ�س _ـ� أولو�ــات املؤسـسة، بــل �ـل مــل Éيـل النفــuســتجابات، ممـا @عكــس أن التأH ـيlأد

، وجاءت _� املرتبة �خ�DةOعنيھ uو توف�D امل يأو قبل الدعم املعنو � التخلص " ي�مساعدة املسن ع
وفC+ــا أيـضا تفوقــت اســتجابة إ$ــ� حــد مـا وال وجــاءت اســتجابة lعــم _ــ� " مـن مــشاعر العزلــة والوحــدة

ً

ة  � ضـر�� عدم اuتمام �خصائي�ن Hجتماعي�ن باملؤسسة ع�ورأدlي Hستجابات، مما يؤكد ذلك ع
«ما ألنھ ل�س من أولو�ات املؤسسة، تقديم الدع «ما لنقص ا&Drsة، و �U واملعنو للمسن، Éرم النف ر ي

�U باملؤسسةÉي نفøما لعدم توافر أخصا»   .رو

ن      �مر الذي يتطلب الDEك�> ع�x توظيف �sÃاص املتخصص�ن ¹علم النفس ل�ي ي�و التعامل 
س ألن uHتمام بالعامل النف �U لكب�D السن @عـد مـن أuـم �مـو الVـU ومع الÊ>الء ¹ش�ل علUª مدرÉر ّ ُ

�U واحتوائـھ وتقليـل املــشا�ل و�جـب أن ي�ـو uنـاك عــدد �ـا_� مـن uــؤالء Éه النفــ نOـساuم _ـ� اسـتقرا ر
ة املتخصـــص�ن ¹علـــم الـــنفس _ـــ� �ـــل دار لتـــوف�D الرعايـــة النفـــسية ال�املـــة للمـــسن�ن، كـــذلك  ورضــــر

Dك�ــ> ع�ـــ� البعـــد املــادي واملعنـــو معـــا _ـــ� لـــصا&g املـــسن، والE) فر�ــق العمـــل(تفعيــل العمـــل الفر�قـــي 
ً

ي
       .  رعاية املسن

ـــة �ـــــل مـــــن  اســ ــــلت إليـــــھ د ــــد مـــــع مـــــا توصـ ـــدا&=واد، (ر      وتتفـــــق نتـــــائج uـــــذا البعـ اســـــة ) 2011عبــ رود
) ،U�âاسة ) 2012القا اسة ) Singh & join ,2013(رود ة ) 2020السيد، (رود � ضر�وروالUV أكدت ع

رتخفيــف مـــستو الـــشعو بالوحـــدة ال نفـــسية لـــدي املــسن�ن املقيمـــ�ن بـــدار الرعايـــة Hجتماعيـــة ممـــا ي
يـــنعكس ذلـــك ع�ـــ� تحـــس�ن نوعيـــة حيـــا7+م، كمـــا أن خطـــة العمـــل الدوليـــة للـــشيخوخة املتب�نـــة مـــن 
قخـــالل �مـــم املتحـــدة قـــد ركـــزت ع�ـــ� الكث�ـــD مـــن حقـــو املـــسن�ن والVـــU مـــن أuمcـــا ا&%ـــق _ـــ� الرعايـــة 

  .  النفسية
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  ة ال#"ف²³ية والثقافيةنوعية ا��يا: البعد الراhع

قم  رجدو    )6(ل

اسة حو نوعية ا��ياة ال#"ف²³ية والثقافية  ن ل يو�� استجابات عينة الد   50=ر

ـــــــــــة    اســــ ــــــــــة الد ـــــتجابات عينـــــ راســــــــــ
 50=ن

  ال  إ�� حد ما  3عم

  

 م

  

مؤشـــــــرات نوعيـــــــة 
ـــــاة  ال#"ف²³يـــــــة ا��يـ

 والثقافية
 % ك % ك % ك

mة
يا

ملع
ة ا

ج
لد

ا
ر

ر
 

ق
حق

لت
ة ا

ج
د ر

ية 
س�

ال®
ة 

مي
4C

 

  

B2ا
ب 

"ت»
ال#

 

تتوفر برامج وأlـشطة   1
لــشغل أوقــات الفــراغ 

 لدينا

10 20 11 22 29 58 81 1.62  54  12.34 7  

ــــــسة   2 ــــــ ــ ــــ ـــــنظم املؤســ ـــــــ ــ تـــــ
ــــــسمر  ـــــــ ــ ــــــالت الــــــ ــــــ ــ حفـــــــ

 املتنوعة لنا

16 32 24 48 10 20 106 2.12 70 4.53 2 

ــــــسة   3 ــــــ ــ ــــ ـــــنظم املؤســ ـــــــ ــ تـــــ
املعــــسكرات املتنوعــــة 

 لنا

3 6 10 20 37 74 66 1.32 44 37.22 8  

ــــــسة   4 ــــــ ــ ــــ ـــــنظم املؤســ ـــــــ ــ تـــــ
 رحالت متنوعة لنا

10 20 31 62 9 18 101 2.02 67 17.1 3 

ــــة   5 ــــــ ــ ــــــ ــ ســ ـــــــوم بمما ــــــ ــ ــــ رأقــ
ـــــــضلة  ـــــــ ــ ــــاOي املفــ ـــــــ ــ uو�ــــ

 داخل املؤسسة

17 34 23 46 10 20 107 2.14 71 3.706 1 

تقــوم املؤســسة ¹عمــل   6
 مسابقات مختلفة لنا 

4 8 38 76 8 16 96 1.92 64 41.32 6 

ـــــــسة   7 ــــــ ــ ــــــ ــــــتم املؤســ ــــــ ــ ــــ ـــ 7+ــ
UVـــــشارك ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــ� بمــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ  _ــ

ـــة  ـــشطة الDEفC+يـــــــ �lـــــــ
 والDEو�حية ا�sتلفة

9 18 31 62 10 20 99 1.98 66 17.1 5 

ــــــسة   8 ــــــ ــ ــــ ـــــنظم املؤســ ـــــــ ــ تـــــ
ــــة  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــدوات ثقافيــ ــ ـــــــــــــ نــ

 مختلفة لنا

 م3 9.6 67 2.02 101 22 11 54 27 24 12

ـــد    جــــة التحقـــــق و4Cميــــة ال®ــــس�ية للبعــ ـــة ود mـ جــــة املعيا رالد ر ر
  كYل     

757  1.9 62.87      

ي الـــسابق أن مــستو نوعيـــة ا&%يــاة الDEفC+يـــة والثقافيــة للمـــسن�ن بــال مـــأو ل       يتــgç مـــن ا&=ــدو ي
جة تحقق ) متوسطة( قم )9,1(ربد ة  ات تحققا العبا ر، وأن أك�D العبا ر ر

ً
سة "ومؤداuا ) 5( رأقوم بمما



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد
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ة _ـ� املرتبـة �و$ـ�، بLـسبة " uو�ـاOي املفـضلة داخـل املؤسـسة ، وإ$ــ� )l%) "34عـم"روجـاءت uـذه العبـا
فــــض )46(%بة حــــد مــــا بLــــس جــــة )20(%ر، و«Lــــسبة  _ــــ� الDEت�ــــب )14,2(ر، وقــــد تحققــــت بد ، وجــــاءت 

قم  ة  رالثاlي العبا ، )32" (%lعـم"بLـسبة " تنظم املؤسسة حفالت السمر املتنوعة لنـا"ومؤداuا ) 2(ر
فــض )48(%وإ$ــ� حــد مــا بLــسبة  جــة )20(%ر، و«Lــسبة  ، ب�نمــا جــاءت أقــل )12,2(ر، وقــد تحققــت بد

ات ترت�بـا العبـا
ً

قـم ر ة  ر العبــا وذلــك " تتــوفر بـرامج وأlــشطة لـشغل أوقـات الفــراغ لـدينا"ومؤداuـا ) 1(ر
فــض  جــة ) 58(%ربLــسبة  ة بد روقــد تحققــت uــذه العبــا ة ) 62,1(ر جــة ضــعيفة، وأخ�ــDا العبــا رو�ــ� د ر

ً

فض " تنظم املؤسسة املعسكرات املتنوعة لنا"ومؤداuا ) 3(رقم  وقد تحققت ) 74(%روذلك بLسبة 
جة  ة بد رuذه العبا جة ضعيفة) 32,1(ر   . رو�� د

جة تحقق  يتgç مما سبق       سة املسن لcو�اتھ املفضلة جاءت _� املرتبة �و$�، ولكن بد رأن مما ر
«مـا ي�ــو  نمتوسـطة، و�بـدو uـذا واقعيـا _ـ� ضـوء وضـع املؤسـسة الVـU 7+ـتم با&=انـب املـادي فقـط، و ر

ً

ي�ن Hجتمـــاعي�ن &%داثـــة عcـــدuم _ـــ� املcنـــة أحـــد �ســـباب، وجـــاءت _ـــ� رقـــصو ا&rsـــDة لـــدي �خـــصائ
ة ¹ـسابقي,+ا، فكيـف " تنظم املؤسسة حفالت السمر املتنوعة"املرتبة الثانية  روقد ترتبط uذه العبـا

  .ألخصاøي اجتما4� حديث العcد _� العمل باملؤسسة uHتمام باألlشطة وحفالت السمر

وفC+ــا تفوقـــت " تــوف�D بــرامج وأlــشطة لــشغل أوقـــات الفــراغ للمــسن "وجــاءت _ــ� املرتبــة قبــل �خ�ـــDة
ة  7+ـتم املؤسـسة يtـنظم " راستجابة إ$� حد مـا وال ع�ـ� اسـتجابة lعـم، و_ـ� املرتبـة �خ�ـDة جـاءت عبـا

وفC+ا أيضا جاءت استجابة lعم  بأقل الLسب، وÂعكس ذلك أن �خـصائي�ن " املعسكرات للمسن�ن
ً

ات �lــشطة ا&=ماعيـــة أو Hجتمــاعي�ن تنقــصcم مcــا رات ســوء العمــل مـــع ا&%ــاالت الفرديــة أو مcــا ر
سة طر املcنة، إضافة إ$ـ� القـصو داخـل املؤسـسة _ـ� �lـشطة وuHتمـام  ات املرتبطة بمما راملcا ق ر ر

  .فقط با&=وانب املرتبطة باملأ�ل و2قامة

ســة ا&sدمـة Hجتماعيـة داخـل ا ة تطـو�ر مما ر�مـر الـذي يـدعو إ$ـ� ضـر ور ملؤسـسة، كـذلك توســيع ن
  . دائرة Hستفادة املادية للمسن إضافة إ$� Hستفادة املعنو�ة

اســـــة �ـــــل مـــــن  ــــائج uـــــذا البعـــــد مـــــع مـــــا توصـــــلت إليـــــھ د اســــــة ) 2011عبـــــدا&=واد،(ر      وتتفـــــق نتـ رود
اسة  )2018بليح،( ة توف�D ا&sدمات الثقافية من خالل ) 2020املرابط،(ر ود � ضر�وروالUV أكدت ع

نـــدوات وتنظـــيم اللقـــاءات املتنوعـــة واملـــسابقات ا�sتلفـــة للمـــسن�ن املقيمـــ�ن بـــدار الرعايـــة إقامـــة ال
ــــ� أuميــــــة �lــــــشطة  ــــس�ن نوعيــــــة حيــــــا7+م، كمــــــا أكــــــدوا ع�ــ ـــا يــــــنعكس ذلــــــك ع�ــــــ� تحــ Hجتماعيــــــة ممـــ
رالDEو�حيـة _ــ� اسـtثمار وقــت الفـراغ لــدي املــسن�ن وع�ـ� أuميــة الـدو 2يجــا�ي الـذي تلعبــھ، كمــا أن 

ت الDEو�حيــــة Oعــــد مــــن Hحتياجــــات الcامــــة والVــــU يLبــــ� العمــــل ع�ــــ� إشــــباعcا للمــــسن�ن Hحتياجــــا
راملقيمـــ�ن بـــدار الرعايـــة Hجتماعيـــة بمــــا Oـــساuم _ـــ� تحـــس�ن نوعيــــة حيـــا7+م وتخلـــصcم مـــن الــــشعو 

  .   بالوحدة والعزلة
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  :نوعية ا��ياة الدي®ية: البعد ا�?امس

قم  رجدو    )7(ل

اسة ح   50=لو نوعية ا��ياة الدي®ية  نريو�� استجابات عينة الد

اسة    راستجابات عينة الد
 50=ن

  ال  إ�� حد ما  3عم
  

 م

  

مؤشرات نوعية 
 ا��ياة الدي®ية

mة % ك % ك % ك
يا

ملع
ة ا

ج
لد

ا
ر

ر
 

ق
حق

لت
ة ا

ج
د ر

ية 
س�

ال®
ة 

مي
4C

 

  

B2ا
ب 

"ت»
ال#

 

1   �Oعمــــل املؤســــسة ع�ــــ
 Uéتقو�ـــــة الـــــوازع الـــــدي

 لدي
7 14 20 40 23 46 84  1.68 56  8.7 3 

يوجد م�ان مخصص   2
 للصالة

8 16 9 18 33 66 75 1.5 50 23.9 6 

ــ� أداء   3 ــــــ ــ ـــــافظ ع�ـــــ ــــــ ــ أحــ
 الصالة _� أوقا7+ا

6 12 18 36 26 52 80 1.6 53 23.6 4 

ـــــــدمات   4 ــ ــــــ ــ ـــ ــــــوفر خــ ــــــ ــ ـــــ ـ تتــ
ــــــاد  ــ ــــــ شــ ـــــــوعظ و2 ـــــــ رالــ

Uéالدي 
7 14 13 26 30 60 77 1.54 51 17 5 

ــــــسة   5 ـــــــ ــ ـــــــد املؤســـــ ــــــ ــ ـــ Oعقــ
 مسابقات ديLية لنا

4 8 10 20 36 72 68 1.36 45 34.72 7 

ـــــال   6 ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــ ــــتم Hحتفــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ يــ
 باملناسبات الديLية

18 36 22 44 10 20 108 2.16 72 4.5 1 

تـوفر املؤسـسة فرصـا   7
ً

ـــــــن  ـــــــ[ ملــ ـــــــرة وا&�ــ للعمــ
 يرغب

0 0 0 0 50 
10
0 

50 1 33 100 8 

8   �Oعمــــل املؤســــسة ع�ــــ
اليم  ـــ ــــــ ــ ـــــــيخ التعـــــــ ـــــــ ــ ترســ
ـــــيم  ـــــــ ــ ـــــ ـــــة والقــ ــــــ ــ ــــــ الديLيــ

 2سالمية

12 24 27 54 11 22 101 2.02 67 9.6 2 

جة التحقق و4Cمية ال®س�ية للبعد    mة ود جة املعيا رالد ر ر
  كYل

643  1.6 53.37      

ي       يتــgç مـــن ا&=ــدو الـــسابق أن مــستو نوعيـــة ا&%يــاة الDEفC+يـــة والثقافيــة للمـــسن�ن بــال مـــأو  ي ل
جــة تحقــق ) ضــعيفة( قــم )6,1(ربد ة  ات تحققــا العبــا ر، وأن أك�ــD العبــا ر ر

ً
يــتم Hحتفــال  "ومؤداuــا) 7(

ة _� املرتبة �و$�، بLـسبة " باملناسبات الديLية ، وإ$ـ� حـد مـا بLـسبة )l%) "36عـم"روجاءت uذه العبا
فض )44(% جـة )20(%ر، و«Lسبة  قـم )16,2(ر، وقد تحققت بد ة  ر، وجـاءت _ـ� الDEت�ـب الثـاlي العبـا ر
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� ترسيخ التعاليم الديLية والقيم 2"ومؤداuا ) 8(�، )l%) "24عم"بLسبة " سالميةOعمل املؤسسة ع
فــض )54(%وإ$ــ� حــد مــا بLــسبة  جــة )22(%ر، و«Lــسبة  ، ب�نمــا جــاءت أقــل )02,2(ر، وقــد تحققــت بد

قـم  ة  ات ترت�بـا العبـا رالعبـا ر ر
ً

فــض " Oعقـد املؤسـسة مـسابقات ديLيــة لنـا"ومؤداuــا ) 5( روذلـك بLـسبة 
جــــة ) 72(% جــــة ضــــعيفة، وأخ�ــــDا العبــــا) 36,1(روقـــد تحققــــت بد رو�ــــ� د ر

ً
قــــم  ا ) 7(رة  ــ تــــوفر "ومؤداuــ

املؤســسة فرصــا للعمــرة وا&�ــ[ ملــن يرغــب
ً

فــض "  ة ) 100(%روذلــك بLــسبة  روقــد تحققــت uــذه العبــا
جة  جة ضعيفة) 1(ربد   .رو�� د

      وÂعكس ما سبق أن ا&=انب الديUé سوء من حيث Hحتفال أو ترسيخ التعاليم الديLية ل�س من 
«مــا ي�ــو باlــشغال نضــمن بــرامج املؤســسة،   املؤســسة بتأديــة ا&=انــب املــادي فقــط، أال أنــھ @عكــس ر

ا _� دو �خصاøي Hجتما4� باملؤسسة رقصو
ً
  .ر

ة  وفC+ـــا جـــاءت اســـتجابة lعـــم أقـــل " عقـــد املـــسابقات الديLيـــة" روجـــاءت _ـــ� املرتبـــة قبـــل �خ�ـــDة عبـــا
Hســـتجابات، وجـــاءت _ـــ� املرتبـــة �خ�ـــDة  اســـتجابة تـــوفر املؤســـسة فرصـــا ل�Äـــ[ والعمـــرة 

ً
ملـــن يرغـــب 

فــض  ، وتتفــق uــذه Hســتجابات مــع Hســتجابات الVــU ســبق,+ا والVــO Uعكــس أن واقــع 100%ربLــسبة 
غـــــم أن  ـــادي فقــــط  ـــD ع�ــــ� ا&=انــــب املـ حــــاlي، و�ركــــز اuتمامــــھ �كrـ راملؤســــسة ال Ú+ــــتم با&=انــــب الر و

«مــا ي�ــو ذلـك لعــ �ا، و حــاlي للمــسن _ـ� uــذه املرحلــة العمر�ـة @عــد أمــرا ضـر نا&=انـب الر ر
ً ً
ور دم تــوفر و

حاlي مع املسن   .والبناء املعر_� ال�ا_� لدي �خصائي�ن Hجتماعي�ن با&=انب الر

اسة  ة تنمية ) 2009سعيد،(ر      وتتفق نتائج uذا البعد مع ما توصلت إليھ د � ضر�وروالUV أكدت ع
ة تحف�ــــــ> �خـــــــصاøي  ــــدÚ+م، كـــــــذلك ضــــــر حيــــــة لــ ورإحــــــساس املــــــسن�ن بالرضــــــا وتنميـــــــة ا&=وانــــــب الر و

مــا4� لcــم _ــ� إحيــاء املناســبات الديLيــة وا�%افظــة ع�ــ� إداء الــصالة ومــساعدتھ لcــم ع�ــ� Oعلــم Hجت
  .�مر الديLية عن طر�ق جلب ا�sصص�ن _� ذلك

  :نوعية ا��ياة <قتصادية: البعد السادس

قم  رجدو    ) 8(ل

اسة حو نوعية ا��ياة <قتصادية  ن ليو�� استجابات عينة الد   50=ر

اسة    راستجابات عينة الد
 50=ن

  ال  إ�� حد ما  3عم
  

 م

  

ة مؤشرات نوعي
ا��ياة 

mة % ك % ك % ك <قتصادية
يا

ملع
ة ا

ج
لد

ا
ر

ر
 

ق
حق

لت
ة ا

ج
د ر

ية 
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ل®
ة ا

مي
4C

 

  

B2ا
ب 
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ــــــسة   1 ـــــــ ــ ــــــدم املؤســـــ ــــــ ــ ــــ تقــ
ـــة  ـــــــ ــ ـــــــــساعدات ماديــ ــ مــ

 وعيLية ملن يحتاجcا
10 20 27 54 13 26 97  1.94  64 9.9 2  

«Ué املؤســسة ع  2 �ــ� رتــد
¹عــض املcــن ا&sفيفــة 
الVـU تناســب إم�انــاOي 

11 22 10 20 29 58 82 1.64 54 13.74 4 
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اOي  روقد

3   �Oعمــــل املؤســــسة ع�ــــ
اOي  ـــد ـــــــ ــ ة قـــــــ ــــــــtثا ــ ــــــ راســـ ر

uا  رواسtثما
17 34 21 42 12 24 105 2.1 70 2.406 1 

ــــــسة   4 ـــــــ ــ ــــ ـــــــوم املؤســ ــــــ ــ تقــــــ
 �ـــــ ـــــــ ــ ــــــساعدOي ع�ـــــ ــــــ ــ بمـــــ
ــل  ابت�ــــار مــــصادر دخــ

 جديدة

12 24 12 24 26 52 86 1.72 57 19.3 3 

ــــــسة   5 Oـــــــساعدlي املؤسـ
ــل  ــــــاق ¹عمــــــ ــ� Hلتحــ _ــــــ

 يtيح $� دخل ثابت
7 14 10 20 33 66 74 1.48 49 24.2 5 

جة التحقق و4Cمية ال®س�ية للبعد    mة ود جة املعيا رالد ر ر
  كYل

444  1.11 36.75      

ي        يتgç من ا&=دو السابق أن مستو نوعية ا&%ياة Hقتصادية للمسن�ن بال مأو  ي ) ةضعيف(ل
جـــة تحقـــق  قـــم )11,1(ربد ة  ات تحققـــا العبــــا ر، وأن أك�ـــD العبـــا ر ر

ً
Oعمـــل املؤســـسة ع�ــــ� "ومؤداuـــا ) 3(

uا اOي واسtثما ة قد راسtثا ر ة _� املرتبة �و$�، بLسبة " ر ، وإ$� حد ما )l%) "34عم"روجاءت uذه العبا
فض )42(%بLسبة  جة )24(%ر، و«Lسبة  ة ، وجاءت _� الDEت�ب ال)1,2(ر، وقد تحققت بد رثاlي العبا

، )20" (%lعـــم"بLــسبة " تقــدم املؤســسة مــساعدات ماديـــة وعيLيــة ملــن يحتاجcــا "ومؤداuــا ) 1(رقــم 
فــض )54(%وإ$ــ� حــد مــا بLــسبة  جــة )26(%ر، و«Lــسبة  ، ب�نمــا جــاءت أقــل )94,1(ر، وقــد تحققــت بد

قــم  ة  ات ترت�بــا العبــا رالعبــا ر ر
ً

«Ué املؤســسة ع�ــ� ¹عــض املcــن ا&sفيفــة"ومؤداuــا ) 2(  الVــU تناســب رتــد
اOي فض " رقد جـة ) 58(%روذلك بLسبة  ة ) 64,1(روقد تحققت بد جـة ضـعيفة، وأخ�ـDا العبـا رو�ـ� د ر

ً

فــض " Oــساعدlي املؤســسة _ــ� Hلتحــاق ¹عمــل يtــيح $ــ� دخــل ثابــت"ومؤداuــا ) 5(رقــم  روذلــك بLــسبة 
جة ) 66(% جة ضعيفة) 48,1(روقد تحققت بد   .رو�� د

uا، جــاءت _ــ� املرتبــة       يتــgç ممــا ســبق أن املؤســسة Oع ات املــسن واســtثما ة قــد رمــل ع�ــ� اســtثا ر ر
�و$ـ�، تلC+ــا _ــ� املرتبــة الثانيـة أن املؤســسة تقــدم مــساعدات ماديـة ومعنو�ــة ملــن يحتاجcــا، وÂعكــس 

ـــنح أي صـــــالحية sÃـــــصية أو ماديـــــة  عاي,+ـــــا للمـــــسن دو مــ نذلـــــك أن املؤســـــسة  وأÓ+ـــــا دائمـــــا تفـــــرض ,ر
ً

  .uHتمام باحتياجاتھ الsìصيةنالوصاية املادية واملعنو�ة دو 

«Ué املؤســـسة ع�ــ� ¹عــض املcــن ا&sفيفــة الVــU تناســب إم�انـــاOي " وجــاءت _ــ� املرتبــة قبــل �خ�ــDة  رتــد
اOي Oساعدlي املؤسسة " وفC+ا استجابة lعم أقل Hستجابات، واتفقت معcا _� املرتبة �خ�Dة " روقد

اءت استجابة lعم أقل Hستجابات، وقد تتفق وفC+ا كذلك ج" _� Hلتحاق ¹عمل يtيح $� دخل ثابت
uذين Hستجابت�ن مع سبقي,+نا من Hستجابت�ن السابقت�ن _� ا&=انب Hقتصادي داخل املؤسسة 
عايــة دو تنميــة، �مــر الــذي   �عاي,+ــا للمــسن مــن جان½+ــا فقــط و�ــ نلعين,+ــا وحــدة دو املــسن، وأن  رن ر

ا لsÄدمة Hجتماعية با يتطلب توصيف أدوا
ً
 .    ملؤسسة لالuتمام باملسن من �افة ا&=وانبر

اسة �ل من  ك، (ر      وتتفق نتائج uذا البعد مع ما توصلت إليھ د اسـة ) 2015ربـن مبـا الـسيد، (رود
اســة ) 2020 اســة ) 2020املفVــU،(رود اســة ) 2020أحمــد،(رود والVــU أكــدت ع�ــ� ) 2021محمــود،(رود

فــــا اقتــــصادية صــــعب أن أغلــــب املــــسن�ن @ع�ــــشو ظر
ً

و ة نظــــرا لتــــوقفcم عــــن العمــــل و2نتــــاج نtيجــــة ن
ً

� وغ�uDــا مــن العوامــل، كــذلك Þالتقاعــد وال�=ــز الـص �نضــعف قــانو لعوامـل تنظيميــة �اإلحالــة إ$ــ
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التأمينــات واملعاشـــات وعـــدم ســـن OـــشرÂعات &%مايـــة املــسن�ن ومنـــع 2ســـاءة إلـــC+م وتجاuـــل ا�=تمـــع 
  . بما يضمن تحس�ن نوعية حيا7+ملذك البد من توف�H Dحتياجات Hقتصادية لcم. لcم

مؤشرات البعد الذاjي (يأhعاد تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو : را�8و الثا3ي 
  ):يلتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو

  :الرضا العام عن ا��ياة: لالبعد Cو

قم  رجدو    ) 9(ل

اسة حو الرضا العام عن ا��ياة  ن ليو�� استجابات عينة الد   50=ر

اسة   ن  50=راستجابات عينة الد

  ال  إ�� حد ما  3عم
  

 م

  

مؤشرات الرضا 
 العام عن ا��ياة

mة % ك % ك % ك
يا

ملع
ة ا

ج
لد

ا
ر

ر
 

ق
حق

لت
ة ا

ج
د ر

ية 
س�

ال®
ة 

مي
4C

 

  

B2ا
ب 

"ت»
ال#

 

1  
أشعر بالرضا عن 

U�Éنف 
4 8 15 30 31 62 73  1.46 48 22.1 8  

2  
أشعر بالرضا عن 
 عالقUV مع �خر�ن

11 22 26 52 13 26 98 1.96 65 19.4 5 

3  
أشعر بالرضا عن 

�افة ا&sدمات 
� املقدمة $

18 36 21 42 11 22 107 2.14 71 3.1 3 

4  
 UVأشعر أن حال

الI%ية والنفسية 
 جيدة

9 18 13 26 28 56 81 1.62 54 12.04 7 

5  
أشعر باالuتمام �ي 

من املسئول�ن 
 وا�%يط�ن �ي

14 28 18 36 18 36 96 1.92 64 0.6 6 

6  
أشعر بالرضا عن 
U�É¹ر ومالcيمظ 

20 40 24 48 6 12 114 2.28 76 10.7 2 

7  
أشعر بالتألف 

وا&%ب مع ا�%ط�ن 
 �ي

11 22 32 64 7 14 104 2.08 69 21.5 4 

8  
أتقبل ا&%ياة ب�ل ما 
 فC+ا من سعادة وألم

21 42 23 46 6 12 115 2.3 76 10.3 1 

جة ا   mة ود جة املعيا رالد ر       65.37 1.97  788  لتحقق و4Cمية ال®س�ية للبعد كYلر
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ي       يتـgç مــن ا&=ـدو الــسابق أن مـستو الرضــا العـام عــن ا&%يـاة للمــسن�ن بـال مــأو  ي ) متوســط(ل
جة تحقق  قم )97,1(ربد ة  ات تحققا من العبا ر، وأن أك�D العبا ر ر

ً
أتقبل ا&%ياة ب�ل مـا "ومؤداuا ) 8(

ة _� املرتبة �و$�، بLسبة وجاءت uذ" فC+ا من سعادة وألم ، وإ$� حد ما بLسبة )l%) "42عم"ره العبا
فــض )46(% جــة )12(%ر، و«Lــسبة  قــم )3,2(ر، وقــد تحققــت بد ة  ر، وجــاءت _ــ� الDEت�ــب الثــاlي العبــا ر

�U "ومؤداuـــــا ) 6(Éـــــر ومال¹ـــــcـــــسبة " يأشـــــعر بالرضـــــا عـــــن مظLعـــــم"بl%) "40( ـــــسبةLحـــــد مـــــا ب �، وإ$ـــــ
فــــض )48(% جــــة ، وقــــ)12(%ر، و«Lــــسبة  ـــا )28,2(رد تحققــــت بد ات ترت�بـ ـــاءت أقــــل العبــــا ، ب�نمــــا جـ

ً
ر

قــم  ة  رالعبــا ا ) 4(ر فــض " أشــعر أن حــالUV الــI%ية والنفــسية جيــدة"ومؤداuــ ) 56(%روذلــك بLــسبة 
جــــة تحقــــق  قــــم ) 62,1(رو«د ة  جــــة ضــــعيفة، وأخ�ــــDا العبــــا رو�ــــ� د ر ر

ً
أشــــعر بالرضــــا عــــن "ومؤداuــــا ) 1(

U�Éفض " نف جة ت)62(%روذلك بLسبة  جة ضعيفة) 46,1(حقق ر،  و«د   .رو�� د

«مـا ي�ـو لـذلك أسـباب أدت  حـاlي لـدي املـسن، و ن       وÂعكس ما سـبق وجـود خلـل _ـ� ا&=انـب الر ر و
ة حانيـة داخـل املؤسـسة، وجـاءت _ـ� املرتبـة قبـل �خ�ـDة عبـا رإ$� تفاقمھ وuو قصو ا&sدمات الر و " ر

ة واتفقـت معcـا ع" رشـعو املـسن بـأن حالتـھ الـI%ية والنفـسية جيــدة رشـعو املـسن بالرضـا عــن "ربـا
، وقـد يبــدو ذلـك منطقيــا ملـسن يقــيم _ـ� مؤســسة تقتـصر فC+ــا ا&sـدمات ع�ــ� ا&=انـب املــادي "نفـسھ

ً

�÷ سة ا&=انب الر ، و�وجد §+ا خلل _� مما وفقط دو املعنو ر ي   .ن

ـــــل مــــــــن  اســــــــة �ــ ــــــھ د ـــــائج uــــــــذا البعـــــــد مــــــــع مــــــــا توصـــــــلت إليــ ــــعيد،(ر       وتتفـــــــق نتـــ ــــــة ) 2009ســــ اســ رود
)،UVـ>م ) 2020املفEيجـب أن يل UـVعـد قيمـة مـن القـيم الO ن بالرضـا�أن شعو املـسن ��روالUV أكدت ع

ج املسن�ن من عزل,+م،  سة �lشطة الUV تؤدي إ$� خر و§+ا �خصاøي Hجتما4� وذلك من خالل مما ر
  .عية ا&sدمات �ل ذلك @ساuم _� تحس�ن نوعية حيا7+مكما أن املعاملة الطيبة وتحس�ن نو

  :التكيف <جتما�z: يالبعد الثا3

قم  رجدو    )10(ل

اسة حو التكيف <جتماع�ن  ل يو�� استجابات عينة الد   50=ر

اسة   ن  50=راستجابات عينة الد

  ال  إ�� حد ما  3عم
  

 م

  

مؤشرات التكيف 
�zجتما> 

mة % ك % ك % ك
يا

ملع
ة ا

ج
لد

ا
ر

ر
 

ق
حق

لت
ة ا

ج
د ر

ية 
س�

ل®
ة ا

مي
4C

 

  

B2ا
ب 

"ت»
ال#

 

1  
يع املشاركة _� أستط

�lشطة الUV تقدمcا 
 املؤسسة

15 30 22 44 13 26 102 2.04 68  2.7 5 

2  
أستطيع بناء عالقات 
اجتماعية جيدة بمن 

� حو$
20 40 19 38 11 22 109 2.18 72 2.9 2 

3  

 �يمكنUé املشاركة _
املناسبات وHحتفاالت 
ا�sتلفة الUV تنفذuا 

 املؤسسة

20 40 21 42 9 18 111 2.22 74 5.3 1 
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4  
 Uéتوجد ثقة متبادلة بي

مالøي داخل  زو«�ن 
 املؤسسة

13 26 27 54 10 20 103 2.06 68 9.9 4 

5  
 Uéم وتواصل بيuيوجد تفا

 و«�ن املسئول�ن
14 28 11 22 25 50 89 1.78 59 6.5 7 

6  
@ستطيع من حو$� أن 

 يلبوا احتياجاOي
6 12 31 62 13 26 93 1.86 62 19.9 6 

7  
ار بيUé و«�ن يوجد حو

 زمالøي &%ل مشكالتنا
9 18 15 30 26 52 83 1.66 55 20.4 8 

8  
 �أساعد �خر�ن _
 املواقف ا�sتلفة

12 24 31 62 7 14 105 2.1 70 19.2 3 

جة التحقق و4Cمية ال®س�ية للبعد كYل   mة ود جة املعيا رالد ر       66.0 1.98  795  ر

ي      يتgç من ا&=دو السابق أن مستو الت جـة ) متوسـط(يكيف Hجتما4� للمسن�ن بال مأو ل ربد
قــم )98,1(تحقـق  ة  ات تحققـا العبـا ر، وأن أك�ـD العبــا ر ر

ً
يمكنéـU املــشاركة _ـ� املناســبات "ومؤداuـا ) 3(

ة _ــ� املرتبــة �و$ـــ�، بLــسبة " وHحتفــاالت ا�sتلفــة الVـــU تنفــذuا املؤســسة " lعـــم"روجـــاءت uــذه العبـــا
فــــض ، و«Lـــ)42(%، وإ$ـــ� حــــد مــــا )40(% جــــة تحقـــق )18(%رسبة  _ــــ� الDEت�ــــب )22,2(ر، و«د ، وجــــاءت 

قــم  ة  رالثــاlي العبــا " lعــم"بLــسبة "أســتطيع بنــاء عالقــات اجتماعيــة جيــدة بمــن حــو$� "ومؤداuــا ) 2(ر
فـــــض )38(%، وإ$ـــــ� حـــــد مـــــا )40(% ـــة تحقـــــق )22(%ر، و«Lـــــسبة  جــ ، ب�نمـــــا جـــــاءت أقـــــل )18,2(ر، و«د

قــم  ة  ات ترت�بــا العبــا رالعبــا ر ر
ً

وذل بLــسبة " يوجــد تفــاuم وتواصــل بيéــU و«ــ�ن املــسئول�ن"ا ومؤداuــ) 5(
جة تحقق ) 50(%رفض  قم )78,1(رو«د ة  ر، واخ�Dا العبا ر

ً
مالøي "ومؤداuا ) 7( زيوجد حوار بيUé و«�ن 

فض " &%ل مشكالتنا جة تحقق ) 52(%روذلك بLسبة  جة ضعيفة) 66,1(رو«د   .رو�� د

بات وHحتفـاالت الVـU تنفــذuا املؤسـسة جـاءت _ــ�       يتـgç ممـا سـبق أن مــشاركة املـسن _ـ� املناســ
اســـتطاعت املـــسن ب�نـــاء عالقـــات اجتماعيـــة جيـــدة بمـــن " املرتبـــة �و$ـــ�، وجـــاءت _ـــ� املرتبـــة الثانيـــة 

، وقـــد يبـــدو ذلـــك منطقيــا بالLـــسبة ملـــسن _ـــ� uـــذه املرحلــة العمر�ـــة، أال أن �مـــر uنـــا يحتـــاج " حولــھ
ً

ض أن يقوم �خـصاøي Hجتمـا4� فيـھ بtنميـة إعادة مراجعة لوجوده داخل مؤسسة �ان  ومن املفر
سة �lشطة ات ب�ناء العالقات ومساعدتھ _� Hندماج _� مما رعالقاتھ مع �خر�ن واكtسابھ مcا   .ر

وجــاءت فC+ــا اســتجابة " يوجــد تفــاuم وتواصــل بيéــU و«ــ�ن املــسئول�ن "وجـاءت _ــ� املرتبــة قبــل �خ�ــDة 
ةlعـــم أقـــل Hســـتجابات، واتفقـــت م مالøـــي &%ـــل مـــشا�لنا" رعcـــا عبـــا والVــــU " زيوجــــد حـــوار بيéـــU و«ـــ�ن 

جــــاءت فC+ـــــا ايــــضا اســـــتجابة lعــــم أقـــــل Hســــتجابات، وقـــــد يبــــدو uـــــات�ن Hســــتجابت�ن متفقتـــــان مـــــع 
ً

ات التواصــــل ســــوء مــــع املــــسئول�ن أو مــــع  رHســــتجابات الVــــU ســــبق,+ما، حيــــث أن املــــسن يفتقــــد مcــــا
تــ�ن(ية زمالئــھ، وذلــك لوجــود التعقيــدات املؤســس روقــصو دو �خــصاøي Hجتمــا4� _ــ� اكــسابھ ) ور ر

ات، �مر الذي يتطلب تنمية دو �خصاøي Hجتما4� بتلك املؤسسات رتلك املcا   .     ر

ــــــن  ـــل مـــ ـــة �ــــــ اســــــ ـــلت إليـــــــــھ د ــــــــد مـــــــــع مـــــــــا توصــــــ ــــــذا البعـ ـــــــائج uـــ ــــــ�،(ر     وتتفـــــــــق نتــ ــــــة ) 2007 ع�ـــ اســـ رود
اســـــة ) 2012عبـــــدا&%فيظ،( اســـــة ) 2018بلـــــيح، (رود ـــU(رود ة ) 2020،املفVــ وروالVـــــU أكـــــدت ع�ـــــ� ضــــــر

 �تدعيم العالقات Hجتماعيـة بـ�ن املـسن�ن داخـل دار الرعايـة Hجتماعيـة، والعمـل ع�ـ� إشـراكcم _ـ
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أlـشطة جماعيــة الVــU مــن شـأÓ+ا مــساعد7+م ع�ــ� التكيــف Hجتمـا4�، وأن ذلــك مــن عمــل �خــصاøي 
ساuم _ـــ� تحـــس�ن نوعيـــة حيـــا7+م Hجتمـــا4� الـــذي البـــد وأن @عمـــل ع�ـــ� تنميـــة تلـــك العالقـــات بمـــا @ـــ

داخـــل دار الرعايـــة Hجتماعيـــة، كمـــا أن عـــدم إشـــباع حاجـــات املـــسن�ن ا�sتلفـــة تـــؤثر ع�ـــ� تكـــيفcم 
�  .Hجتما4

  :تقدير الذات: البعد الثالث

قم  رجدو    )11(ل

اسة حو تقدير الذات ن ل يو�� استجابات عينة الد   50=ر

اس ة   راستجابات عينة الد
 50=ن

  ال  إ�� حد ما  3عم

  

 م

  

مؤشرات تقدير 
 الذات

mة % ك % ك % ك
يا
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ة ا

ج
لد

ا
ر

ر
 

ق
حق
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B2ا
ب 

"ت»
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1  
 U�Éبنف UVزادت ثق

و�خر�ن ¹عد 
 Hلتحاق باملؤسسة

18 36 22 44 10 20 108  2.16 72  4.5 1 

2  
ي باالحDEام  راد شعو ز

املتبادل بيUé و«�ن 
 �خر�ن

8 16 31 62 11 22 97 1.94 64 18.7 4 

3  
 ��أصبحت اعتمد ع

� كث�D من _ U�Éنف
 املواقف

8 16 15 30 27 54 81 1.62 54 11.1 7 

4  
ي  راد شعو ز

مالøي  زباالhl=ام مع 
 م4 0.306 64 1.94 97 36 18 34 17 30 15

5  
 ��ا ع أصبحت قاد

ً
ر

�� حل ¹عض مشاك
9 18 14 28 27 54 82 1.64 4 10.3 6 

6  
�ن أuتم بتحس

 عالقاOي مع �خر�ن
17 34 21 42 12 24 105 2.1 70 2.406 3 

7  
لدي الì=اعة 

ال�افية ألعDr عما 
�د  رأ

5 10 14 28 31 62 74 1.48 49 20.9 8 

8  
أتقبل �خر�ن 
 وأOعا@ش معcم

15 30 27 54 8 16 107 2.14 71 11.1 2 

جة التحقق و4Cمية ال®س�ية للبعد كYل   mة ود جة املعيا رالد ر       56.0 1.87  751  ر

ي       يتـــgç مـــن ا&=ـــدو الــــسابق أن مـــستو تقـــدير الـــذات للمــــسن�ن بـــال مـــأو  ي جــــة ) متوســـط(ل ربد
قم )87,1(تحقق  ة  ات تحققا العبا ر، وأن أك�D العبا ر ر

ً
�U و�خر�ن ¹عد "ومؤداuا ) 1(Éبنف UVزادت ثق
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ة _� املرتبة �و$�، بLسبة " Hلتحاق باملؤسسة ، وإ$� حد مـا بLـسبة )36" (%مlع"روجاءت uذه العبا
فــض )44(% جـة تحقــق )20(%ر، و«Lـسبة  قــم ) 16,2(ر، و«د ة  ر، وجـاءت _ــ� الDEت�ـب الثــاlي العبـا ) 8(ر

، و«Lـسبة )54(%، وإ$� حد مـا بLـسبة )l%) "30عم"بLسبة " أتقبل �خر�ن وأOعا@ش معcم"ومؤداuا 
جــة تحقــق )16(%رفــض  ات ت)14,2(ر، و«د قــم ر، ب�نمــا جــاءت أقــل العبــا ة  ررت�بــا العبــا ر

ً
ا ) 3( ومؤداuــ

� كث�D من املواقف"_ U�Éنف ��فض " أصبحت اعتمد ع جة تحقق ) 54(%روذلك بLسبة  ) 62,1(رو«د
قم  ة  جة ضعيفة، وأخ�Dا العبا رو�� د ر ر

ً
�ـد"ومؤداuـا ) 7( وذلـك " رلـدي الـì=اعة ال�افيـة ألعrـD عمـا أ

فض  جة تحقق ) 62(%ربLسبة  جة ضعيفة) 48,1(رو«د   .رو�� د

ي    وقـــد يبـــدو ذلـــك منطقيـــا لـــدي مـــسن @عـــ�ش مجrـــDا داخـــل مؤســـسة لـــ�س لـــھ مـــأو غ�uDـــا، فإمـــا   
ً ً

ا _ـــ� دو �خــــصاøي Hجتمـــا4�، وكــــذلك غيــــاب  ريتعـــا@ش وإمــــا ال م�ـــان لــــھ، كمـــا @عكــــس ذلـــك قــــصو
ً
ر

�U بتلك املؤسساتÉي النفøخصا�.  

ة  � كث" روجاءت _� املرتبة قبل �خ�Dة عبا_ U�Éنف ��وفC+ـا جـاءت " �D مـن املواقـفأصبحت اعتمد ع
ة  �ـد" راستجابة lعم أقل Hستجابات، واتفقت معcا عبا والVـU " رلدي الì=اعة ال�افية ألعDr عمـا أ

نجاءت فC+ا ايضا استجابة lعم أقل Hستجابات، وÂعكس ما سبق أنھ قد ي�و املسن _� uذا السن 
ً

=ìنفــسھ، كمــا أنــھ لــ�س لديــھ الــ �اعة للتعب�ــD عمــا ير�ــد، وذلــك مــا يــتم غ�ــD قــادر ع�ــ� Hعتمــاد ع�ــ
بالفعل داخل املؤسسة، حيث @شعر املسن بأنھ ضيفا _� uذه املؤسسة

ً
.  

ــــــن  ــــل مــ ـــــة �ــــ اســـ ـــــھ د ــــــا توصــــــــلت إليـــ ـــــــذا البعــــــــد مــــــــع مــ ـــق نتــــــــائج uـ ــــعيد،(ر      وتتفـــــ ــــــة  ) 2009ســــ اســ رود
)،UVن مـستو) 2020املف�تحـس �ة مساعدة �خصاøي Hجتما4� للمـسن�ن _ـ � ضر�ي وروالUV أكدت ع

ات املـــسن�ن وتـــوف�D منـــاخ  رHســـتقاللية وHعتمـــاد الـــذات، كـــذلك احEـــDام �خـــصاøي Hجتمـــا4� لقـــد
  .اجتما4� uذا @ساعد _� تدعيم ثقة املسن�ن بأنفسcم، وÂساuم _� تحس�ن نوعية حيا7+م

تاسعا
ً

  :النتائج العامة للبحث: 

  :ي بال مأواملطبقة ع¶� املسن�ن) <سµبار(النتائج العامة لألداة Cو��  •
  ):ياملسن�ن بال مأو(النتائج ا�?اصة بوصف مجتمع البحث  )1
رأكl Drسبة من املسن�ن بال مأو ذ�و بLسبة أن  -   %). 30(، ب�نمـا 2نـاث بLسبة %)70(ي
uم ما ب�ن أن  - رأكl Drسبة من املسن�ن بال مأو تDEاوح أعما ، يلC+ا من %)68( سنة بLسبة 65ـ 60ي

 %).8( سنة بLسبة 75ـ 70يلC+ا من ، %)24( سنة بLسبة 70ــ 65
، يلC+ا %)34(، يلC+ا مطلق�ن بLسبة %)42(يأن أكl Drسبة من املسن�ن بال مأو مE>وج�ن بLسبة  -

مل بLسبة  ، وأخ�Dا أعزب بLسبة %)18(رأ
ً

)6 .(% 
ن، يلC+ـا يقـرأو و�كتبـو بLـسبة %)62(يأن أكl Drسبة من املسن�ن بـال مـأو أمـي بLـسبة  - ، %)18(ن

� مؤuل متوسط بLسبة %)14(م أسا��U بLسبة يلC+ا Oعلي�، وأخ�Dا ا&%اصل�ن ع
ً

)6.(%  
، يلC+ــا ضــعيفة %)44(يأن أكrــl Dــسبة مــن املــسن�ن بــال مــأو حــال,+م الــI%ية متوســطة بLــسبة  -

 %). 24(، ثم جيدة بLسبة %)32(بLسبة 
نأن أكrــl Dـــسبة مــن املـــسن�ن بــال مـــأو @عملــو بأعمـــال حــره بLـــسبة  - ص ، يلC+ــا قطـــاع خـــا%)64(ي

ن، وأخ�Dا العاملو بالقطاع ا&%�ومي بLسبة %)12(ن، ال @عملو بLسبة %)18(بLسبة 
ً

)6.(%  
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يأن أكrـl Dـسبة مـن املـسن�ن بــال مـأو سـ�ب التحـاقcم باملؤســسة أن أبنـاÆ+م قـاموا بطـردuم مــن  -
، ثـم أخـوOي قـاموا بطـردي %)36(، يلC+ا ل�س لـدي مـا مـن @عتéـU �ـي بLـسبة %)52(لاملÊ> بLسبة 

<Êسبة من املL12(ل ب.(% 
، %)68(يأن أكl Drسبة من املسن�ن بال مأو مدة أقام,+م باملؤسسة من سنة إ$� سLت�ن بLسبة  -

 %).12(، ثم من سLت�ن فأك�D بLسبة %)20(ر شcو ألقل من سنة بLسبة 3يلC+ا من 

  :رالنتائج ا�?اصة بأhعاد ومحاو البحث) 2

ــــــو Cو لا�8ــ ــ: ر ــ ــ ــــــسن�ن بــ ــاة املــ ــ ــ ــــة حيــ ــــس�ن نوعيــــ ــ ــاد تحــ ــ ــأو أhعــــ ــــ ــــد (يال مــ ــ ــــرات البعــ ــ مؤشــ
  ):ياملوضو�z لتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو

جاءت استجابات عينة البحث واملتعلقة بواقع نوعية ا&%ياة : نوعية ا��ياة ال¦�ية: لالبعد Cو
جـــــة تحقـــــق  ـــعيفة(رالــــI%ية بد ـــDة وضــ ات مـــــا بـــــ�ن )كب�ــ ـــا ان الLـــــس�ية للعبــ ر، وتراوحــــت �و ، )1.48(ز

� البعد ك�ل ، و«لغ متوسط)2.72(�جة تحقق متوسطة) 1.94( استجابة العينة ع   .رو�� د

 جـــاءت اســـتجابة عينـــة البحـــث واملتعلقـــة بواقـــع نوعيـــة :نوعيـــة ا��يـــاة <جتماعيـــة: البعـــد الثـــا3ي
جـة تحقـق  ات مـا بـ�ن )متوسـطة وضـعيفة(را&%يـاة Hجتماعيـة بد ان الLـس�ية للعبـا ر، وتراوحـت �و ز

� البعد ك�ل ، و«لغ متوسط)2.24(، )1.52(�جة تحقق متوسطة) 1.98( استجابة العينة ع   .رو�� د

جاءت استجابة عينة البحث واملتعلقة بواقع نوعية ا&%ياة : نوعية ا��ياة النفسية: البعد الثالث
جــة تحقــق  ات مــا بــ�ن )متوســطة وضــعيفة(رالنفــسية بد ان الLــس�ية للعبــا ر، وتراوحــت �و ، )1.52(ز

� البعد ك�ل ، و«لغ متوسط استجا)2.36(�جة تحقق متوسطة) 1.88(بة العينة ع   .رو�� د

جــاءت اســـتجابة عينــة البحـــث واملتعلقــة بواقـــع : نوعيـــة ا��يــاة ال#"ف²³يـــة والثقافيــة: البعــد الراhــع
جة تحقق  ان الLـس�ية مـا )متوسطة وضعيفة(رنوعية ا&%ياة الDEفC+ية والثقافية بد ز، وتراوحـت �و

جــة تحقــق ) 1.9(ســط اســتجابة أفــراد العينــة ع�ـ� البعــد ك�ــل ، و«لــغ متو)2.14(، )1.32(بـ�ن رو�ــ� د
  .متوسطة

جــــاءت اســــتجابة عينــــة البحــــث واملتعلقــــة بواقــــع نوعيــــة : نوعيــــة ا��يــــاة الدي®يــــة: البعــــد ا�?ــــامس
جة تحقق  ات مـا بـ�ن )متوسطة وضعيفة(را&%ياة الديLية بد ان الLس�ية للعبا ر، حيث تراوحت �و ز

� البعد ك�ل ، و«لغ متوس)2.16(، )1(�جة تحقق ضعيفة) 1.6(ط استجابة أفراد العينة ع   .رو�� د

جـاءت اسـتجابة عينـة البحـث واملتعلقـة بواقـع نوعيـة : نوعية ا��يـاة <قتـصادية: البعد السادس
جة تحقق  ات مـا بـ�ن )متوسطة وضعيفة(را&%ياة Hقتصادية بد ان الLـس�ية للعبـا ر، وتراوحـت �و ز

ـــة تحقــــق ) 1.11(توســــط اســــتجابة أفــــراد العينــــة ع�ــــ� البعــــد ك�ــــل ، و«لــــغ م)2.1(، )1.48( جـ رو�ــــ� د
 .ضعيفة
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مؤشـرات البعـد الـذاjي (يأhعاد تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بـال مـأو : را�8و الثا3ي
  ):يلتحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو

رضــا العــام عــن جــاءت اســتجابة عينــة البحــث واملتعلقــة بال: الرضــا العــام عــن ا��يــاة:لالبعــد Cو
جــــة تحقـــق  ات مـــا بــــ�ن )متوســــطة وضـــعيفة(را&%يـــاة بد ان الLـــس�ية للعبــــا ر، وتراوحــــت �و ، )1.46(ز

� البعد ك�ل )2.3(�جة تحقق متوسطة) 1.97(، و«لغ متوسط استجابة أفراد العينة ع   .رو�� د

تمــــا4� جـــاءت اســـتجابة عينـــة البحـــث واملتعلقـــة بـــالتكيف Hج: التكيـــف <جتمـــا�z: البعـــد الثـــا3ي
جـــــة تحقـــــق  ـــعيفة(ربد ات مـــــا بـــــ�ن )متوســـــطة وضــ ان الLـــــس�ية للعبـــــا ر، حيـــــث تراوحـــــت �و ، )1.66(ز

� البعد ك�ل )2.22(�جة تحقق متوسطة) 1.98(، و«لغ متوسط استجابة أفراد العينة ع   .رو�� د

جـة تحقـق : تقدير الذات: البعد الثالث رجاءت اسـتجابة عينـة البحـث واملتعلقـة بتقـدير الـذات بد
ات مــــــا بــــــ�ن )وســــــطة وضــــــعيفةمت( ــــا ان الLــــــس�ية للعبــ ر، حيــــــث تراوحــــــت �و ، و«لــــــغ )2.16(، )1.48(ز

� البعد ك�ل �جة تحقق متوسطة) 1.87(متوسط استجابة أفراد العينة ع   .رو�� د

  :مع السادة ا�?q"اء واملتخصص�ن) دليل املقابلة(النتائج العامة لألداة الثانية ) 2(

يھ تحــس�ن نوعيــة حيــاة املــسن�ن بــال مــأو داخــل املؤســسة أن مــن أ4ــم املعوقــات ال·ــ� تواجــ .1
ـــار املؤســـــسة لإلم�انيـــــات وعـــــدم تـــــوافر : تمثلـــــت �ـــــ� د املاديـــــة ، وافتقــ رنقـــــص 2م�انيـــــات واملـــــوا

عـــدم تـــوفر البنـــاء املعر_ـــ� ال�ـــا_� لـــدي �خـــصائي�ن Hجتمـــاعي�ن ا&sـــاص �lـــشطة والrـــDامج، و
حــاlي ��يــة، ونقـــص نقــص أعـــدد �خــصائي�ن Hو، وبا&=انــب الر ات التد رجتمــاعي�ن وقلـــة الــدو ر

ا&rsــــDة لــــدÚ+م، وضــــعف املقابــــل املــــادي، وعــــدم وجــــود قنــــوات اتــــصال وتLــــسيق بــــ�ن املؤســــسة 
أي  رومؤســــــسات ا�=تمــــــع املــــــدlي، وضــــــعف uHتمــــــام بتحــــــس�ن مــــــستو ا&sــــــدمات، وتجاuــــــل  ي

  . ياملسن�ن بال مأو
ي الــ¦�ية للمــسن�ن بــال مـــأو أن مــن أ4ــم املق#"حــات ال·ــ� jــسا4م �ــ� تحــس�ن نوعيــة ا��يــاة .2

ة التفاعل مع �lساق البيêية �خر �املسtشفيات ومراكز الرعاية الI%ية : تمثلت �� ىضر ور
ــــة وا&s�Dيــــــة، و ة وجــــــود طب�ــــــب مقــــــيم، ا&%�وميــ ــــر ـــات املعنيــــــة لتــــــوف�D ورضــ والتLــــــسيق مــــــع ا&=cـــ

 التحـسن _ـ� التقييم واملتا¹عـة بـصفة مـستمرة للوقـوف ع�ـ� مـدياللقاحات ا&sاصة باألو«ئة، و
� مناســـــب للÊــــ>الءا&sــــدمات الــــI%ية، وÞي صــــøبرنـــــامج غــــذا xــــ�ة الDEك�ــــ> ع ، ومـــــساعدة ورضـــــر

� بطاقـات ×ـ%ية، وHتـصال والتLـسيق السـتفادة املؤسـسة مـن �لاملسن�ن بال مأو لÄ%صو ع ي
ة التعاقد مع مسtشفى قر�بة من املؤسسة)�القوافل الطبية( ا&=cود التطوعية    . ور، وضر

يملق#"حات ال·� jسا4م �ـ� تحـس�ن نوعيـة ا��يـاة <جتماعيـة للمـسن�ن بـال مـأو أن من أ4م ا .3
� ت�و�ن صداقات جديدة، وإسناد : تمثلت ���ة توطيد صلة املسن بزمالئھ ومساعدتھ ع ورضر

ــــدد وuHتمـــــام بمـــــد حلقـــــات التواصـــــل مـــــع عوائـــــل املـــــسن�ن¹عـــــض املـــــسئوليات لـــــھ،  �ـــــادة عـ ز، و
اءإتاحـة�خـصائي�ن Hجتمـاعي�ن، و اسـة املــشكالت ، ور الفرصـة لÄ=ميـع لتبـادل � رuHتمـام بد

لHجتماعيــة للمــسن�ن بــال مــأو والعمــل ع�ــ� إيجــاد حلــو لcــا، و مــساعد7+م ع�ــ� Oعز�ــز وتــدعيم ي
 .وتنمية عالقا7+م Hجتماعية بما @ساuم _� تحس�ن نوعية حيا7+م داخل املؤسسة

ي ا��يــاة النفــسية للمــسن�ن بــال مـــأو أن مــن أ4ــم املق#"حــات ال·ــ� jــسا4م �ــ� تحـــس�ن نوعيــة .4
، وإكــــرامcم وتقـــــديرuم وحـــــسن : تمثلــــت �ـــــ� ـــال بــــال نفـــــو رمعاملــــة املـــــسن�ن بحــــب دو كـــــره وإقبــ ٍ ن

معامل,+م، وتـوافر أخـصائي�ن نفـسي�ن ملعاونـة Hخـصاøي Hجتمـا4� _ـ� التعامـل مـع uـذه الفئـة، 
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مــــة حياتــــھ ¹ــــشـ�ل قوالتــــدخل ملواجcــــة مــــا @عEــــDض املــــسن مــــن مــــشكالت حياتيــــة قــــد Oعــــو مداو
ائــھ ومـستقر uــادئ، و التنفــ�س عــن رإفــساح ا�=ــال للمــسن للتحــدث عــن نفــسھ والتعب�ــD عــن آ

املــــشاعر املكبوتــــة لديـــــھ تجــــاه عالقتــــھ بأســـــرتھ، وأبنائــــھ، ومــــشاعره تجـــــاه 2قامــــة باملؤســـــسة، 
D�تــوف �، والعمــل ع�ــ �U وHجتمــا4� للمــسن�ن بــال مــأوÉيــل النفــuالتأ � يوتــوافر بــرامج Oعمــل ع�ــ

�U مر�ح للمسن�ن وتدعيم حاجا7+م إ$� الشعو بالكرامة واحDEام الـذات، وÉتخـصيص رمناخ نف
 . أوقات �افية لÄ=لوس معcم

أن من أ4م املق#"حات ال·� jسا4م �� تحس�ن نوعية ا��ياة ال#"ف²³ية والثقافية للمسن�ن بال  .5
� إعداد وتنفيذ برامج وأlشطة لشغل أوقات فر: يمأو تمثلت ���إقامة ¹عض اغcم، والعمل ع

ة تــــوافر أمــــاكن مناســــبة §+ــــذه الLـــشاطات Hجتماعيــــة الDEفC+يــــة لcــــم داخــــل املؤســــسة، و ورضــــر
ســـة �lـــشطة، وإشـــراك املـــسن�ن _ـــ� �lـــشطة ا�sتلفـــة كـــال حـــسب إم�انياتـــھ  املؤســـسات ملما

ً
ر

ف املرتبطـة با&sـصائص والتغ�ـDات املـصا �د املسن�ن ببعض املفاuيم واملعـا اتھ، وتز روقد حبة ور
�د املؤسسة بالكتب العلميـة  ولتلك املرحلة العمر�ة، وإقامة الندوات واملسابقات الثقافية وتز

تنظــــيم أlــــشطة املناســــبة، واســــtثمار وقــــت فــــراغcم _ــــ� ¹عــــض ألــــوان الLــــشاط ا�%بــــب الــــC+م، و
حــالت ســياحية ا$ــx ¹عــض املتu<Êــات وا&%ــدائق العامــة جيــة مثــل تنظــيم  رخا ة ر الDEك�ــ> ور، وضــر

uموا x�ب املسن�ن أنفسcم مما سيخلق نوعا من التفاعل بيÔ+م و�حقق لcم سعادة كب�Dةع
ً

.  
يأ4ـــم املق#"حـــات ال·ـــ� jـــسا4م �ـــ� تحـــس�ن نوعيـــة ا��يـــاة الدي®يـــة للمـــسن�ن بـــال مـــأو أن مـــن  .6

ة : تمثلت �� � إعداد م�ان الئق بأفرع املؤسسة ا�sتلفة ألداء الفرائض، وحث ورضر�العمل ع
� تالوة القرآن الكر�م، وHستماع إليھ، وذكر هللا �خصاøي Hجتما4� امل�، حüV يـنعم �سن ع

ة �بمــشاعر الرضــا، والطمأن�نــة، والــسكينة، والراحــة النفــسية، باإلضــافة لرضــا هللا  ور، وضــر
Oـــì=يع املـــسن�ن وحـــ�+م ع�ـــ� مداومـــة الـــصالة، وOعلمcـــم آلداب تلـــك العبـــادات، وكيفيـــة أداÆ+ـــا 

اكcـــم لفو ة إعـــداد ربطر�قــة ×ـــ%يحة، وإد uم §+ـــا مــع املداومـــة، وضـــر ورائــدuا العديـــدة، وشـــعو ر
ىخطــة تحتــو ع�ــ� �افــة املناســبات الديLيــة وHحتفــال §+ــا ¹ــش�ل مــنظم مــن خــالل وجــود أحــد 
 Drـــة بالـــــص ـــك املرحلــ ة مـــــساعدة املـــــسن�ن ع�ـــــ� أن يتحلـــــوا _ـــــ� تلــ ـــر ـــة، و ضــ ورالsìـــــصيات الديLيــ

ة اسـتخدم والرضا وأن @ستفيدوا مÔ+ا بـالتقرب إ$ـx هللا وأخـذ ا �ـادة ا&%ـسنات، وضـر ورلثـواب و ز
�خــصاøي Hجتمـــا4� اســDEاتيجية تنميـــة العقيــدة مـــن خــالل أســـلوب العــالج بالرضـــا، ملـــساعدة 
ة دعــم  وراملـسن�ن ع�ــx تقبــل مرحلــة الكrــD، وكــذلك الرضـا عــن ا&%يــاة املاضــية ا&%اضــرة، و ضــر

بـــا�=تمع ا�%ــيط §+ـــا ألثـــر املؤســسة لـــرحالت ا&�ــ[ والعمـــرة مـــن خاللcــا أو مـــن خــالل عالقا7+ـــا 
� املسن واسcامcما _� توافقھ� . ا&�[ والعمرة _� تلك املرحلة ع

يأن من أ4م املق#"حات ال·� jسا4م �� تحس�ن نوعية ا��ياة <قتـصادية للمـسن�ن بـال مـأو  .7
� : تمثلت ���ة العمل ع ز�ادة Hعتمادات املالية ا�sصصة للمؤسسة وتوطيد الصلة مع ورضر
شادية ىت �خر و طلب الدعم من مؤسسات ا�=تمع املدlي، واملؤسسا ة توافر برامج إ رضر ور

ـــع، و _ــــــ� ا�=تمـــ ـــدماج مـــــرة آخــــــر  يتمكـــــن املــــــسن�ن بــــــال مــــــأو مــــــن Hنـــ ـــ> �خــــــصاøي ي ة ترك�ـــ ورضــــــر
uا،  ات وHم�انـــات املتاحــــة لـــدي املـــسن�ن والعمـــل ع�ـــ� اســــtثما تقـــاء بالقـــد H �رHجتمـــا4� ع�ـــ ر ر

 �عات تــوف�D فـرصوالعمـل ع�ـ الـوا يحتفظـو بقــدر مـن طــاق,+م �إقامـة مــشر و عمــل للـذين مــا  ن ز
توطيـــد �خـــصاøي Hجتمـــا4� لعالقاتـــھ مـــع القيـــادات ا�%ليـــة وا�=تمعيـــة صـــغ�Dة لcـــم، وأuميـــة 

ة  مــة للمؤســسة، وضــر د Hقتــصادية الال ر�أحــد أبوابــھ لتــوف�D املــوا ز �ب املــسن�ن بــال مــأو ور يتــد ر
� ¹عض املcن ا&sفيفة �املشغوال� .ت اليدو�ة والفنية وOسو�قcا من خالل املؤسسةع

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

529 

 :توصيات البحث

ات  .1 ف واملcــا �ــد �خــصائي�ن Hجتمــاعي�ن با&=وانــب املعرفيـة وذلــك إلكــسا§+م املعــا ة تز رضـر ر ور و
  .يالUV تفيد _� التخفيف من املعوقات الUV تواجھ تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو

��ية لألخصائي .2 ات تد ة عقد دو رضر رر   .�ن Hجتماعي�ن والUV تؤuلcم للتعامل مع uذه الفئھو
uم �lــساق ا�sتلفــة عنــد التعامــل مــع املعوقــات  .3 رأن يأخــذ �خــصائي�ن Hجتمــاعي�ن _ــ� اعتبــا

  .يالUV تواجھ تحس�ن نوعية حياة املسن�ن بال مأو
عاية املسن�ن بال مأو .4 � �بحاث ا&sاصة بمجال �ياطالع �خصائي�ن Hجتماعي�ن ع   .ر
�ب �خصائي�ن Hجتماعي�ن للتعامل مع املسن�ن بال مأو .5 يHستعانة باأل�اديمي�ن لتد   .ر
  .نالتعاو مع �خصاøي Hجتما4� وفر�ق العمل داخل املؤسسة 2يوائية .6
� تأuلC+م اجتماعيا ونفسيا .7�إقامة ندوات ومحاضرات للمسن�ن بال مأو والعمل ع

ً ً
  . ي

8. H ن�أداء يجب أن يتوفر لدي �خصائي �ات والVـO Uـساعدuم ع�ـ رجتماعي�ن مجموعـة مـن املcـا
uم بكفاءة وفاعلية   .رأدوا

غبا7+م وتخرجcم من حالة lHعزال  .9 سة الDrامج الO UVشبع  ة املسن�ن بال مأو نحو مما راسtثا ر ير
  .وHنطواء الO UVسيطر علC+م، وتدعيم العالقات Hجتماعية ب�ن ¹عضcم البعض
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، مجلة �لية �داب، جامعة قناة الس   .199ـ 240ص .، ص)33(وÂس، العدد رمLشو

ياملــشكالت الVــU تواجــھ كبــار املــسن�ن _ــ� أحــدي قــر محافظــة ). 2012. (الــشال، أحمــد دمحم إبــراuيم
ة رالقليو«ية، بحث مLشو بمجلة �لية �داب، جامعة املنصو   .ر

نــة ملــش�لة HغEــDاب لــدي املــسن�ن _ــ� دو). 2012. (القاâـ�U، فتحيــة دمحم اســة تحليليــة مقا رد ر عايــة ر ر 
راملــسن�ن و_ــ� ب�ئــا7+م الطبيعيــة وتــصو مقEــDح مــن منظــو نمــوذج ا&%يــاة _ــ� خدمــة الفــرد  ر

اسـات _ــ� ا&sدمـة Hجتماعيـة والعلــوم l2ـسانية، �ليــة . ملواجc,+ـا ربحـث مLــشو بمجلـة د ر
  .2397ـ 2301ص .، ص)33(، العدد)6(ا&sدمة Hجتماعية، جامعة حلوان، ا�=لد

ف با� دمحم ، العا رالغندو اسـة نظر�ـة). 1999. (ر . رأسلوب حل املشكالت وعالقتھ بنوعيـة ا&%يـاة، د
�U، جامعــــة عــــ�ن شــــمس، القــــاuرة، Éشــــاد النفــــ ربحــــث مقــــدم للمــــؤتمر الــــسادس ملركــــز 2

  .177ـ 1ص .ص

ربحــث مLــشو . ¹عــض املــشكالت الVــU تواجــھ املــسن�ن وأuــم احتياجــا7+م). 2020. (املــرابط، نجــاة دمحم
، �ليــــــة  ـــــو ــــة الDEبـ ــــدديبمجلــ ــــب، لي�يــــــا، العــ ـــا&sمس، جامعــــــة املرقــ ص .، ص)16(الDEبيــــــة بـــ

  .89ــ104

_ــــ� ا&sدمــــة Hجتماعيــــة ). 2020. (املفVــــU، أمجــــد دمحم حــــسن ســــة العامــــة  ربرنــــامج م�ــــU مقEــــDح للمما
عايــة كبــار (لتحــس�ن نوعيــة ا&%يــاة للمــسن�ن الفلــسطيLي�ن  اســة مطبقــة ع�ــ� جمعيــة  رد ر
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ـــــة جامعــــــــة ا). الــــــــسن ¹غــــــــزة ، مجلـــ ـــــشو ـــــسانية ربحــــــــث مLـــ ـــة للبحــــــــوث l2ـــ ـــــدس املفتوحـــــ لقـــ
  .39ــ22ص .، ص)53(وHجتماعية، جامعة القدس املفتوحة، فلسط�ن، العدد

مـــضان اســـة ). 2018. (ربلـــيح، مخلـــص  رتقـــدير حاجـــات املـــسن�ن كمـــدخل لتحـــس�ن نوعيـــة حيـــا7+م د
عايـــــة املـــــسن�ن بمحافظـــــة كفـــــر الـــــشيخ ـــة ودو  رمطبقـــــة ع�ـــــ� أنديــ ، مجلـــــة . ر ربحـــــث مLـــــشو

ــــة Hج ـــــــدا&sدمــــــــ ــــــاعي�ن، ا�=لــــــ ــــصائي�ن Hجتمـــــــ ــــــصر�ة لألخـــــــــ ــــــة املـــــــ ــــــــــة، ا&=معيـــــــ ، )3(تماعيـــ
  .336ــ 398ص .، ص)59(العدد

�ـــم ، و، لعر�ـــي، صـــفية ك،  ربـــن مبـــا التغ�ـــH Dجتمـــا4� وأثـــره ع�ـــ� Oـــشرد املـــرأة _ـــ� ا�=تمــــع ). 2015. (ر
ة، �ليــة العلـوم l2ــسانية، جامعـة ا&=بال$ــ� . يا&=زائـر املعاصــر رسـالة ماجــست�D، مLـشو ر

  . lعامة، ا&=زائربو

دن) 2013. (جـالوخ، دينـا عمـر محمـود � �رسـالة ماجـست�D، . راملـشكالت الVـU تواجـھ املـرأة املـسنة _ـ
دن دن، � اسات العليا، جامعة � ة، �لية الد رغ�D مLشو ر ر   .ر

�ة. ا&sدمـــة Hجتماعيــــة املعاصـــرة). 2011. (حنـــا، مــــر�م إبـــراuيم. حب�ـــب، جمـــال Ãــــ%اتھ : ر2ســــكند
� ا&%ديثاملكتب اùام=&.  

ــــساندة Hجتماعيـــــة ). 2016. (يحامـــــد، أحمـــــد قنـــــاو ــــرد لتحقيـــــق املـ _ـــــ� الفـ ســـــة نمـــــوذج ا&%يـــــاة  رمما
ـــــو$� الLـــــــسب بـــــــدو الرعايـــــــة Hجتماعيـــــــة ــــث مLـــــــشو بمجلـــــــة ا&sدمـــــــة . رلألطفــــــال مجcــ ربحـــ

ـــاعي�ن،  ـــــصائي�ن Hجتمــــــ ــــصر�ة لألخـــ ـــــــة املـــــ ـــــــة، ا&=معيـ ــــدد، )3(ا�=لــــــــدHجتماعيـ ، )55(العـــــ
  .97ـ 139ص .ص

Âع: لبنان. رعاية الشيخوخة _� 2سالم). 2010. (ش، عبدا&%قحم� قم للLشر والتو زدار �   .ر

ــــــU عطيــــــــة عــــــــزام ـــــل، مéــ ـــــــراء). 2010. (خليـــ ــــــاة الفقـ ــــة حيــ ـــــس�ن نوعيــــ ــــــان Hجتمــــــــا4� وتحـــ . شــــــــبكة �مــ
�ة � ا&%ديث: ر2سكندùاملكتب ا&=ام.  

�Þنية لطر�قة). 2009. (سعيد، حنان عبدالرحمن يcسة امل  خدمة الفرد وتحس�ن نوعية رواقع املما
اســات _ــ� ا&sدمــة Hجتماعيــة والعلــوم l2ــسانية، . حيـاة املــسن�ن ، مجلــة د ربحــث مLــشو ر

  .1061ــ 1105ص .، ص) 26(،العدد)3(�لية ا&sدمة Hجتماعية، جامعة حلوان، ا�=لد

DEتبـــة اســـتخدام نمـــوذج ا&%يــاة للتخفيـــف مــن املـــشكالت امل). 2018. (ســيف، أمنيـــة دمحم عبــدالعز�ز
ه، �ليـــة . ع�ـــ� ســـوء التوافـــق Hجتمـــا4� لليtيمـــات املراuقـــات اه غ�ـــD مLـــشو رســـالة دكتـــو ر ر

  .ا&sدمة Hجتماعية، جامعة أسيوط

ســــة نمــــوذج ا&%يــــاة _ــــ� خدمــــة الفــــرد لتخفيــــف الــــضغوط ). 2010. (شــــاu�ن، دمحم مــــصطفي دمحم رمما
اجيــــة لــــدي الرجــــل العقــــيم اســــات _ــــ� ا&sدمــــة . والز ـــة د ، مجلـ ربحــــث مLــــشو Hجتماعيــــة ر

، )28(، العـــدد)2(والعلــوم l2ـــسانية، �ليـــة ا&sدمـــة Hجتماعيـــة، جامعـــة حلـــوان، ا�=لـــد
  .838ـ894ص .ص

ـــــ ). 2011. (شـــل	U، نمـــر ذ�ـــي خـــدمات الرعايـــة الـــI%ية وتحــــس�ن نوعيـــة ا&%يـــاة للمـــسن�ن _ـــ� مـــصر ـ
، بحـــــث  �U للمــــسن�ن بـــــدمÔ+وúالنـــــادي الفـــــ �ـــ ـــة مطبقـــــة ع�ــــ� املـــــسن�ن املEـــــDددين ع�ـ اسـ رد ر
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ـــــة ا&sدمـــــــة  ــــــوم l2ـــــــسانية، �ليــ اســـــــات _ـــــــ� ا&sدمـــــــة Hجتماعيـــــــة والعلـ ، مجلـــــــة د رمLــــــشو ر
  .4241ــ 4284ص .، ص)30(، العدد)H)9جتماعية، جامعة حلوان، ا�=لد

رحقــــو املــــسن�ن بــــدو الرعايــــة Hجتماعيــــة وتحــــس�ن نوعيــــة ). 2011. (يعبــــدا&=واد، ســــلو عبــــدهللا ق
عاية املسن�ن بمحافظة �ةرحيا7+م _� مؤسسات  اسـات . ر 2سكند ، مجلـة د ربحث مLـشو ر

ـــــد ــــــة حلــــــــوان، ا�=لـــ ـــة، جامعــ ـــ ، )10(_ـــــــ� ا&sدمــــــــة Hجتماعيــــــــة ، �ليــــــــة ا&sدمــــــــة Hجتماعيــ
  .4357ــ 4433ص .، ص)31(العدد

�U للمـسن�ن ). 2012. (عبدا&%فيظ، نادية دمحمÉن (العوامل املرتبطة بـالتوافق النفـ�نـة بـ اسـة مقا رد ر
عايـــــة املـــــسن�ن رب�ئـــــة �ســـــرة ودو  اســـــات ). ر ة، معcـــــد الد رســـــالة ماجـــــست�D، غ�ـــــD مLـــــشو رر

  .والبحوث البيêية، جامعة ع�ن شمس، القاuرة

ة ز ورعبيد، ز ، . lHع�اسات النفسية لفئة املسن�ن _� �وسـاط Hجتماعيـة). 2016. (ر ربحـث مLـشو
  .160، ص)44(جامعة عمار ثU�=Ä باألغواط، ا&=زائر، العدد 

ســــة العامـــة _ــــ� ا&sدمـــة Hجتماعيــــة لتحقيــــق رتـــصو مقEــــDح ). 2007. (ع�ـــ�، ســــcم رمـــن منظــــو املما ر
 Dـ�غ D�سـالة ماجـست رالتكيف الجتما4� لدي عينـة مـن املـسن�ن املقيمـ�ن بـدار التمـر�ض، 

ة، �لية �داب، جامعة ال�و�ت  .رمLشو

، دمحم ســـــالمة دمحم ـــار ــــالج املـــــدمن�ن). 2018. (يغبــ �ة. آليــــــات اســـــتخدام نمــــــوذج ا&%يـــــاة لعــ : ر2ســــــكند
� ا&%ديثاملكùتب ا&=ام.  

� : ا&=زائــر. يOــشرد املــسن�ن _ــ� ا�=تمـــع ا&=زائــر). 2017. (غيبــوب، حكــيم�جامعــة حــس�بة بــن بـــوع
  .الشلف

�ة. الرعايـــــة Hجتماعيـــــة والنفــــسية للمـــــسن). 2012. (فªcــــU، دمحم ســـــيد � : ر2ســـــكندùاملكتـــــب ا&=ـــــام
  . ا&%ديث

� التعامـل مـع الـضغوط Hجتماعيـة املرتبطـة فعالية نموذج ا&%ياة ). 2021. (دمحم، دمحم عبدا&%ميد_
ه، قــسم ا&sدمــة Hجتماعيــة وتنميــة ا�=تمــع، . يبالتــصدع �ســر اه مLــشو رســالة دكتــو ر ر

uر   .ز�لية الDEبية بالقاuرة، جامعة �

ـــسن�ن وتـــــصو مقEـــــDح مـــــن منظـــــو ). 2021. (محمـــــود، ســـــيدة ســـــالمة دمحم ـــة للمــ راملـــــساندة Hجتماعيــ ر
ــــــة _ـــــــ� ا& ــــة العامـ ســـ ــــــة ا&sدمـــــــة راملما ــــا ، بحـــــــث مLـــــــشو بمجلـ رsدمـــــــة Hجتماعيـــــــة ملواجc,+ـــ

اســات والبحــوث Hجتماعيــة،  ، )H)24جتماعيــة، جامعــة الفيــوم، العـــددرHجتماعيــة للد
  .80ـ 45ص .،ص

�ة التــــضامن Hجتمــــا4 ا رو ة املركز�ـــــة للرعايــــة Hجتماعيـــــة). 2020. (ز ة العامـــــة : القــــاuرة. ر2دا ر2دا
�  . للدفاع Hجتما4
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