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 آليات نشر ثقافة رعاية المسنين بمراكز رعاية الشيخوخة بالمممكة العربية السعودية
 ) منظور إداري نفسي (

 إعداد
 *() أ.د /حنان أسعد خوج

 المستخمص :
 تةيػػيـ ال ضػػعية الن وػػية  الجوػػدية لػػدى الموػػنيف بمؤووػػات رعايػػة الشػػيض ضة هدؼ البنػػث النػػالياوػػت     

فػي تةػديـ نىػ ؿ بمػا يوػهـ ،  تنديد مظاهر ال ػنة الن وػية  الجوػدية لىموػنيف بالممىلة العربية الوع دية 
الموػػػنيف بمرالػػػز رعايػػػة الشػػػيض ضة ، عىػػػ  شػػػلؿ آليػػػات لمضتىػػػؼ المشػػػلالت التػػػي يعػػػاني منهػػػا م ضػػػ عية 

 –نيف،  مػف فػـ تنػد إجرائية  لائية توهـ بشلؿ أ  بػخضر فػي الن ػاظ عىػ  ال ػنة الن وػية  الجوػدية لىموػ
مػػػف انتشػػػار مشػػػلالت الشػػػيض ضة. اوػػػتضدـ البنػػػث المػػػنهج ال  ػػػ ي ،  اتبعػػػت طريةػػػػة  -لػػػدر الموػػػتطاع

مف أربع مؤووات روػمية لرعايػة ( موًنا051)المعاينة االنتمالية العش ائية البويطة،  اضتيرت عينة ل امها
عىػػ  "  لائمػػة تةيػػيـ ال ضػػعية  ةالبانفػػ بالممىلػػة العربيػػة الوػػع دية .  اعتمػػدتفػػي منافظػػة جػػدة الشػػيض ضة 

الن وػػية  الجوػػدية لىموػػف " لػػاداة  أواوػػية لىدراوػػة،  اوػػتضدمت اةوػػاليب اإلن ػػائية التاليػػة فػػي معالجػػة 
النتػػائجا النوػػب المئ يػػة،  معػػامالت االرتبػػاط.  ضىػػص البنػػث إلػػ  أف المشػػلالت الن وػػية لىموػػنيف تنتػػؿ 

ي يعانيهػػا لبػػار الوػػف داضػػؿ مؤووػػات رعايػػة الشػػيض ضة،  يعػػد ال ػػدارة فػػي لائمػػة مضتىػػؼ المشػػلالت التػػ
فةافػػػة ،  لػػذلؾ ضػػر رة اعتمػػاد اةليػػػات اإلجرائيػػة المةترنػػة لنشػػر موػػت ى ال ػػنة الن وػػية لػػديهـ منض ًضػػػا
 بالممىلة العربية الوع دية. رعاية المونيف بمرالز رعاية الشيض ضة

االضػػػػطرابات الن وػػػػية  العةىيػػػػة  ،ايػػػػة الشػػػػيض ضة مرلػػػػز رع رعايػػػػة الموػػػػنيف، فةافػػػػة :الكممااااات المفتاحيااااة 
 ، ال نة الن وية  الجودية.لىشيض ضة

Abstract  :  
 The current research aimed at assessing the psychological and physical status 
of the elderly in the institutions of aging care in the Kingdom of Saudi Arabia, 
and determining the psychological and physical health aspects of the elderly in 
a manner that contributes to providing objective solutions to the various 
problems that the elderly suffer in the centers of aging care, in the form of 
preventive procedural mechanisms that contribute in one way or another to 
maintaining Mental and physical health of the elderly, thus limiting - as far as 
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possible - the spread of aging problems. The research used the descriptive 
method, followed a simple random probability survey method, and a sample of 
(150 elderly people) was selected from four official aging care institutions in 
Jeddah Governorate, Saudi Arabia. The researcher relied on the "List of 
Assessment of Psychological and Physical Status of the Elder" as an essential 
tool for the study, and the following statistical methods were used in treating 
the results: percentages and correlation coefficients. The research concluded 
that the psychological problems of the elderly occupy the forefront in the list of 
various problems experienced by the elderly within the institutions of aging 
care, and their mental health level is low, as well as the need to adopt the 
proposed procedural mechanisms to spread the culture of care for the elderly 
in the centers of aging care in the Kingdom of Saudi Arabia. 
key words ا  Culture of the elderly care, Aging care center, Mental and Mental 
disorders of aging, Mental and Physical health. 

 
 مقدمة :
يمػػر اإلنوػػاف عبػػر مرانػػؿ عمػػر  المضتى ػػة بدايػػة بالط  لػػة فػػـ المراهةػػة فػػـ الشػػيض ضة بت يػػرات جوػػمية      

ناجػة  فػي ن وية  عةىية  اجتماعية ،  لد يت لد عف هػذ  الت يػرات مجم عػة مػف المشػلالت،  مػف فػـ فهػ  
 المتتبع لنياة اإلنواف . الت يرات الم انبة للؿ مرنىة  انتياجاتها ،  العمؿ عى  إشباعهػا موتمرة لتنديد

يجد  ضعي ا فػـ ل يػا فػـ ضػعي ا مػرة أضػري  للػؿ مرنىػة مػف المرانػؿ أهميتهػا فػي نيػاة ال ػرد  البػد لهػا مػف 
اإلوػالـ فػي  أمرنػا لػد   ت فر مة مات مضتى ة لتمر هذ  المرنىة بوالـ  أماف الويما الجانب الن وي لى رد،

نشػاد العديػد  بانتراـاللتاب  الونة  لبير الوف،  لما  جدنا في ع ػرنا هػذا االهتمػاـ اللبيػر للبػار الوػف  اا
 رعػايتهـ  تةػديـ لهػـ لػؿ وػبؿ الموػاعدة ةنيػاد نيػاة لريمػة لضدمػة هػؤالد  عىػيهـمف دار المونيف لىن ػاظ 

و  أنهـ إبائنا الذيف وهر ا في نياتهـ إلوػعادنا  أمهاتنػا المونيف مف ضدمة طبية أ  ضدمة شض ية  ال نن
 .جميعا عىيناالتي بذلت أل ي جهدها في تربيتنا فضدمة المونيف نؽ  اجب 

ب نتهـ الن وية  الجودية  دراوػة مشػلالتهـ، ليوػت مطالػب  هتماـإف رعاية المونيف  نمايتهـ  اإل      
إنوػػانية فةػػط بػػؿ ضػػر رة مىنػػة ت رضػػها طبيعػػة هػػذ  المرنىػػة مػػف النمػػ  أيًضػػا.  ال شػػؾ أف مشػػلىة ال ػػنة 
الن وػية لىموػػنيف فػي الجزائػػر مػف ألبػػر المشػلالت التػػي ي اجههػا مجتمعنػػا ضا ػة  المجتمػػع العربػي عامػػة. 

ىة بارت ػػاع عػػدد الوػػلاف  انض ػػاض موػػت ى الػػ عي ال ػػني  اةضاللػػي مػػف جهػػة،  يػػزداد ت ػػالـ هػػذ  المشػػل
 ضػػػعؼ الػػػد ر ال لػػػائي مػػػف جهػػػة أضػػػرىف ف ظي ػػػة ال ػػػنة الن وػػػية فػػػي مرالػػػز رعايػػػة الشػػػيض ضة  ظي ػػػة 
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،  تدريبية،  عالجية،  تشجيعية   لائية، في ال لت ن وػ..  بمػا أف ال ػنة الن وػية فػي  تعىيميةت جيهية، 
زانػة النػ اجز التػي تعرلػؿ ج هرها العػا ـ، عمىيػة إنوػانية تهػدؼ إلػ  االهتمػاـ باإلنوػاف،  تنةيػؽ ت افةػ.،  اا

نةػاذ  مػف مضتىػؼ االننرافػات  اآلفػات االجتماعيػة، لػاف لزاًمػا  دراوػة  الػع  عىينػانم   الن وي  الجمػاعي،  اا
عدادات  لػدرات  ضبػػرات ال ػنة الن وػية لىموػنيف  تنديػد ناجػاتهـ  مطػالبهـ لالوػػت ادة ممػا لػديهـ مػف اوػت

 ( 49،  9114مترالمة  معارؼ غزيرة. ) العيد ، 
 تعػػد لضػػية الموػػنيف مػػف أضطػػر الةضػػايا فػػي المجتمػػع اإلنوػػاني  ال يضتىػػؼ افنػػاف عىػػ  أهميػػة هػػذ       

الةضية  ذلؾ ةنها مف الةضايا العامة التي ال تهـ فئة مف الناس د ف بالي ال ئات، بؿ أف الناس ال العيف 
 جميػػع اةعمػػار يتطىعػػ ف إلػػ  الشػػيض ضة باعتبػػار أنهػػا نهايػػة المطػػاؼ  آضػػر منطػػة فػػي رنىػػة العمػػر.فػػي 

 للف عى  الرغـ مف إنواس الجميػع باهميػة مرنىػة الشػيض ضة، فػظف معظػـ النػاس يشػين ف ب جػ ههـ عػف 
 بضا ػة إذا تىؾ المرنىة، بؿ لد يوةط نها مػف نوػابهـ تمامػًا،  لانهػا شػيد موػتبعد ال لػ ع بالنوػبة لهػـ، 

لػػان ا شػػبابًا م عمػػيف بالني يػػة  النشػػاط  ال ػػنة  اةمػػؿ. أضػػؼ إلػػ  هػػذا أف اللفيػػر مػػف الم لػػريف  اللتػػاب 
يعتبر ف الشيض ضة مرنىة نض ب المعيف ال ني  ال لػري  اةدائػي  مػف فػـ فهػي مرنىػة غيػر م ريػة لهػـ 

جػػد أف إوػػهامهـ ن عىػػ  هػػذا  اهةػػة.بالبنػػث، لمػػا ت ػػريهـ مرانػػؿ نمػػ  أضػػرى لمرنىػػة الط  لػػة أ  مرنىػػة المر 
باللتابػػة عنهػػا لىيػػؿ  عػػابر، بنيػػث ال تلػػاد تجػػد لتبػػًا تتناوػػب لمػػًا  لي ػػًا مػػع أهميػػة هػػذ  الةضػػية  ض ػػ بة 
منانيهػػا  لفيػػرة مشػػلالتها الن وػػية  االجتماعيػػة  ال ػػنية  االلت ػػادية  غيػػر ذلػػؾ مػػف مشػػلالت. )أنمػػد ، 

9100  ،91 ) 
ن نيػػػػة هػػػػ  مػػػػف تجػػػػا ز الوػػػػتيف فػػػػالفر مػػػػف عمػػػػر   نػػػػاؿ  ضػػػػع. ال ػػػػني  الموػػػػف مػػػػف النانيػػػػة الةا     

 االلت ػػادي د ف أف يةػػ ـ برعايػػة ن وػػ.. فتعػػددت اآلراد  تباينػػت نػػ ؿ م هػػـ  الموػػف  ذلػػؾ الرتبػػاط لبػػر 
الوػػف أ  الشػػيض ضة بع امػػؿ   ػػ ر متعػػددة منهػػا شػػيض ضة عمريػػة، شػػيض ضة اجتماعيػػة  شػػيض ضة ن وػػية، 

 ( 049، 9101اشدة ، ) الر   . شيض ضة بي ل جية
التليػػػؼ مػػػع أوػػػػرت.  مػػػع  فػػػيت اجهػػػ.  التػػػي لػػػد تمػػػر مرنىػػػة الشػػػػيض ضة بػػػبعض ال ػػػعاب  العراليػػػؿ      

المجتمػػػع الػػػذي يعػػػيش فيػػػ. ،  أف لفيػػػر مػػػػف مشػػػػلالت لبػػػػار الوػػػػف ال تتمفػػػؿ فةػػػط فػػػي المعانػػػاة الجوػػػمية 
تنتػػج عنػد إنواوػهـ بانهػػـ أ ػبن ا بػال  تػيال الةىػػؽ  الشػػ اد  االنطػ اد ال نية ، بؿ أنهػا تتعػػدى مشػاعر 

.  فائػػػػدة فػػػػي المجتمػػػػع ،  أف الشيض ضػػػػػة فػػػػي نظػػػػػر الموػػػػػنيف أن وػػػػهـ ليوػػػػت شػػػػيئًا إيجابيػػػػًا أ  مرغ بػػػػًا فيػػػػػ.
مػػف  الشػػيض ضة تمفػؿ طػػ ر( أف 9103دراوػة  ) نوػػيف ،  عىيػػة(  هػػذا مػا ألػػدت  9،  9102)الشػا ش ، 

رة  طريةػة غيػر مىن ظػة ال تنظػر إلػ  الػ راد  تعػ د إلػ  الشػباب أط ار النياة  ظاهرة مف ظ اهرها الموتم
نمػا ليوت مرضًا  وػي ل جيًا إلػ   ػ رة أضػرى ليوػت أفضػؿ مػف وػابةتها، ففتػرة يت يػر فيػ. اإلنوػاف ت يػرًا   اا

 الشػػيض ضة مػػا تبػػدأ غالبػػًا فػػي الضموػػيف مػػف العمػػر، فػػ ؽ اللهػػؿ  د ف الهػػـر ،  ذ  الملانػػة مػػف العىػػـ أ  
 ة.فضؿ أ  رياو
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 نتيجػػة لىتطػػ ر الػػذي نعيشػػ. اليػػـ  فةػػد ت يػػر شػػلؿ العاللػػات االجتماعيػػة داضػػؿ اةوػػرة بنيػػث ال يجػػد      
لبير الوف مف أفػراد اةوػرة مػف يوػهر عىػ  ضدمتػ.  يت ػرغ لرعايتػ. لػذلؾ أ ػبن لزامػًا أف ت جػد المؤووػات 

لػػيس فةػػط فػػي ضػػر رة تػػ فير المتض  ػػة فػػي رعايػػة الموػػنيف  أ ػػبن لزامػػًا الت ليػػر أف مشػػلىة لبػػار الوػػف 
المولف  المىبس  المالؿ  باعتبارها ناجات مادية ضر رية فضاًل عف الرعايػة الطبيػة، إنمػا الرعايػة يجػب 
أف تمتػد لتشػػمؿ إشػػباع الناجػػة  تةػػدير اآلضػػريف لهػػـ  تعػػاط هـ معهػػـ  تلػػ يف  ػػدالات فػػي المجتمػػع  ذلػػؾ 

 فر لهـ الرضا  االوتةرار الن وي فالموف ينتاج ألفػر نت  ينم  اةمؿ في البةاد  النياة في المجتمع،  يت
مف غير  إل  أشػلاؿ الرعايػة المضتى ػة ب ػ ة عامػة  الرعايػة االجتماعيػة  الن وػية ب ػ ة ضا ػة لموػاعدت. 

 ( 020ا 021، 9105عى  م ا ىة نشاط.  د ر  في النياة اللريمة .) بدا ي،
ل ئػػة فػػي الت ىػػب عىػػ  بعػػض مشػػلالت الموػػنيف  تهػػتـ فلػػاف البػػد لىضدمػػة االجتماعيػػة موػػاعدة هػػذ  ا      

بالت اعؿ الذي يندث بيف المونيف  بيئػاتهـ االجتماعيػة بهػدؼ موػاعدتهـ عىػ  الةيػاـ ب اجبػاتهـ النياتيػة ، 
 تنةيػػػؽ آمػػػالهـ بالػػػؿ لػػػدر مػػػف الضػػػيؽ  التػػػ تر ،  مػػػف فػػػـ فػػػظف الضدمػػػة االجتماعيػػػة تهػػػدؼ إلػػػ  موػػػاعدة 

 9102)الشػا ش ، . ايدة لم اجهة مشلالتهـ  ربطهـ باةنظمة االجتماعيػةالمونيف عى  التواب مةدرة متز 
 ،9 ) 

 الضدمػػة االجتماعيػػػة يملػػػف أف توػػػاهـ بػػػد ر فعػػػاؿ فػػػي مجػػػاؿ رعايػػػة الموػػػنيف مػػػف طرلهػػػا اةواوػػػية       
الػػفالث ضدمػػػة ال ػػػرد ، الجماعػػػة ،  تنظػػيـ المجتمػػػع ، فهػػػذ  الطػػػرؽ توػػتضدـ أوػػػاليب لتنةيػػػؽ الهػػػدؼ العػػػاـ 

 ( 3،  9102ة االجتماعية  ه  تنةيؽ وعادة اإلنواف  رفاهية المجتمع. )الشا ش ، لىضدم
( التػػػي هػػػدفت إلػػػي التعػػػرؼ عىػػػ  الملانػػػة  9102 هػػػذا يتضػػػن فيمػػػا أشػػػارت إليػػػ. دراوػػػة ) نوػػػيف ،       

لىمونيف،  التعرؼ عى  أوباب عدـ الت افػؽ مػع اآلضػريف ،  لفػرة الضالفػات معهػـ ،  االجتماعية ال ضعية 
 طبيعػػة النظػػرة التػػي ينمىهػػا اآلضػػر ف ننػػ  الموػػنيف المتمفىػػة فػػي عػػدـ التةػػدير  االنتػػراـ لهػػـ داضػػؿ اةوػػرة 
 ضارجهػػػا ،  ت  ػػػىت البنػػػث إلػػػي أف أغىػػػب الموػػػنيف يعػػػان ف مػػػف الضالفػػػات مػػػع أوػػػرهـ،  أف المشػػػلالت 

 ة .االجتماعية  الن وية لدي لبار الوف تؤفر عى  عدـ تلي هـ داضؿ  ضارج منيط اةور 
( إلػػػي أف لػػػدرة التعةػػػؿ عىػػػ  التنبػػػؤ بلػػػؿ مػػػف ل ػػػادة الةػػػدرات  9103لمػػػا أشػػػارت دراوػػػة )  ػػػالن ،       

المعرفػي لػاف ألػؿ تنبػؤًا،  ذلػؾ ضػمف ضطػط  االدضػارالعةىية  ال نة الجوػمية لػدي الموػنيف فػي نػيف أف 
 ال لاية مف أمراض الشيض ضة.

 

 مشكمة البحث :
بػال  اةهميػػة  ذلػؾ نتيجػػة لىنمػ  الوػػريع لشػػرينة  غرافيػػاً   ديم لمتةدمػػة تطػ راً تشػهد د ؿ العػػالـ الناميػة  ا     

غرافي نػػاتج عػػف انض ػػاض  فيػػات اةط ػػاؿ  تزايػػد عػػدد الموػػنيف بشػػلؿ   الشػػباب الراشػػديف. هػػذا النمػػ  الػػديم
 مى ػػت لالنتبػػا  منػػذ بدايػػة الةػػرف الػػػعشريف.  أ ػػبنت الشػػيض ضة ظػػاهرة منتشػػرة فػػي لػػؿ د ؿ العػػالـ، يرجعهػػا

  .الضبراد إل  التط ر الطبي  تنوف ظر ؼ المعيشة  تط ر م هـ  ال نة  أواليب العالج  ال لاية
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لما أف المجتمع اإلنواني يضور لفيرًا عندما يتجاهؿ نلمة  معرفة لبار الوف،  يعد ذلؾ إهدارًا غيػر     
ظ بهػػا  لػػيس العلػػس.  مػػف عةالنػػي لضبػػرة  تجػػارب لى ػػت المجتمػػع اللفيػػر  ينب ػػي االوػػت ادة منهػػا  االنت ػػا

نلمة  معرفة لبار الوػف بػاةم ر الر نيػة  االجتماعيػة اللفيػر الػذي عىػ  الشػباب أف يتعىمػ    ينةىػ   إلػ  
اةجياؿ التػي تىػيهـ، فلبػار الوػف  ضا ػة اإلنػاث مػنهـ هػـ نىةػة ت ا ػؿ  اوػتمرار المجتمػع فػي المنافظػة 

ئة اةجيػاؿ الشػابة،  التالػد مػف اوػتيعابهـ لرمػ ز  تةاليػد عى  ليم.  أعراف.  تةاليد ، فهـ مف ية ـ عى  تنش
مجػػتمعهـ التػػي بػػد نها لػػد ي ةػػد المجتمػػع ه يتػػ.  ض   ػػيت.،  اةمػػر أ ػػبن فػػي غايػػة اةهميػػة فػػي ع ػػر 

 ( 501،  9109الشاعري ، ).الع لمة التي أضذت تذ ي  تض ي اللفير مف ض ائص المجتمعات  فةافاتها
المنطةػػة العربيػػة بشػػلؿ عػػاـ فػػي الػػد ؿ العربيػػة لػػد أفػػر عىػػ   شػػهدتهايػػة التػػي إف الت يػػرات االجتماع      

العاللػػات اةوػػرية،  أدى إلػػ  ضػػعؼ التماوػػؾ بػػيف أفرادهػػا،  أف دضػػ ؿ المػػرأة وػػ ؽ العمػػؿ  انشػػ اؿ أفػػراد 
اةورة بشؤ ف نياتهـ الي مية أفر ب  رة  اضنة عى  ملانة الموف داضىهػا،  أدى ذلػؾ إلػ  إهمػاؿ بعػض 

لد رها تجا  المونيف  عجزها عف تىبية متطىباتهـ  انتياجاتهـ و اد لانت مادية أ  معن ية،  ترلت  اةور
هذ  ال ئة تعاني مف اإلهماؿ  العزلة، مما جعىها ت ةد الىفػة بن وػها  اآلضػريف،  بالتػالي تعرضػها لىعديػد مػف 

ووات تهتـ بهذ  ال ئة  تةدـ لها المشالؿ االجتماعية  الن وية.  نتيجة لذلؾ أ بن مف الضر ري  ج د مؤ 
الرعاية بلافة أشلالها،  ال يتـ ذلؾ إال مف ضص دراوة ض ائص هذ  ال ئػة  مشػالىها لىترليػز عىػ  بػرامج 

 ( 042ا 041،  9101) الر اشدة ،  .الرعاية التي تناوب مي ؿ  انتياجات اةفراد المةيميف بها
شػػلؿ العاللػػات االجتماعيػػة داضػػؿ اةوػػرة بنيػػث ال يجػػد   نتيجػػة لىتطػػ ر الػػذي نعيشػػ. اليػػـ  فةػػد ت يػػر     

لبير الوف مف أفػراد اةوػرة مػف يوػهر عىػ  ضدمتػ.  يت ػرغ لرعايتػ. لػذلؾ أ ػبن لزامػًا أف ت جػد المؤووػات 
المتض  ػػة فػػي رعايػػة الموػػنيف  أ ػػبن لزامػػًا الت ليػػر أف مشػػلىة لبػػار الوػػف لػػيس فةػػط فػػي ضػػر رة تػػ فير 

اعتبارها ناجات مادية ضر رية فضاًل عف الرعايػة الطبيػة، إنمػا الرعايػة يجػب المولف  المىبس  المالؿ  ب
أف تمتػد لتشػػمؿ إشػػباع الناجػػة  تةػػدير اآلضػػريف لهػػـ  تعػػاط هـ معهػػـ  تلػػ يف  ػػدالات فػػي المجتمػػع  ذلػػؾ 
ر نت  ينم  اةمؿ في البةاد  النياة في المجتمع،  يت فر لهـ الرضا  االوتةرار الن وي فالموف ينتاج ألفػ

مف غير  إل  أشػلاؿ الرعايػة المضتى ػة ب ػ ة عامػة  الرعايػة االجتماعيػة  الن وػية ب ػ ة ضا ػة لموػاعدت. 
 ( 020ا 021،  9105عى  م ا ىة نشاط.  د ر  في النياة اللريمة . ) بدا ي ، 

تعتبػػر الشػػيض ضة آضػػر مرنىػػة مػػف النيػػاة،  هػػي تشػػير إلػػ  أزمػػة  جػػ د تجعػػؿ ال ػػرد لبيػػر الوػػف هشػػا،      
يتطىػػػب اةمػػػر منػػػ. مجهػػػ دات لىتليػػػؼ  يتميػػػز بانض ػػػاض تػػػدريجي  موػػػتمر فػػػي أداد ال ظػػػائؼ الجوػػػمية 

تشػير المعطيػات اةمبريةيػة . لمػا Riazuelo, 2011,p298)  )  االجتماعيػة  الن وػية  الهشاشػة العامػة
النظر في الوياوة المتعىةة بط ؿ مدة نياة اةفراد  التشّيخ المتّميز بافضؿ نالة  نية إل  ضر رة إعادة 

العم ميػػػة لت ييػػػر  جهػػػة النظػػػر نػػػ ؿ الموػػػنيف، هػػػذا مػػػف جهػػػة. مػػػف جهػػػة أضػػػرى، تتػػػ فر معطيػػػات نػػػ ؿ 
اةمراض المنتشرة بينهـ  التي  جهت اهتماـ البانفيف لىبنث  تنديد العاللة الضطيػة بػيف الوػف  االننػالؿ 
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)نػػػدة ،  .جتماعيػػػة  نػػػد ث المػػػ تالجوػػػمي  الن وػػػي الضطيػػػر  الناجػػػة إلػػػ  العنايػػػة الطبيػػػة  الضػػػدمات اال
9109 ،090) 
العالـ ه  ضػماف تمتػع الموػنيف بنةػ لهـ اإلنوػانية  اتضػاذ التػدابير  مف أهـ التنديات التي ي اجهها        

لتجنب تهميشهـ  ضماف اوت ادتهـ مف الضدمات  فةا النتياجاتهـ.  لد نػاف ال لػت لمػا ألػد  تةريػر اةمػـ 
"  االتجػػا  ننػػ  فلػػرة "التشػػيخ مػػع مماروػػة اجتماعيػػاً  عبئػػاً ( لالبتعػػاد عػػف اعتبػػار الموػػنيف "9100المتنػػدة )

ط ما" لضماف مواهمتهـ في المجتمع. إف الهدؼ مف اعتبار التشيخ مػع مماروػة النشػاط إتانػة أنوػف نشا
ال رص لتمتع لبار الوف بال نة  تنةيؽ مشارلتهـ  دعـ أمنهـ مف أجؿ تعزيز ن عيػة نيػاتهـ  االوػت ادة 

عيػػة لرعايػػة مػػف ضػػدمات الرعايػػة ال ػػنية طػػ ؿ العمػػر، لػػذا يتعػػيف عىػػ  الد لػػة  ضػػع وياوػػة  ػػنية اجتما
 لبار الوف  ت فير الضدمات االجتماعية للؿ الناالت. 

لما إف مشلىة ال نة الن وية لػدى الموػنيف فػي الػد ؿ العربيػة ، باتػت ت ػرض ن وػها عىػ  لفيػر مػف      
نػػ اني النيػػاةف ذلػػؾ أف معانػػاة الموػػنيف جوػػدًيا  وػػى لًيا  ن وػػًيا  عةىًيػػا، تنتػػاج إلػػ  الرعايػػة المناوػػبة مػػف 

التل ػػػؿ الطبػػػي  –فػػػي بعػػػض اةنيػػػاف  –فريػػػؽ متعػػػدد التض  ػػػات،  بمػػػا أنػػػ. يتعػػػذر عىػػػ  اةوػػػرة طػػػرؼ 
 الن وػػي بالموػػف، فظننػػا نجػػدها تىجػػا إلػػ  المؤووػػات الروػػمية لىتل ػػؿ بػػ.. إف الطػػابع الػػذي تنشػػد  المرالػػز 

إشػراؼ الضا ة برعاية الشيض ضة هػ  طػابع الم ػناتف نيػث يتػ افر لىموػف الملػاف الالئػؽ بظلامتػ. تنػت 
 ني يواعد  عى  تنمؿ أمراض الشيض ضة التي يعانيها،  نت  ال يتعرض لألضطار إذا ترؾ يةػيـ  نػد  

 ( 49،  9114أ  مع أورت.. ) العيد، 
 تؤلػد اةدبيػات االجتماعيػػة بهػذا الوػياؽ أف لفيػػرًا مػف اإلشػػلاليات التػي ي اجههػا الموػػن ف تعػ د إلػػي       

(أهميػة د ر بنيػة نظػـ المجتمػع Madox الوػائدة، نيػث يؤلػد مػاد لس )  طبيعة بني يػة الػنظـ االجتماعيػة
 مؤووات. في إضعاؼ موت يات مواهمة المونيف المجتمعيػة عبػر ا تضػميف فر ػهـ فػي الن ػ ؿ عىػ  

 تةىص الت لعات المام لة منهـ،  زيادة عمىيات انونابهـ االجتماعي،  فور ر اد  أد ار اجتماعية بديىة ،
ية ذلػػػؾ التراجػػػع فػػػي ضػػػ د النظػػػرة اةيدي ل جيػػػة مػػػف لبػػػؿ المجتمعػػػات ال ػػػناعية لىموػػػنيف النظريػػػة ال ػػػراع

باعتبػػارهـ عنا ػػر اجتماعيػػة موػػتهىلة  غيػػر نشػػطة الت ػػاديًا  لػػيس لهػػا أي ع ائػػد إيجابيػػة عىػػ  أنظمػػة  
االوػػػتفمار  االدضػػػار، بػػػؿ ع امػػػؿ ضػػػ ط عىػػػ  مػػػ ارد المجتمػػػع المنػػػد دة  المتانػػػة ،  م ػػػدر عالػػػة عىػػػ  

نػالتهـ إلػي المج تمع  عنا ر غير جاذبػة ة ػناب الم ػالن اإلنتاجيػة، ممػا أوػهـ فػي تهمػيش أد ارهػـ  اا
 (. 099ا 093،  9104. ) لرداشة ،  االجتماعيأنظمة التةاعد  الضماف 

 تؤلد الدراوات المعنية بهذا الض  ص أف المجتمع بما يو د  مف أبنية  نظػـ  فةافػة يعػد موػاهمًا فػي    
ت انوػػناب الموػػنيف عبػػر إنػػالتهـ عىػػ  أنظمػػة الضػػماف االجتمػػاعي  التةاعػػد معتبػػرة عمىيػػات تعزيػػز عمىيػػا

انوػػنابهـ هػػذ  ضبػػرة إيجابيػػة لهػػـ ت ػػرغهـ لػػذ اتهـ  تزيػػد فر ػػهـ فػػي اوػػتفمار مػػا تبةػػي مػػف النيػػاة بالمتعػػة 
مشػػلالت ال( إلػػي أف   9114( ، لمػػا ت  ػػىت دراوػػة ) العيػػد ،  9119 الرفػػا  االجتمػػاعي .) التػػ يجري، 

الن وػػػية تنتػػػؿ ال ػػػدارة فػػػي لائمػػػة مضتىػػػؼ المشػػػلالت التػػػي يعانيهػػػا لبػػػار الوػػػف داضػػػؿ مؤووػػػات رعايػػػة 
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الشػػػيض ضة،  يعػػػد موػػػت ى ال ػػػنة الن وػػػية لػػػديهـ منض ًضػػػا، لمػػػا تعػػػز  المرتلػػػزات المعرفيػػػة لنظريػػػة الػػػد ر 
ا وػػػبؽ أف لػػػدم   مػػػف إشػػلالية الموػػػنيف هػػػذ   إلػػػي عػػػدـ اهتمػػػاـ المجتمػػػع بهػػػـ  عػػػدـ تةػػػدير  لتضػػػنياتهـ  مػػػ

غ ػاؿ  وػائؿ اإلعػالـ   ػناع الةػرار لمشػلالتهـ  الم ػاعب التػي تػ اجههـ . ) العبيػدي  ضدمات  جه د،  اا
9115 ،029 ) 
 لد بدأت مشلالت المونيف بالظه ر نتيجة الت يرات التي نػدفت عىػ  بنػاد اةوػرة اةمػر الػذي أدى       

ىػػػ  لبػػػار الوػػػف الػػػذيف يجػػػد ف  ػػػع بة فػػػي التليػػػؼ مػػػع إلػػػ  ت يػػػر فػػػي شػػػبلة العاللػػػات اةوػػػرية  أفػػػرت ع
 جػػد اها، لػذا أ ػبن  جػػ د  فاعىيتهػاالمت يػرات النديفػة  غالبػػًا مػا يةا م نهػا  عػػدـ اةضػذ بهػا  التوػػىيـ بعػدـ 

لبار الوف عبئًا لدى بعض اةور مػا أدى إلػ  تعػرض بعػض الموػنيف ةشػلاؿ مضتى ػة مػف اإلوػادة وػ اد 
 (919، 9103ـ ن وية أـ بدنية أـ مادية. ) النابىوي ، ألانت اجتماعية أـ  نية أ

عػػف  الػػع المشػػلالت التػػي ي اجههػػا  التػػي لشػػ ت (  Singh, 2015دراوػػة وػػين  )  هػػذا مػػا ألدتػػ.      
المشػػػػلالت االجتماعيػػػػة  ال ػػػػنية التػػػػي  تالموػػػػن ف  أ ضػػػػاعهـ االجتماعيػػػػة  االلت ػػػػادية، لػػػػذلؾ ر ػػػػد

ط مهػػـ بػػيف أ ضػػاع الموػػنيف  مشػػلالتهـ الماليػػة،  لػػؿ مػػف بػػا د ارتي اجه نهػػا  متابعتهػػا،  انتهػػت إلػػي  جػػ
موت يات معاناة الموػنيف مػف الػ هف الجوػدي  ارت اعملاف الولف  ظر فهـ ال نية، ت  ىت البنث إلي 

 العةىػػػػي ،  مػػػػف المشػػػػلالت ذات ال ػػػػي  الن وػػػػية للفػػػػرة مشػػػػاعر الةىػػػػؽ  الهػػػػ اجس ذات العاللػػػػة بالتهديػػػػد 
ل لػرة  عىيهـد لاف اضطهادًا ماليًا أ  عاط يًا أ  عةىيًا  مف توىط بعض اةفلار  التعرض لالضطهاد و ا

 االنتنار.
( بدراوػة عػف تػافير بعػض الع امػؿ  Wiliams, Zhang,& Packard, 2017فةػد لػاـ البػانفيف )      

الن وية عى  النالة الجومية  العةىيػة لىموػنيف فػي ال ػيف،  جػادت نتػائج البنػث تشػير إلػي ارتبػاط النالػة 
الن وية لىمونيف  ان عاالتهـ الوىبية بشػلؿ لبيػر بانض ػاض النشػاط الجوػمي لػدي الموػنيف غيػر المتػز جيف 

تػػافير ذلػػؾ بشػػلؿ مىنػػ ظ عىػػ  النالػػة العةىيػػة،  بػػاةضص ج انػػب  الػػذيف يشػػعر ف بال نػػدة، باإلضػػافة إلػػي 
 الترليز  ال ظائؼ التن يذية .

( إلي أف تالىـ المونيف اجتماعيًا   Gulzar, Zafar, Ahmed, &Ali, 2008لما ت  ىت دراوة )      
، تعىيمهـبتنوف أ ضاعهـ االجتماعية  االلت ادية  ن عهـ االجتماعي،  موت ي  –بشلؿ لبير  –مرتبط 

عادة النظر في إملانية إعادة ت ظيؼ المونيف  باهميةلما أ  ت البنث  تة ية مؤووة اةورة  تدعيمها  اا
 اإلوتراتيجيات لزيادة تالىمهـ  دمجهـ مع منيطهـ االجتماعي . لظندى
 داضػؿ مرالػز رعايػة رعايػة الموػنيف في ضػ د مػا وػبؽ لػاف مػف الضػر ري توػىيط الضػ د عىػ   الػع      

الشػيض ضة،  تعػػرؼ مضتىػػؼ المشػػلالت التػػي يعانيهػػا،  التػي تػػرتبط باوػػتةالليت. الشض ػػية   ػػنت. العامػػة، 
 مشػػلالت. االن عاليػػة  الوػػى لية  العةىيػػة المعرفيػػة،  منا لػػة تنديػػد مضتىػػؼ مظػػاهر ال ػػنة الن وػػية التػػي 

 يتميز بها.
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 :  يجيب البنث النالي عى  التواؤؿ الرئيس التالي     
 ات المقترحة لنشر ثقافة رعاية المسنين بمراكز رعاية الشيخوخة بالمممكة العربية السعودية ؟ما اآللي

 أهداف البحث :
 يستهدف البحث الحالي :     
 تةييـ ال ضعية الن وية  الجودية لدى المونيف بمرالز رعاية الشيض ضة بالممىلة العربية الوع دية. .0
لىموػػػنيف بمرالػػػز رعايػػػة الشػػػيض ضة بالممىلػػػة العربيػػػة تنديػػػد مظػػػاهر ال ػػػنة الن وػػػية  الجوػػػدية   .9

 الوع دية.
عػػػرض اآلليػػػات المةترنػػػة لنشػػػر فةافػػػة رعايػػػة الموػػػنيف بمرالػػػز رعايػػػة الشػػػيض ضة بالممىلػػػة العربيػػػة  .3

 الوع دية .
 

 أهمية البحث :
 تأتي أهمية البحث من كونه :     
 التػػػي مجػػػااًل مػػػف أهػػػـ مجػػػاالت يتنػػػا ؿ فئػػػة هامػػػة فػػػي المجتمػػػع  هػػػي فئػػػة الموػػػنيف  مشػػػلالتهـ ،  .0

 .الضدمة االجتماعية  عىـ اجتماع الشيض ضة الىذاف يوىطاف الض د عى  فئة المونيف
يملػػف الجهػػات المهتمػػة بةضػػايا الموػػنيف  مشػػلالتهـ مػػف االوػػت ادة مػػف نتائجػػ.،  ذلػػؾ مػػف ضػػالؿ  .9

التهـ تػػػػػ فير ظػػػػػر ؼ مالئمػػػػػة لناجػػػػػات هػػػػػذ  ال ئػػػػػة،  ت ػػػػػميـ بػػػػػرامج  اوػػػػػتراتيجيات تعػػػػػالج مشػػػػػل
 االجتماعية  الن وية  ال نية.

لنشر فةافة رعاية الموػنيف بمرالػز رعايػة الشػيض ضة بالممىلػة يملف االوت ادة مف اآلليات المةترنة  .3
مرالز رعاية الشيض ضة  ما تةدمة مف ضدمات لهذ  ال ئة مضتىؼ تط ير أداد العربية الوع دية في 

 الوف . المشلالت ال نية  الن وية التي يعانيها لبار
 

 حدود البحث :
 حدود البحث فيما يمي: تمثمت    
 الحدود الموضوعية: -

تنػػػددت فػػػي عػػػرض اةدبيػػػات فيمػػػا يضػػػص نشػػػر فةافػػػة رعايػػػة الموػػػنيف بمرالػػػز رعايػػػة الشػػػيض ضة بالممىلػػػة 
 العربية الوع دية .

 الحدود البشرية: -
  بالممىلة العربية الوع دية .تمفىت في عينة مف المونيف  المونات بمرالز رعاية الشيض ضة     
 الحدود المكانية : -
 بمنافظة جدة . مرالز رعاية الشيض ضة   
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 مصطمحات البحث :

 الشخص المسن: .1
ا بانهػػػـ مجم عػػة مف اةفراد مف لػػػال الجنوػيف  الػذيف ينمىػ ف ( إجرائيا  Elderlyالمسنون ) يعرف       

 اإللامػة مػف النا ػىيف عىػ  الجنوػية أ   ،الممىلة العربية الوػع ديةالجنويات العربيػػػة  الذيف يةطن ف في 
 ( ونة فالفر.11في الممىلة  الذيف تتندد أعمارهـ مف ) 

 رعاية المسنين : .2
هػذا يشػمؿ ،   لبػار الوػفلتػ فير االنتياجػات الضا ػة  المتطىبػات المميػزة  تعرف إجرائياا  عماى أنهاا:     

ضدمات مفؿ المواعدة المعيشية،  الرعاية النهارية،  الرعاية ط يىة اةجؿ،  د ر التمريض )غالًبا ما تشير 
 ،  الرعاية المنزلية. (إل  الرعاية اإللامية

 الشيخوخة: .3
وػنة  تتضػذ مميػزات نوػب تػاريخ الموػّف  21هي مظهر لىنم  اةضير  تعتبػر مرضػية ابتػداد مػف وػف     

ؿ البي ل جيػػة  اةمػػراض التػػي تعػػرض لهػػا  لػػذا ال ػػدمات  التوػػمـ بػػبعض المػػ اد. لهػػذا يت يػػر وػػف  الع امػػ
الشيض ضة مف فرد إل  آضر نوب هذ  الع امؿ  نوب ظر ؼ النيػاة )االجتماعيػة  االلت ػادية  المهنيػة( 

 (  099، 9109 الع امؿ الجينية )البي ل جية ال رافية(  الع امؿ ال ردية  الن وية. )ندة ،
مجم عة مف الت يرات الطبيعة المعتادة التي تطرأ عى  ال رد البػال  لىمػا  كما تعرف إجرائيا  عمى أنها:     

 . اجتماعياً  لاف أ  ن وياً  التي ال تنجـ عف ضىؿ طارئ عض ياً   تةدـ ب. العمر الزمني، 
 :اإلطار النظري 

تعد مرنىة لبر الوف هي المرنىة اةضيرة مف نياة اإلنواف ،  لد اضتىؼ البانف ف فػي تنديػد بػدايتها      
عضهـ في الماضي بوف الضمويف أ  الضاموة  الضمويف  نيث لاف مت وط اةعماؿ نينذاؾ ال بفنددها 

 لػد تزايػد  ي الوػف.يتجا ز وف اةربعيف إال لىياًل،  لاف الناس يعد ف مف عاش إلي وف الضمويف لبيػر فػ
االهتماـ ب ئة المونيف عى  الموت ي العالمي في اآل نة اةضيرة نيث يمفػؿ االهتمػاـ بهػذ  ال ئػة مؤشػرًا مػف 

عىػػ  الترليػػب الوػػلاني ةي مجتمػػع مػػف المجتمعػػات ضا ػػة مػػع لمػػا لهػػا مػػف تػػافير مؤشػػرات تةػػدـ اةمػػـ، 
 ر في مضتىؼ د ؿ العالـ بدرجات مضتى ة .تط ر أواليب الرعاية ال نية  الزيادات في مت وط اةعما

  المسن:مفهوم 
يعػػرؼ الموػػف بانػػ. مػػف دضػػؿ طػػ ر اللبػػر الػػذي هػػ  نةيةػػة بي ل جيػػة تميػػز التطػػ ر الضتػػامي فػػي د رة      

النمػػػ  فػػػي نيػػػاة البشػػػر،  الموػػػنيف هػػػـ مػػػف فػػػي مرنىػػػة عمريػػػة مػػػف مرانػػػؿ النمػػػ  لهػػػا مظاهرهػػػا البي ل جيػػػة 
بة لهػػػا نيػػػث ينػػػدث لػػػ. فػػػي أ اضػػػر شػػػيض ضت. ضػػػعؼ  انهيػػػار فػػػي الجوػػػـ  الن وػػػية  االجتماعيػػػة الم ػػػان

 اضػػطرابات فػػي ال ظػػائؼ العةىيػػة  ي ػػبن ال ػػرد فيهػػا ألػػؿ ل ػػادة  لػػيس لػػ. د ر منػػدد،  ن وػػيًا يعػػاني مػػف 
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 انوػػػناب اجتمػػػاعي  عػػػدـ الةػػػدرة عىػػػ  الت افػػػؽ بوػػػبب وػػػ د ت افةػػػ. مػػػع اإلنػػػدافيات الجديػػػدة لةىػػػة دافعيتػػػ. .
الرعايػة الن وػػية  االجتماعيػػة بتةػػديـ الموػػنيف ال ػبر  االنتمػػاؿ  التػاني معهػػـ  ذلػؾ  توػت جب معامىػػة فئػة 

 التػػػػي هػػػػدفها تهيئػػػػة الشػػػػي خ  لبػػػػار الوػػػػف لىتليػػػػؼ لىنيػػػػاة الجديػػػػدة بعػػػػد تةىػػػػص أد ارهػػػػـ النياتيػػػػة،  لػػػػذلؾ 
،  لفيرًا مػا ي ػؿ الشػي خ إلػي مواعدتهـ عى  تةبؿ أن وهـ لافراد لهـ ملانة في المجتمع الذي يعيش ف في.

مرنىة فيجد ف أف معظـ اةعزاد لد رنى ا عف هذ  الدنيا إلي العػالـ اةضػر،  ي ػبن ف فػي  نػد  مػف بعػد 
 ػػػنب. لػػػذلؾ يجػػػب أف نهيػػػال لهػػػـ فر ػػػة االجتمػػػاع ب يػػػرهـ الػػػذيف يةتربػػػ ف مػػػنهـ فػػػي االتجاهػػػات  الميػػػ ؿ 

 . اةفلار
نيف، نيػث يجػد ف فيهػا أفػراد فػي مفػؿ وػنهـ  ت ليػرهـ  نيػث  مف هنا جادت فلرت مرالز رعاية الموػ    

يجد ف الرعاية ال نية  الن وية  االجتماعية،  هذ  المرالػز لفيػرا مػا توػاعدهـ عىػ  ضػر ج الشػي خ  لبػار 
الوف مف عزلتهـ إذ أف اللفير مف المونيف ال يجد ف الرانة في العيش مع أبنائهـ  أن ادهـ الػذيف يمفىػ ف 

ف جػػيىهـ فػػي الةػػيـ  الت ليػػر  االتجاهػػات،  لػػد ي ضػػؿ الشػػي خ  لبػػار الوػػف العػػيش  نيػػديف جػػيال يضتىػػؼ عػػ
ضتىػؼ عنػدما يعػيش الموػف مػع أفػراد فػي يعى   نبة هػؤالد الػذيف يمفىػ ف جػيال غيػر جػيىهـ  للػف اةمػر 

 مفؿ عمر   نيث يشترؾ الجميع في  ضع  اند  يعان ف مف مشلالت  اندة .
الموػػػنيف توػػػتىـز الت عيػػػة باهميػػػة د ر اةوػػػرة  ضا ػػػة أف جميػػػع أجهػػػزة رعايػػػة  إف االهتمػػػاـ برعايػػػة      

المونيف مهما لاف موت ي أدائها  ل ادتها ال يملف أف ت فر لىمونيف ما ت فر  لهـ اةورة مف نب  أماف ، 
لػػذا مػػف الضػػر رة  جػػ د بػػرامج   وػػائؿ رعايػػة تةػػدـ ضػػدمات لىموػػنيف  هػػـ فػػي بيئػػتهـ اة ػػىية . ) جميػػؿ ، 

9114  ،992  ) 
  ،(44، 2211أهمية دراسة المسنين: ) أحمد 

 يملف أف نىضص أوباب االهتماـ بدراوة المونيف فيما ياتيا              
تػزداد نوػػبة اللبػػار وػػنة بعػػد أضػػرى،  لهػػذ  الزيػػادة أفرهػػا فػػي اهتمػػاـ العىػػـ النػػديث بدراوػػة ال ػػ ات  .0

 العةىيػػػػة المعرفيػػػػة  االن عاليػػػػة  العاط يػػػػة، الرئيوػػػػية لىلبػػػػار، ضا ػػػػة المظػػػػاهر الجوػػػػمية  النوػػػػية 
  االجتماعية.

المجتمػػع الػػذي نتػػن س ه ائػػ... لادتػػ. مػػف اللبػػار،  هػػـ الػػذيف ي جهػػ ف وياوػػة الد لػػة..  يضططػػ ف  .9
لمشػػػر عاتها االلت ػػػادية..  ينظػػػر ف إلػػػ  تط رهػػػا الوياوػػػي  االجتمػػػاعي بمػػػا يتمشػػػ  مػػػع نظػػػاـ 

 ر لندرس إملانياتنا البشرية   وائؿ تنةيؽ أهدافنا.)الع لمة( لذلؾ يجب أف ندرس هؤالد اللبا
زيادة االهتماـ بدراوة اللبػار منػذ فتػرة لىيىػة، بعػد أف التشػؼ عىػـ الػن س  العىػ ـ اةضػرى المت ػىة  .3

بػػ. أهػػـ الضػػ اص الرئيوػػية لىنمػػ  فػػي مرانػػؿ العمػػر المضتى ػػة،  ذلػػؾ ةف مرنىػػة اللبػػار هػػي مظهػػر 
 لتماؿ شض يت.  في شيض ضت.  ضع ..مف مظاهر التط ر الن وي لى رد،  ا

 الفر ة البشرية هي أهـ أن اع الفر ات الم ج دة في أي ملاف. .9
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ملانيات. الشض ية  البنث  .5 ارت اع نوبة )اةمية( في العالـ ين ؿ بيف ال رد  بيف اإلفادة مف ل ا   اا
عىػـ ال ػرد د ف هػؤالد اةميػيف،  ال نوػتطيع أف ن لتعىيـالن وية لىلبار تلشؼ عف الطرؽ ال نينة 

ملانيات.  د افع.  مي ل.  اوتعدادات.  لدرات..  أف نعرؼ ض ا . المضتى ة  اا
أهميػػة دراوػػػة اللبػػار تضػػػدمنا لت ظي هػػا فػػػي فهػػػـ أن وػػنا  فهػػػـ غيرنػػا  فهػػػـ  تطػػ ير المجتمػػػع الػػػذي  .1

 نعيش..
 ، ( 58، 2217مراحل كبر السن : ) عبد اهلل 

 مرانؿ فرعية ، نىض ها في اآلتي ا تنةوـ مرنىة لبر الوف إلي فالفة          
 مرنىة لبر الوف المبلرة ا .0
وػػنة  هػي ال تػرة اة لػي أ  المرنىػػة اة لػي مػف لبػر الوػػف  25إلػي وػف  15 هػي التػي تبػدأ مػػف وػف      

 يوػػمي لبيػػر الوػػف فيهػػا ب اللهػػؿ أ  الموػػف النشػػط ال عػػاؿ، فػػاللفير ف مػػف لبػػار الوػػف فػػي هػػذ  المرنىػػة 
 عى  العمؿ  العطاد،  ال ينتاج ف إلي المواعدة مف اآلضريف.ب نة جيدة  لادر ف 

 مرنىة لبر الوف ال وطي ا .9
وػػنة  هػػي ال تػػرة الفانيػػة أ  المرنىػػة الفانيػػة مػػف لبػػر الوػػف  35إلػػي وػػف  25 هػػي التػػي تبػػدأ مػػف وػػف     

العمػػؿ  يوػػمي لبيػػر الوػػف فيهػػا ب الموػػف اللبيػػر أ  الشػػيخ اللبيػػر  هػػي مرنىػػة الضػػعؼ أ  الةعػػ د عػػف 
  الناجة إلي المواعدة في الرعاية ال نية نيث تلفر اةمراض  اة جاع .

 مرنىة لبر الوف المتاضرة ا .3
ونة فالفر  هػي ال تػرة الفالفػة أ  المرنىػة الفالفػة  اةضيػرة مػف لبػر  35 هي المرنىة التي تبدأ مف وف     

هػػي مرنىػػة الضػػعؼ الشػػديد  مالزمػػة الوػػف ،  يوػػمي لبيػػر الوػػف فيهػػا بالشػػيخ الهػػـر أ  الشػػيخ المعمػػر   
 ال راش  االعتماد عى  اآلضريف في لؿ شال  الناجة إلي التمريض  دض ؿ الموتش يات.

  ، ( 46، 2216أساليب رعاية المسنين: ) محمد 
إف رعاية المونيف في الةرف النادي  العشريف عمىية ترب ية تة ـ عى  أوس عمىية، لها عى مها  فن نها    

لتػػػي يتض ػػػص فيهػػػا اةطبػػػاد  اةطبػػػاد الن وػػػي ف  الممرضػػػ ف  الممرضػػػات  االضت ا ػػػي ف  مهاراتهػػػا ا
 الن وي ف  االجتماعي ف  غيرهـ مف المتض  يف في عىـ  الشيض ضة  رعاية لبار الوف .

 
 

  مف أهـ أواليب رعاية المونيف ، ما يىي ا        
 عى  الموف.أف ت هـ اةورة الت يرات الن وية  االن عالية التي تطرأ  (0
 اةضذ برأي الموف في الم اضيع المضتى ة . (9
 تلىي . ببعض الموؤ ليات العائىية . (3
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 منا لة البنث في أوباب النزف  الضيؽ  مواندت. لىتضىص منها . (9
 إناطة لبار الوف بالرعاية ال نية الشامىة . (5
 ال نص الد ري لىموف الذي يملف الطبيب مف اللشؼ المبلر لألمراض . (1
 الطبيب عى  الموف يعزز ال نة الجيدة لدي. .إشراؼ  (2
 النظاـ  االوتنماـ . (3
 ت فير العلازات  ال وائؿ المعنية لالوماعات  النظارات  اةوناف اال طناعية . (4

 
 :رعاية المسنين في مراكز حماية الشيخوخة 
يعتمػػد التل ػػؿ بػػالمرالز الضا ػػة بالموػػنيف عىػػ  بػػرامج فةافيػػة  ترفيهيػػة، لظلامػػة ن ػػالت داضػػؿ المرلػػز      

 تنظػيـ رنػالت لىنزهػػة  االنتلػاؾ بالجمعيػػاتف لتع يضػهـ ال نػدة  العزلػػة التػي يعان نهػػا،  اةجػ اد اةوػػرية 
لهػػـ لػػرامتهـ،  تعيػػنهـ عىػػ  التػػي افتةػػد ها ةي وػػبب مػػف اةوػػبابف لينػػاط ا بالرعايػػة الالزمػػة التػػي تن ػػظ 

متاعب الشيض ضة، فهـ بناجة إل  مف ي اويهـ  يض ؼ مف معاناة  ندتهـ،  يشػعرهـ باهميػة  جػ دهـ فػي 
 النياة.
إف الطابع الذي تنشد  هذ  المرالز ه  طػابع طبػي،  ن وػي،  تػدريبي  اجتمػاعي، نيػث تػ فر لىموػف      

  عى  تنمؿ أمراض الشػيض ضة التػي يعانيهػا،  نتػ  ال الملاف الالئؽ بظلامت. تنت إشراؼ  ني، يواعد
 يتعرض لألضطار إذا ترؾ يةيـ  ند  أ  مع أورت..

 : رعاية المسنين واجب عمى األبناء فاألهل ثم المجتمع 
ـ عىػػ  رعايػػة اةبنػػاد 0431فالرعايػػة  اجػػب عىػػ  اةبنػػاد أ اًل، ف ػػي ال ػػيف نػػص لػػان ف اةوػػرة وػػنة      

اللبػر،  نػدد عة بػة النػبس لمػدة وػنتيف للػؿ ابػف أ  ابنػ. يهمػؿ فػي رعايػة  الديػ. أ  آلبائهـ  أجػدادهـ فػي 
 ( 54، 9102اهلل،  يوال إليهما .) عبد

 اةرنػاـ ، فتػاتي بعػد اةبنػاد  فػؽ درجػة الةرابػة فػي رعايػة لبػار  الةربػ أمػا موػؤ لية اةهػؿ  هػ  ذ        
مجتمػع فػي موػاندة اةبنػاد  اةهػؿ فػي رعايػة الموػنيف الوف، ةنهـ ألػرب النػاس إليػ. ، فػـ تػاتي موػؤ لية ال

 ت فير المؤووات المتض  ة في الرعاية ال نية  الن وية  االجتماعية  الر نية، فموؤ لية المجتمع في 
الوػػيما فػػي المجتمعػػات اإلوػػالمية  اةضػػرىرعايػػة الموػػنيف ال تةػػؿ أهميػػة عػػف موػػؤ ليت. فػػي رعايػػة ال ئػػات 

 وػىـا ) أف مػف إجػالؿ اهلل إلػراـ ذي  عىيػ.ير الوػف فةػد لػاؿ روػ ؿ اهلل  ػىي اهلل التي تة ـ عى  ت فير لب
 الشيبة الموىـ ( " ر ا  البضاري".

 
 : أنشطة وبرامج تدعيم المسنين ودمجهم في المجتمع 
أ ػػػبنت المجتمعػػػات المعا ػػػرة ألفػػػر درايػػػة باهميػػػة تطػػػ ير بػػػرامج رعايػػػة لبػػػار الوػػػف  مػػػف العنا ػػػر     

الهامػػة لتطػػػ ير  تنميػػة الضػػػدمات المةدمػػػة للبػػار الوػػػف االتجاهػػػات الوػػائدة فػػػي المجتمػػػع عامػػة ننػػػ  لبػػػار 
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ناجاتهـ  ننػ  نن   أن وهـالوف،  بالمفؿ اتجاهات المهنييف المشت ىيف مع المونيف فـ اتجاهات المونيف 
لػػ نهـ لبػػارًا لىوػػف،  ننػػ  الرعايػػة التػػي تةػػدـ لهػػـ،  مػػف اةوػػس التػػي توػػتند إليهػػا بػػرامج رعايػػة لبػػار الوػػف 

  (  Abbadi,2019,471:472ما يىيا )، لدمجهـ في المجتمع 
نيث تمفؿ الت عيػة نشػاطًا أواوػيًا يجػب أف تتجػ. إليػ. التوعية المجتمعية بشأن قضايا المسنين:  (0

  ذلؾ لتنةيؽ هدفيف ا ، عاية المونيف برامج ر 
  تعريػػؼ اةجيػػاؿ ال ػػاعدة باهميػػة اإلجػػرادات ال لائيػػة فػػي اةعمػػار المبلػػرة  التػػي توػػاعدهـ

 عى  تنةيؽ نياة بال معاناة بدنية أ  اجتماعية عند بى غ مرنىة الشيض ضة .
 ت المناوػبة التواب ت هـ اةجيػاؿ اة ػ ر لناجػات الموػنيف  التوػاب االتجاهػات  الوػى ليا

 النتضاف المونيف في نياة المجتمع العامة بلؿ الن ا ة  الت لير  التلريـ .
 يتنةػؽ ذلػػؾ مػف ضػػالؿ العمػػؿ عىػ  تػػدعيـ الم ػػاهيـ  دعاام دور األساارة لمواصاامة دورهااا التقمياادي: (9

يجػػاد التنظيمػات المدعمػػة التػي تملػػف اةوػرة مػػف م ا ػىة د رهػػا مػع الموػػنيف فػي ضػػ د  الترب يػة  اا
 رات المجتمعية المعا رة .المت ي

 يتنةؽ ذلؾ مف ضالؿ العمؿ  تنشيط مشاركة المسنين في حياة المجتمع اإلنتاجية واالجتماعية: (3
زالة ما يةؼ أماـ ذلؾ مف عةبات .  عى  ت جي. الجه د الضا ة مف أجؿ تنةيؽ تىؾ المشارلة،  اا

إلجػرادات المنظمػة لػذلؾ مف ضػالؿ ا تيسير حصول المسنين عمى احتياجاتهم المعيشية اليومية: (9
 أ  التنظيمات أ  المشر عات االجتماعية التي تعا ف في تنةيؽ ذلؾ .

مػػػف ضػػالؿ تػػػ فير الػػػدعـ  المعاوناااة فاااي دعااام الجهاااود الوقائياااة والعلجياااة الحتياجاااات المسااانين: (5
 المجتمعي باشلال. المضتى ة  عى  لافة الموت يات بهدؼ تنويف الظر ؼ النياتية لىمونيف.

 ذلػػؾ لىتعػػرؼ عىػػ  اةوػػاليب  دريب العاااممين والمتطااوعين فااي مجااال رعايااة المساانين:إعااداد وتاا (1
 العىمية  المهنية المعا رة في مجاؿ رعاية المونيف .

 

  ا 30، 9102ا) عبػػد اهلل، تطبيقااات تربويااة ونفسااية واجتماعيااة فااي مرحمااة الشاايخوخة
39)  

  االجتمػػػػاعياالهتمػػػػاـ بظنشػػػػاد د ر لرعايػػػػة الموػػػػنيف  تهيئػػػػة أوػػػػباب التػػػػر ين الجوػػػػماني  العةىػػػػي  .0
 المناوب لهـ في هذ  الد ر .

مواهمة  وائؿ اإلعالـ المضتى ة  الد لة  أجهزتهػا المعنيػة بتةػديـ بػرامج ترب يػة  ن وػية  اجتماعيػة  .9
تػػ فر لهػػـ وػػبؿ ال ػػنة الجوػػمية لتب ػػير الموػػف بظملانيػػات التليػػؼ مػػع مطالػػب الشػػيض ضة للػػي ي

  الن وية .
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اهتماـ الد لة بالن اني المادية لىمونيف  بضا ة تشػريعات التػاميف االجتمػاعي  المعاشػات  اةمػف  .3
ال ني  تيوير وبؿ النياة لهـ،  مننهـ التوػهيالت المملنػة فػي الرلػ ب المض ػض بالم ا ػالت 

 ال نية التابعة لىد لة .العامة  د ر الوينما  المورح  المؤووات  الهيئات 
موػػػػاهمة اةجهػػػػزة الترب يػػػػة  الن وػػػػية  االجتماعيػػػػة فػػػػي الد لػػػػة لتةػػػػديـ لافػػػػة الضػػػػدمات االجتماعيػػػػة  .9

  الن وية  الترب ية لىموف،  الت وع في تةديـ ضدمات اإلرشاد الن وي  االجتماعي لهـ .
وػػتةالؿ هػػذا ال لػػت فػػي اوػػتفمار  لػػت ال ػػراغ فػػي نيػػاة الموػػنيف فػػي النػػ اني اإلنشػػائية  منا لػػة ا .5

االت اؿ بال الع االجتماعي  الموػاهمة اإليجابيػة فػي نػ اني النشػاط الجمعػي التر ينػي  الجوػمي 
  الن وي  االجتماعي .

في العمؿ بالنوبة لىمونيف الذيف تومن إملانياتهـ الجومية  الن وية بذلؾ،  االوتمرارإتانة فر ة  .1
المرلػػز االجتمػػاعي،  فر ػػة لوبػػداع  أشػػياد أضػػري  ذلػػؾ ةف الموػػف ينظػػر إلػػي العمػػؿ عىػػ  أنػػ. 

ن وية  اجتماعية تضتىؼ باضتالؼ الترليب الن وي للؿ فرد،  ينظر لىموف إلي التةاعد أ  اإلنالة 
 إلي المعاش عى  أن. نهاية النياة  الةرب مف الم ت .

عيػػة  منا لػػة إدمػػاج الموػػنيف فػػي النيػػاة االجتماعيػػة  دعػػ تهـ إلػػي الن ػػالت  المناوػػبات االجتما .2
درجة ت اعىهـ االجتماعي في المجتمع، ذلؾ أنهـ يوتشعر ف أف المجتمع لػد انوػنب  فاعىيةزيادة 

 منهـ ألفر مف انونابهـ من. .
إشعار المونيف بةيمتهـ االجتماعية  عظمة د رهـ  عطػائهـ فػي  ػنع المجتمػع، ذلػؾ أف الموػنيف  .3

 هـ .ينتابهـ اعتةاد ضاطال برغبة اآلضريف في التضىص من
يجػػب عىػػ  المجتمػػع أف يلػػرس لػػؿ إملانياتػػ. ليمػػنن لبػػار الوػػف شػػيئًا ألفػػر مػػف مجػػرد ضػػر ريات  .4

النيػػاة الماديػػة ا الطعػػاـ  الشػػراب  المىػػبس  المػػا ي  الرعايػػة الطبيػػة فالموػػن ف ينتػػاج ف إلػػي فهػػـ 
جػػ   يوػػتطيع ا اوػػتئناؼ رنىػػة النيػػاة الشػػالة فػػي نتػػ اآلضػػريف لهػػـ  مشػػارلتهـ ال جدانيػػة  تةػػبىهـ 
 مالئـ مف اإلشباع الن وي  االجتماعي .

 

 اإلجراءات المنهجية لمبحث:
 

 منهجية البحث:
عىػ   لػائـ مػنهج  هػ  البنػث، لطبيعػة لمالدمتػ.المػنهج ال  ػ ي التنىيىػي  الناليػة اوػتضدمت البنػث    

فػي تنىيػؿ البيانػات، نيػث يعتمػد  جمػع فػي االوتة ػاد تةنيػات ت ظيػؼ فيهػا يػتـ التػي االوتة ػائية البنث
 نتائجها عى  اوتلشاؼ ال ضعية الن وية  الجودية لىمونيف.
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 العينة:
لتنةيػؽ ال ػػرض مػف هػػذ  البنػػث، اوػتضدمت طريةػػة المعاينػة االنتماليػػة العشػػ ائية البوػيطة  اضتيػػرت عينػػة 

الوػع دية موًنا( مف أربع مؤووات رومية لرعاية الشيض ضة في منافظة جدة بالممىلة العربية 051ل امها)
 ، م زعة عى  النن  الم ضن في الجد ؿ التاليا

 
 (1جدول )

 االنتماء املؤدساتيوتوزع أفراد العينة وفًقا للجنس 

 عدد اإلناث عدد الذكور النسبة االحتمالية حجم العينة حجم المجتمع مؤسسات رعاية الشيخوخة
 90 33 9.9 51 091 جمعية البر

 01 03 9.1 31 31 دار اإلي اد لىمونات
 09 05 9 31 11 دار النضانة االجتماعية
 05 03 9.95 91 41 دار التربية االجتماعية

 11 39  051 351 المجم ع
 

 حدود الدراسة:
موػًنا م جػ ًدا فػي مضتىػؼ مؤووػات  051تتندد هذ  الدراوة بالعينة الموتضدمة في البنث،  هػي تةػدر بػػ 

وػنة. لمػا تتعػيف نػد د هػذ  الدراوػة  011   11أعمارهـ بيف رعاية الشيض ضة في منافظة جدة ،  ترا ح 
فػػي ضػػ د اةد ات  اةوػػاليب اإلن ػػائية الموػػتضدمة،  مػػدى إملانيػػة تعمػػيـ النتػػائج المت لعػػة عىػػ  مجتمػػع 

 ـ . 9103/9104المونيف في ض د ال ترة الزمنية 
 

 األدوات المستخدمة في الدراسة:
 النفسية والجسدية لممسنين : تم اعتماد وتطبيق قائمة تقييم الوضعية

بنًدا، يجيب فيها المبن ث بػ )نعـ أ  ال(،  تد ر ن ؿ الموت ى التعىيمي  االلت ػادي  52 هي تتل ف مف 
 النالػػػػػة العائىيػػػػػة،  المشػػػػػلالت ال ػػػػػنية العضػػػػػ ية  الجوػػػػػدية،  المشػػػػػلالت الن وػػػػػية  العةىيػػػػػة  المعرفيػػػػػة، 

رى مػػػػف البنػػػػ د، منهػػػػا مػػػػا يػػػػرتبط بالةػػػػدرة عىػػػػ  الت افػػػػؽ  المشػػػػلالت المرتبطػػػػة باالوػػػػتةاللية  مجم عػػػػة أضػػػػ
 الشض ي  أضرى بالت افؽ االجتماعي،  أضرى ترتبط بالت افؽ البيئي.

 تـ نواب  دؽ المنلميف لىتنةؽ مف  دؽ بن دها، لما تـ نواب فبات البن د بطريةة إعادة االضتبار  
وػػنة،  ترا نػػت نوػػبة  31 -11مػػارهـ بػػيف موػػًنا تػػرا ح أع 91أيػػاـ،  ل امهػػا  01لػػدى العينػػة ن وػػها بعػػد 

 %.011%   43االت اؽ بيف 
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 األساليب اإلحصائية المستعممة:
اوتضدمت البانفة مجم عة مف اةواليب اإلن ائية لنواب المت وطات  االننرافػات المعياريػة،  نوػاب 

لدراوػػػة ال ػػػرؽ بػػػيف مت وػػػطي عينتػػػيف موػػػتةىتيف،  معامػػػؿ االرتبػػػاط لنوػػػاب  Tالنوػػػب المئ يػػػة،  مةيػػػاس 
 .االت اؽ

 
 

 عرض النتائج:
أ اًل ا النتائج الضا ة بنواب النوب المئ ية لىموػت ى التعىيمػي  االلت ػادي  ال ضػعية العائىيػة لىموػنيف، 

 العةىيػػة لػػدى الموػػنيف،  مػػدى  مػػدى شػػي ع المشػػلالت العضػػ ية ال ظي يػػة،  المشػػلالت الن وػػية  الوػػى لية 
 ت افةهـ اجتماعًيا  شض ًياا

 (2جدول )

 النسب املىووة للمستوى التعليمي واالقتصادي والوضعية العائلية

 لدى املسنني مبراكز رعاوة الشيخوخة

 % ن ك املستوى التعليمي -1

 78 151 117 دون مستوى

 22 151 33 التعليم االبتدائي

 % ن ك املستوى االقتصادي -2

 61 151 91 منخفض

 41 151 61 متودط

 11 151 11 مرتفع

 % ن ك الوضعية العائلية -3

 26 151 39 أرمل

 26 151 36 مطلق

 51 151 75 أعزب

 11 151 11 زواج فعلي دون وفاة أحدهما

 
% د ف موػػت ى تعىيمػػي،  الةىػػة 23( أف نوػػبة لبيػػرة جػػًدا مػػف الموػػنيف تةػػدر بػػػ 9يتضػػن مػػف الجػػد ؿ )    

بنوػػػبة  –لػػػديها فةػػػط الموػػػت ى االبتػػػدائي، لمػػػا نالنػػػظ أف ال البيػػػة مػػػف الموػػػنيف  -% 99بنوػػػبة  –الةىيىػػػة 
وػط  تنػت فةرادف أي موت اهـ االلت ادي منض ض، في نيف يةع موػت ى البةيػة فػي نػد د المت   -% 11

%، أما ال ضعية العائىية لىمونيف الم ج ديف في مرالز رعاية الشيض ضة 91المت وط بنوبة مئ ية مةدارها 
%،  بنوػػبة لريبػػة لىمطىةػػيفف 91عػػزاب، فػػي نػػيف يشػػلؿ اةرامػػؿ  -% 51بنوػػبة  –فػػنالنظ أف ن ػػ هـ 
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مػف هػـ متز جػ ف  أز اجهػـ %، في نيف ال ي جد بمرالز رعايػة الشػيض ضة  فةًػا لىعينػة المدر وػة 99 هي 
 عى  ليد النياة. 

 (3جد ؿ )
 مدى شي ع المشلالت ال نية العض ية  الجودية بمرالز رعاية الشيض ضة

 

 % ف ؾ مشلالت عض ية  جودية
 91.11 051 91 ضعؼ الومع
 90.33 051 19 ضعؼ الب ر

 91.11 051 30 مرض عض ي مزمف
 93.11 051 23 عجز نرلي
 39 051 50 فةداف الشهية
 13 051 019 أرؽ ليىي

     

% يىيػ. 13( أف ال البيػة مػف الموػنيف تعػاني اةرؽ الىيىػي، بنوػبة مئ يػة مةػدارها 3جد ؿ )ي ضن 
%،  فةػػػداف الشػػػهية 90.33%، فػػػـ ضػػػعؼ الب ػػػر بنوػػػبة 93.11العجػػػز النرلػػػي بنوػػػبة مئ يػػػة مةػػػدارها 

% مػف 11.91العضػ ية المزمنػة بنوػبة %،  أضيًرا اةمراض 91.11%،  ضعؼ الومع بنوبة 39بنوبة 
ضػػػالؿ هػػػذ  النوػػػبة المئ يػػػة نالنػػػظ أف المشػػػلالت العضػػػ ية  الجوػػػدية بػػػيف الموػػػنيف تنتشػػػر بشػػػلؿ عػػػادي 

 تةريًبا.
 (9جد ؿ )

 مدى شي ع المشلالت المرتبطة باالوتةاللية لدى المونيف بمرالز رعاية الشيض ضة
 

 % ف ؾ مشلالت مرتبطة باالوتةاللية
 11,09 051 99 الموف إل  المواعدة في أفناد تنا ؿ الطعاـانتياج 

 3.11 051 03 انتياج الموف إل  المواعدة في أفناد لضاد ناجات. الضا ة بالنظافة
 02.33 051 91 انتياج الموف إل  المواعدة في أفناد ليام. بشؤ ن. الضا ة

 99 051 33 عجز الموف عف تويير م ارد  المالية
 90.33 051 39 الهنداـ  النظافةإهماؿ 

    

( أف المشلالت المرتبطة باوتةاللية الموف ليوت منتشرة بشلؿ الفت لالنتبا ، نيث 9مف جد ؿ )يتضن  
%، تتعىػؽ بعجػز الموػنيف عػف توػيير مػ اردهـ الماليػةف نظػًرا لىتةهةػر 99لانت ألبر نوبة مئ ية،  تةدر بػػ 

% فةط ينتػاج ف لىموػاعدة 02.33مهمى ف لهندامهـ  نظافتهـ،  % 90.33المعرفي الذي ي يبهـ،  أف 
فػػػػي أفنػػػػاد ليػػػػامهـ بشػػػػؤ نهـ الضا ػػػػة  هػػػػي تػػػػرتبط ألفػػػػر بػػػػاإلجرادات اإلداريػػػػة  التةنيػػػػة، فػػػػي نػػػػيف ينتػػػػاج 
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% فةط ينتاج ف إلػ  الموػاعدة فػي 3.11% منهـ إل  المواعدة في أفناد تنا لهـ لىطعاـ،  أضيًرا 09.11
 ضا ة.أفناد لضاد ناجتهـ ال

 
 مدى شي ع المشلالت الن وية بمرالز رعاية الشيض ضة  (5جد ؿ )

 

 % ف ؾ المشلالت الن وية
 91.11 051 21 اللخبة الن وية
 24.33 051 003 الشع ر بال ندة
 59.11 051 39  دمات ن وية

 35.33 051 53 الوىبية  فةداف المبادرة
 99 051 13 النظرة الوىبية لىذات

 0.33 051 19 المرضيةالمضا ؼ 
 55.33 051 33 النواوية  الت تر
      19 051 41 الشع ر باالضطهاد

( نالنظ أف الشع ر بال ندة  مف فـ تعزيز مشاعر العزلة االجتماعية تت در 5مف ضالؿ جد ؿ )
%، يىيهػػػػا الشػػػػع ر 24.33المشػػػػلالت الن وػػػػية بػػػػيف الموػػػػنيف بمرالػػػػز رعايػػػػة الشػػػػيض ضة، نيػػػػث لػػػػدرت بػػػػػ 

%،  ال ػدمات الن وػية بنوػبة 55.33%، فػـ النواوػية  التػ تر بنوػبة مئ يػة تةػدر 19باالضطهاد بنوبة 
 %  ما تتضمن. مف النظرة الوىبية لىذات  فةداف المبادرة. 91لخبة الن وية بنوبة %، فـ ال59.11

 

 (1جد ؿ )
 مدى شي ع االضطرابات العةىية  المعرفية بمرالز رعاية الشيض ضة

 % ن ك االضطرابات العقمية والمعرفية
 00.33 051 02 االضطراب العةىي الم ن ب بتةهةر معرفي

 9.1 051 2 الضبؿ الشيضي 
       1 051 4 اللخبة العةىية 

( أف نوػػبة الموػػنيف الم ػػابيف باضػػطرابات عةىيػػة م ػػن بة بتةهةػػر معرفػػي 1يتضػػن مػػف جػػد ؿ )
%، أمػا نوػبة الػذيف يعػان ف اللخبػة 9.1%،  أف نوبة الذيف يعان ف الضبؿ الشيضي تةػدر بػػ 00.33تةدر بػ 

 %. 1العةىية فتةدر بػ 
 لىت افؽ االجتماعي لدى المونيف بمرالز رعاية الشيض ضة(  النوب المئ ية 2جد ؿ )

 % ف ؾ مؤشرات الت افؽ االجتماعي
 11.11 051 40 الةدرة عى  إلامة عاللات نميمية مع اآلضر

 53.33 051 31 الةدرة عى  مشارلة اآلضريف
لامة عاللات مفمرة مع اآلضريف  19 051 43 المنافظة عى  ال دالة  اا
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 21 051 015 إبداد العطؼ تجا  اآلضرالةدرة عى  
 39.11 051 59  ج د ات اؿ بيف الموف  العائىة

 31.11 051 55 الةياـ بنشاطات مضتى ة تنوجـ مع عمر الموف  متطىبات البيئة
% مف المونيف لديهـ الةدرة عى  إبداد العطؼ تجا  اآلضريف،   21( نالنظ أف 2مف ضالؿ جد ؿ )     

لامػػػة 19% يوػػػتطيع ف أف يةيمػػػ ا عاللػػػات نميميػػػة مػػػع اآلضػػػر،  11.11 % ينػػػافظ ف عىػػػ  ال ػػػدالة  اا
يف % لديهـ الةدرة عى  مشارلة اآلضريف في الوراد  الضػراد، فػي نػ53.33عاللات مفمرة مع اآلضريف،  
% تةػػـ  بنشػػاطات مضتى ػػة تنوػػجـ مػػع العمػػر 31.11تةػػدر بػػػ  –ن ًعػػا مػػا  –نالنػػظ أف هنػػاؾ نوػػبة لىيىػػة 

 لديها ات اؿ بعائىتها.  39.11 متطىبات البيئة،  نوبة ضئيىة تةدر بػ 
 (3جد ؿ )

 النوب المئ ية لىت افؽ الشض ي لدى المونيف بمرالز رعاية الشيض ضة
 % ف ؾ مؤشرات الت افؽ الشض ي

 14 051 019 شع ر الموف بالمتعة عند ليام. بمضتىؼ النشاطات
 13.33 051 45 الةدرة عى  اوتيعاب الت يرات االن عالية

 19 051 43 الشع ر بالموؤ لية
 52.33 051 31 الرضا عف الذات  التمتع بر ح المداعبة

 13 051 019 الةدرة عى  اوتب ار مطالب ال الع  مشلالت.
 13.11 051 013 الموف عى  طالات. الن وية  العةىيةمنافظة 

 53.33 051 31 المر نة في التعامؿ مع مضتىؼ مطالب النياة
 92.33 051 20 الشع ر بالوعادة  رانة الباؿ

 11 051 44 الةدرة عى  مةا مة ض  ط النياة الي مية
 13 051 019 تةبؿ ال شؿ  العمؿ عى  تدارؾ أوباب.

      

%   13.11%   14 تةػدر بػػ  –( يتبيف أف ألبر نوػب مئ يػة مػف الموػنيف 3مف ضالؿ جد ؿ )
مػػػا زالػػػ ا يشػػػعر ف بالمتعػػػة عنػػػد ليػػػامهـ بمضتىػػػؼ النشػػػاطات،  ينػػػافظ ف عىػػػ  طالػػػاتهـ الن وػػػية  -% 13

 العةىيػػػة،  لػػػديهـ الةػػػدرة عىػػػ  تةبػػػؿ ال شػػػؿ  العمػػػؿ عىػػػ  تػػػدارؾ أوػػػباب.،  أف هػػػذ  النوػػػب مهمػػػة مػػػف نيػػػث 
الهتمػػػاـ ألفػػػر بتوػػػطير مضتىػػػؼ البػػػرامج التػػػي توػػػمن لىموػػػف بت ظيػػػؼ هػػػذ  الطالػػػات بالشػػػلؿ الػػػذي يضػػػدـ ا

% مػػػف الموػػػنيف مازالػػػت لػػػديها الةػػػدرة عىػػػ  مةا مػػػة ضػػػ  ط النيػػػاة 11 ػػػنت. الن وػػػية، ضا ػػػة أف نوػػػبة 
وػػػؤ لية، % لػػديها الشػػع ر بالم19% لػػديها الةػػدرة عىػػػ  اوػػتيعاب ت يراتهػػا االن عاليػػػة،  13.33الي ميػػة،  

% لػديها المر نػة فػي التعامػؿ مػع 53.33% تشعر بالرضا عف الػذات  التمتػع بػر ح المداعبػة،  52.33 
 مضتىؼ مطالب النياة.
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ثانياااا  :عااارض النتاااائج الخاصاااة بدراساااة االرتبااااط باااين مت يااار المساااتو  التعميماااي، ومت يااار المساااتو  
 خصية وعلقتها بمستويات الصحة النفسية :االقتصادي، والوضعية العائمية لممسن، ومت ير أنماط الش

عػػػرض النتػػػائج الضا ػػػة بنوػػػاب معامػػػؿ الت افػػػؽ  لدراوػػػة العاللػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف الموػػػت ى التعىيمػػػي  -أ
  ال نة الن وية لدى المونيف ا

 (4جد ؿ )
 نتائج معامؿ الت افؽ  لدراوة العاللة االرتباطية
 مونيفبيف الموت ى التعىيمي  ال نة الن وية لدى ال

 

    

( نالنػػػظ أنػػػ. ال ت جػػػد عاللػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف الموػػػت ى التعىيمػػػي لىموػػػنيف  ال ػػػنة 4مػػػف ضػػػالؿ جػػػد ؿ )  
الن ويةف أي أف التافير اةواوي لمت ير الموت ى التعىيمي غير داؿ إن ائًيا عى  موت ى ال نة الن وية 

الن وػػػية لىموػػػنيف تػػػتنلـ فيهػػػا مت يػػػرات أضػػػرى غيػػػر الموػػػت ى التعىيمػػػي المػػػنض ض لىموػػػنيف،  أف ال ػػػنة 
 أ اًل.

عرض النتػائج الضا ػة بنوػاب معامػؿ الت افػؽ  لدراوػة العاللػة االرتباطيػة بػيف الموػت ى االلت ػادي  -ب
  ال نة الن وية لدى المونيفا

 

 (01جد ؿ )
 الموت ى االلت ادي  ال نة الن وية لدى المونيف نتائج معامؿ الت افؽ  لدراوة العاللة االرتباطية بيف

 ال نة الن وية
 الموت ى االلت ادي

 منض ضة مت وطة مرت عة
 المجم ع

 لـ لن لـ لن لـ لن
 41 92 31 92 90 31 33 منض ض جًدا

 11 03 4 03 99 99 92 لريب مف المت وط
 051  95  95  11 المجم ع

 المنو بة 9لا معامؿ االرتباط 
 9لا
 الجد لية 

 درجة النرية 
DF 

 1.15موت ى الداللة المعن ية 

 ال نة الن وية
 الموت ى التعىيمي

 منض ضة مت وطة مرت عة
 المجم ع

 لـ لن لـ لن لـ لن
 002 35 34 35 31 92 99 د ف موت ى
 33 01 11 01 14 03 03 ابتدائي
 051 - 95 - 95 - 11 المجم ع

 معامؿ االرتباط 
 9لا

 المنو بة
 الجد لية 9لا

 درجة النرية
 DF 

المعن ية موت ى الداللة 
1.15 

 غير دالة 19 5.44 9.19 1.02
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 دالة إن ائًيا 19 5.44 00.95 1.91
    

الجد ليػػػة،  هػػػذا يعنػػػي  جػػػ د عاللػػػة  9المنوػػػ بة ألبػػػر مػػػف لػػػا 9( نالنػػػظ أف لػػػا01مػػػف ضػػػالؿ جػػػد ؿ )
الموػنيف  موػت ى بػيف الموػت ى االلت ػادي لػدى  1.15ارتباطية دالة إن ائًيا عنػد موػت ى داللػة معن يػة 

 ػػػنتهـ الن وػػػيةف أي لىمػػػا لػػػاف الموػػػت ى االلت ػػػادي منض ًضػػػا لػػػدى الموػػػنيف انض ػػػض موػػػت ى ال ػػػنة 
 الن وية.

عػػػرض النتػػػائج الضا ػػػة بنوػػػاب معامػػػؿ الت افػػػؽ  لدراوػػػة العاللػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف ال ضػػػعية العائىيػػػة  -ج
  ال نة الن وية لدى المونيفا

 (00جد ؿ )
 دراوة العاللة االرتباطية بيف ال ضعية العائىية  ال نة الن وية لدى المونيفنتائج معامؿ الت افؽ ل

 ال نة الن وية
 ال ضعية العائىية

 منض ضة مت وطة مرت عة
 المجم ع

 لـ لن لـ لن لـ لن
 34 09 1 09 4 01 99 أرمؿ
 31 00 09 00 05 09 14 مطىؽ
 25 99 92 99 90 31 92 أعزب
 051  95  95  11 المجم ع

 معامؿ االرتباط 
 9لا

 المنو بة
 1.15موت ى الداللة المعن ية  DFدرجة النرية  الجد لية 9لا

 دالة إن ائًيا 9 4.93 09.59 1.92
الجد ليػة ف أي ت جػد عاللػة ارتباطيػة دالػة  9المنو بة ألبر مػف لػا 9( يتضن أف لا00مف ضالؿ جد ؿ )

 .ال ضعية العائىية لدى المونيف  موت ى  نتهـ الن ويةبيف  1.15إن ائًيا عند موت ى داللة معن ية 
عرض النتػائج الضا ػة بنوػاب معامػؿ الت افػؽ  لدراوػة العاللػة االرتباطيػة بػيف أنمػاط الشض ػية لػدى  -د

 المونيف  ال نة الن ويةا
 (09جد ؿ )

  ال نة الن ويةنتائج معامؿ الت افؽ  لدراوة العاللة االرتباطية بيف أنماط الشض ية لدى المونيف 
 ال نة الن وية
 أنماط الشض ية

 منض ضة مت وطة مرت عة
 المجم ع

 لـ لن لـ لن لـ لن
النمط المتماوؾ 

 ال ىب
31 01 01 09 11 09 91 

النمط االنهزامي 
 الموتاد

09 93 02 02 94 02 53 
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 59 01 01 01 03 90 03 النمط الت الىي
 051 - 95 - 95 - 11 المجم ع

 االرتباطمعامؿ 
 9لا

 المنو بة
 DFدرجة النرية  الجد لية 9لا

موت ى الداللة 
 1.15المعن ية 

 دالة إحصائًيا 4 9348 26398 1339

الجد ليةف أي ت جد عاللة ارتباطية دالة  9المنو بة ألبر بلفير مف لا 9( أف لا09يتضن مف جد ؿ )   
 .أنماط الشض ية لدى المونيف  ال نة الن وية بيف 1.15إن ائًيا  ل ية جًدا عند موت ى داللة معن ية 

( لدراوػػة ال ػػر ؽ فػػي ال ػػنة الن وػػية بػػيف الموػػنيف مػػف Tفالفػػًا ا عػػرض النتػػائج الضا ػػة بنوػػاب مةيػػاس )
 نيث الجنس،   ضعيتهـ العائىية ا 

 (03جد ؿ )
 ( لدراوة ال رؽ بيف الجنويف مف المونيف مف نيث ال نة الن ويةTنتائج مةياس )

 الدرجات
 المون ف 

 39ف = 
 المونات 

( T) 11ف = 
 المنو بة

(T) 
 الجد لية

موت ى الداللة المعن ية عند درجة 
 موت ى داللة معن ية  093نرية 

 ع ـ ع ـ 1.15
درجات ال نة 

 الن وية
 دالة إن ائياً  0.41 9.90 00.55 31.1 4.91 33.34

بػيف  1.15إن ػائًيا عنػد موػت ى داللػة معن يػة ( نالنػظ أنػ. ت جػد فػر ؽ دالػة 03مف ضػالؿ جػد ؿ )     
الموػػنيف  الموػػنات مػػف نيػػث ال ػػنة الن وػػية ل ػػالن الموػػنيفف أي أف الموػػنيف ألفػػر  ػػنة ن وػػية مػػف 

 المونات.
 (09جد ؿ )

 ( لدراوة ال رؽ بيف المونيف اةرامؿ  المطىةيف مف نيث ال نة الن ويةTنتائج مةياس )

 الدرجات
 المون ف اةرامؿ

 34ف = 
 المون ف المطىة ف 

( T) 31ف = 
 المنو بة

(T) 
 الجد لية

موت ى الداللة المعن ية عند درجة 
 موت ى داللة معن ية  23نرية 

 ع ـ ع ـ 1.10
 دالة إن ائياً  9.35 9.23 4.33 30.31 3.09 31.31 درجات ال نة الن وية

بيف  1.10موت ى داللة معن ية  ( نالنظ أن. ت جد فر ؽ دالة إن ائًيا عند09مف ضالؿ جد ؿ )    
المونيف اةرامؿ  المونيف المطىةيف مف نيث ال نة الن وية ل الن المونيف اةرامؿف أي أف المونيف 

 اةرامؿ ألفر  نة ن وية مف المونيف المطىةيف.
 

 (05جد ؿ )
 ( لدراوة ال رؽ بيف المونيف اةرامؿ  العزاب مف نيث ال نة الن ويةTنتائج مةياس )

موت ى الداللة المعن ية عند درجة  (T)( T)المون ف  34المون ف اةرامؿ ف =  درجاتال
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 العزاب
 25ف =  

 موت ى داللة معن ية  009نرية  الجد لية المنو بة
1.10 

 ع ـ ع ـ
درجات ال نة 

 الن وية
 دالة إن ائياً  9.35 9.21 00.52 30 3.09 31.31

بػػيف  1.10ت جػػد فػػر ؽ دالػػة إن ػػائًيا عنػػد موػػت ى داللػػة معن يػػة ( نالنػػظ أنػػ. 05مػػف ضػػالؿ جػػد ؿ )    
الموػػػنيف اةرامػػػؿ  الموػػػنيف العػػػزاب مػػػف نيػػػث ال ػػػنة الن وػػػية ل ػػػالن الموػػػنيف اةرامػػػؿف أي أف الموػػػنيف 

 اةرامؿ ألفر  نة ن وية مف المونيف العزاب.
 (01جد ؿ )

 مف نيث ال نة الن وية( لدراوة ال رؽ بيف المونيف المطىةيف  العزاب Tنتائج مةياس )

 الدرجات
المون ف المطىة ف ف = 

31 
المون ف العزاب ف = 

25 (T )
 المنو بة

(T) 
 الجد لية

موت ى الداللة المعن ية عند درجة 
 موت ى داللة معن ية  014نرية 

 ع ـ ع ـ 1.10
درجات ال نة 

 الن وية
 دالة إن ائياً  0.43 1.03 00.52 301 4.33 30.31

( أن. ال ت جد فر ؽ دالة إن ائًيا بيف الموػنيف المطىةػيف  الموػنيف العػزاب مػف 01مف جد ؿ ) نالنظ    
نيث ال نة الن وية ، أي أف الطالؽ ل. أفر رجعي عى  نياة الموف  مشاب. إلػ  نػد لبيػر لىتػافير الػذي 

 تندف. العز بة.
 

 :وتشير النتائج إلى
أف مرالز رعاية الشيض ضة توتهدؼ الموف ذات الظػر ؼ الضا ػةف أي عنػدما ي ةػد الموػف الةػدرة  (0

عى  رعاية ن و.  تعجز اةوػرة عػف االهتمػاـ بػ..  مػف فػـ  ينتػاج إلػ  الرفيػؽ  الػت هـ  المشػارلة 
ال جدانيػػػة،  تةبػػػؿ المجتمػػػع لػػػ. نتػػػ  يوػػػتطيع اوػػػتئناؼ رنىػػػة النيػػػاة الشػػػالة فػػػي جػػػ  مالئػػػـ مػػػف 

 اع. اإلشب
أف  ت فير بيئة مالئمة أ ػبن أمػًرا مىًنػا يعمػؿ عىػ  نمايػة الموػف  يوػاعد  عىػ  إشػباع ناجاتػ.  (9

الشض ية  االلت ادية  الطبية  االجتماعية،  ي فر ل. المشاريع الفةافية  التر ينية  المهنية التػي 
 .تمأل نيات.  ال ويما إذا لاف مف فئات اةعزب  المطىؽ  اةرمؿ ال نيد  العاطؿ

أف نوػػبة لبيػػرة مػػف الموػػنيف داضػػػؿ مؤووػػات الرعايػػة تعػػاني العزلػػػة التػػي تعلػػس االن  ػػاؿ عػػػف  (3
 الذات  فةداف اإلنواس بال ج د ال عاؿ.
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أف شػػػي ع االضػػػطرابات العةىيػػػة  المعرفيػػػة بػػػيف الموػػػنيف بمرالػػػز رعايػػػة الشػػػيض ضة يمفػػػؿ التنػػػدي  (9
ع أهػالي الموػنيف إلػ   ضػعهـ فػي هػذ  اةلبر لىعامىيف بها،  مف بيف اةوباب الرئيوية التػي تػدف

المؤووات عدـ لدرتهـ عى  التل ؿ بهػـ  ػنًيا. لمػا أف موتشػ يات اةمػراض العةىيػة ال توػتطيع 
 أف تتل ؿ بهـ مدى النياة،  تبة  مرالز رعاية الشيض ضة الملاف لهـ.

مؤووػة مطالػب أف نوبة الت افؽ االجتماعي لدى المونيف ما زالت مت وطة،  أف المرلز ب  ػ .  (5
بػػاف يوػػت ؿ ذلػػؾ االوػػتعداد الػػذي يتمتػػع بػػ. الموػػف،  يتمفػػؿ فػػي الةػػدرة عىػػ  إبػػداد العطػػؼ تجػػا  

 اآلضر، بهدؼ تنةيؽ الت افؽ االجتماعي المطى ب.
أنػػ. لىمػػا اتجهنػػا ننػػ  الموػػنيف العػػزاب  المطىةػػيف انض ػػض موػػت ى ال ػػنة الن وػػية.  مػػف فػػـ فػػظف  (1

عائىيػة لىموػنيف لػ. داللتػ. عىػ  موػت ى ال ػنة الن وػية للبػار التافير اةواوي لمت ير ال ضعية ال
 الوف.

أنػػ. لىمػػا اتجهنػػا ننػػ  الػػنمط االنهزامػػي الموػػتاد انض ػػض موػػت ى ال ػػنة الن وػػية،  لىمػػا ت جهنػػا  (2
 نن  النمط المتماوؾ ال ىب ارت ع موت ى ال نة الن وية.

ألفػػػر  ػػػنة ن وػػػية مػػػف أف الموػػػنيف ألفػػػر  ػػػنة ن وػػػية مػػػف الموػػػنات ،  أف الموػػػنيف اةرامػػػؿ  (3
 المونيف المطىةيف ،  أف المونيف اةرامؿ ألفر  نة ن وية مف المونيف العزاب.

 أف الطالؽ ل. أفر رجعي عى  نياة الموف  مشاب. إل  ند لبير لىتافير الذي تندف. العز بة. (4
 

 استخلصات ختامية:
 : بالمممكة العربية السعوديةنشر ثقافة رعاية المسنين بمراكز رعاية الشيخوخة آليات مقترحة  -
ت جي. البنػ ث العىميػة إلعطػاد أهميػة لدراوػة الةضػايا  المشػلالت المرتبطػة بالموػنيف،   ضػع أفضػؿ  (0

 .اةواليب العىمية لىتعامؿ معها
تةػػـ  بموػػئ ليتها االجتماعيػػة تجػػا   للػػيترعػػ  الموػػنيف بالتوػػهيالت  ال ػػالنيات  التػػيدعػػـ الهيئػػات  (9

 .طة بهـ  العمؿ عى  تنميتهامشلالت المجتمع المرتب
إعداد برامج ت عية  تدريبية لألور الةائمػة عىػ  رعايػة الموػنيف النتضػاف الموػنيف  تػ جيههـ ةفضػؿ  (3

 .أواليب العناية بهـ
إنشاد مرالز النماية االجتماعية ت ط  الد لة الةادرة عى  ت فير الرعاية لألشضاص المونيف  بضا ة  (9

 .ذ ى االنتياجات الضا ة
لػػػديهـ   االجتمػػػاعيدة الموػػػنيف عىػػػ  تةبػػػؿ ذ اتهػػػػـ لمػػػا هػػػي  أنػػػداث نالػػػة مػػػف الت افػػػؽ الن وػػػي موػػػاع (5

هػذ  البيئػة  بتةبػؿي طدم ا ببيئػػػة الشباب المنيطة بهػـ عػف طريػؽ إلنػاعهـ   لذلؾ  العمؿ عى  أف ال
تةبػػؿ ال ػػرد  أف ضال ػػت معػػاييرهـ  تةاليدهػػػػـ ، ذلػػؾ أف ال نػػػػة الن ويػػػػة تعتمػػد بشػػلؿ لبيػػر عىػػ  مػػدى 

 لما هـ. اآلضريفلذات. لما هي  تةبى. لىناس 
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المعاشػػات   لموػػتنةيالمعاشػػات  موػػتنةيل يػػر  المػػاليلتةػػديـ الػػدعـ  االجتمػػاعيإيجػػاد نظػػاـ لىضػػماف  (1
 .ال ت ط  ناجاتهـ اةواوية هـ  مف يع لهـ التي

  ػػنيتػػ فير مظىػػة رعايػػة  ػػنية لىموػػنيف ضا ػػة بمػػرنىتهـ العمريػػة  ذلػػؾ فػػي إطػػار برنػػامج تػػاميف  (2
 .شامؿ

 .ابتلار آليات لىلشؼ عف ه ايات المونيف  العمؿ عى  تنميتها لش ؿ  لت فراغهـ (3
ت فير الدعـ الن وي  االجتماعي لىموف  ذلؾ عف طريؽ ضىؽ نالة مف الفةة باف هذا الد ر يمفؿ د ر  (4

أنػػ. يمىػػؾ مػػف  إال، فهػػ   أف ضػػعؼ فوػػي ل جيًا . يتةبىػػ. عىػػ  عالتػػػػ أف ج اللامػػؿ  عىػػ  ال ػػػػرد النضػػػ
عػف  االجتمػاعييع ض هذا الضعؼ ال وػي ل جي ،  لػذلؾ يلػ ف التدعيػػػـ  الة ى العةىيػػة  المعرفيػػػة ما

نػد الموػف  لػذلؾ مػف  طريؽ ألامػػػة البػرامج التر ينيػة  التػي مػف شػانها التض يػؼ مػف نػػػػاالت النػػػزف ع
 .االلتئابيةاةعراض 

 .اإلملانات المتانة دراوة تجارب المجتمعات المتةدمة  االوت ادة منها بما يتمش  مع (01
عػػداد ل اعػػػد بيانػػات ضا ػػػة بجميػػع الموػػػنيف لابىػػة لىتطػػػ ير مرنىيػػًا بمػػػا  (00 إنشػػاد مرالػػز معى مػػػات  اا

 . عالمية لىيميةإيتناوب مع الموتندفات العالمية  ربطها بشبلات معى مات 
 الت جيهػػات لجػػذب المجتمػػػع   اإلرشػػاداتليػػاـ اإلعػػالـ المرئػػي  الموػػم ع ببػػث الروػػػائؿ اإليجابيػػة  (09

العمػؿ مػع الموػنيف  ذ يهػـ إلبػراز إوػهاـ الموػف فػي المجتمػع  تروػيخ نشػر فةافػة لىمشارلة فػي تعزيػز 
 . النظرة اإليجابية نن هـ

عيف مف المونيف لعرض تجاربهـ  ضبراتهـ في المجاالت تملف المتط   التياتضاذ التدابير  اآلليات  (03
 . المضتى ة لىنشد  الشباب مف ضالؿ بعض المؤووات لمرالز الشباب  اةندية  غيرهـ

 .بالد ؿ العربية   ضع اوتراتيجية شامىة لضدمة  رعاية المونيف (09
 

 المراجع :
 الو داف في المونيف رعاية في االجتماعية المؤووات د ر ( .9100أنمد، ابتواـ منمد ضير )  -0

إدارة البنػ ث  -. جامعػة النيىػيفمجمة دراساات حاوض النيالبالوجانة.  دار المونيف نالة دراوة :
 . 03، ع2 التنمية  التط ير. مج

بشااأن حااق  موضااعيةدراسااة (. 9100اةمػػـ المتنػػدة. الجمعيػػة العامػػة. مجىػػس نةػػ ؽ اإلنوػػاف ) -9
 .. الد رة الفامنة عشرالمسنين في الصحة

 الحكماة مجماة. االجتماعيػة الرعايػة مرالػز فػي الموػنيف ضػد العنػؼ ( . 9105بػدا ي، وػميرة ) -3
 . 30 الت زيع.ع  لىنشر النلمة لن ز . مؤووة االجتماعية لمدراسات
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( ا التنديات التي ت اج. المونيف في المجتمع المعا را رؤية إرشادية 9119الت يجري، منمد )  -9
 . 21. ع  04.اإلمارات . مج  ةمجمة شؤون اجتماعيتلامىية. 
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