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  اإلهداء 
  
  

  ..........هذا  أهدي بحثي

  العزيزين ّيإلى من آانا سببا في وجودي وتكبدا المشاق لراحتي إلى والد

  إلى شريك حياتي ورفيق دربي إلى زوجي الغالي

  آبدي ونور حياتي أوالدي األحباء اتإلى فلذ

  هدي هذه الرسالة أمن قدم لي الدعم  ّلو صديقاتي وآ إخوتيإلى 

  
  

  شيماء وليد صبحي صيام

  

  

  

  

  

  



  ب
 

  

  قرارإلا

 ،نها نتيجة أبحاثي الخاصة   إو ،لنيل درجة الماجستير ،الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس دَّأقر أنا مع

الة   ،له حيثما ورد اإلشارةباستثناء ما تم  ذه الرس ا  أ ،وان ه ا       ،و أي جزء منه ل درجة علي دم لني م يق ل

  .خرآو معهد أجامعة  يِّأل

  

  ....:............التوقيع

  شيماء وليد صبحي صيام 

  

  :....................التاريخ



  ت
 

  :شكر وتقدير

  
  

  ).7سورة إبراهيم، اآلية (*لَئن شَكَرتُم ألَزِيدَ�َّكُم* : قال ـ تعالى ـ

ى سواء السبيل    ـ جل في عاله    ـ بادئ ذي بدء أنحني تعظيما لخالقي   داني إل م     ،أن ه ا ل وعلمني م

م  م       ،أآن أعل ة من العل ذه المنزل ى أآمل وجه     أو ،حتى بلغت ه وأشكر سيدي     ،تممت رسالتي عل

  .ستاذ البشرية جمعاءأبل و ،ستاذيأفهو معلمي و رسول اهللا 

اني وع دتي من ربي دي ووال اني حّلوأشكر وال م ّبم ل نصح وإرشاد ومساندهّدوق ،العل ي آ  ،ما ل

  .فبارك اهللا لهما وأمدهما بالصحة والعافية

م يبخل    ،دم بالشكر الجزيل ألستاذي المشرف على الرسالة الدآتور محمد شاهين حفظه اهللا وأتق فل

  .فكان نعم المعين والموجه والمشرف جزاه اهللا آل خير ،علي بنصح وال توجيه أو إرشاد

ذي  آما وأشكر زوجي العزيز  ذه المنزل        ال م حتى بلغت ه ى تحصيل العل ل معي  وتحمّ  ةشجعني عل

  .  فبارك اهللا فيه ،وقد آان لي الناصح والموجه والداعم ،والمشاقالمصاعب 

  .مكانياتها للمساعدة إلتمام هذا العملإآما أشكر جمعية العطاء للمسنين التي فتحت بابها و

ؤازرتي من أساتذة         ام بم ل من ق ان لك وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر والعرف

  .  هؤالء أقدم هذا الجهد المتواضع خوة وأصدقاء فإلى آلإو



  ث
 

 :الملخص

أجريت هذه الدراسة لهدف رئيس، هو معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية في 

االستقراء   استخدام منهج َتمَّ حيث , محافظتي القدس وبيت لحم عن الخدمات المقدمة لهم فيها

مشارآًا اختيروا بطريقة العينة ) 30(الل جمعت البيانات من خ. للوصول إلى هذا الهدفالناقص 

  .ستقرائيًااوحللت البيانات , عن طريق أداتين هما دليل المقابلة والوثائق ،القصدية

ت إلى قدوم المسنين إلى المؤسسات اإليوائية، منها دَّعديدة أ ًاهناك أسباب نَّأظهرت نتائج الدراسة أ

وقد آان عامل الوحدة من أهم   ،أو اقتصادية اجتماعيةما هو ذو مرجعية نفسية وأخرى صحية أو 

  .وأآثر العوامل تأثيرًا في اتخاذ المسنين لقرار القدوم إلى المؤسسات اإليوائية

المسنين راضون عن تجربتهم في المؤسسات اإليوائية، وراضون  نَّآما أظهرت النتائج أيضًا أ

الى أنهم راضون  باإلضافة .و شخصية وغذائيةطبية رعاية نوعًا ما عن الخدمات المقدمة لهم من 

الرضا التام  واظهرأوقد  .والترفيهية وخدمات النظافة واالجتماعيةالبيتية إلى حّد ما عن الخدمات 

 هالمسنين راضون عن تعامل طاقم العمل في هذ ّنوبينت النتائج أيضًا أ. عن خدمة التطوع

  .المؤسسات معهم

المسنين في المؤسسات اإليوائية، بعضها مرتبط  هالمشاآل التي تواج باإلضافة لذلك ظهر العديد من

وعدم  ،هزة التكييفجوعدم وجود أ, بالخدمات مثل غياب الخدمات التمريضية في بعض المؤسسات

توفير أغراض النظافة الشخصية وغير ذلك من مشاآل الخدمات، بينما البعض اآلخر مرتبط 

  .مشكالت النفسية واالجتماعية واالقتصاديةمثل الللمؤسسات باألجواء العامة 

سسات اإليوائية، منها ؤوقدم المشارآون عدة مقترحات يرون أنها تسهم في تحسين الخدمات في الم

داخل  مرضاتعلى سبيل المثال مقترحات لتحسين الخدمات الطبية، آضرورة وجود أطباء و

  .المؤسسات، وآذلك توفير األدوية للمرضى 



  ج
 

Abstract: 

Satisfaction of the residents in residential aged home in Jerusalem and 

Bethlehem Governorate   

The study aimed to explore the satisfaction of the elderly in residential 

institutions in the Jerusalem and Bethlehem governorate with the services 

provided to them, the incomplete inductive approach was utilized to 

achieve this purpose. Data for the research was gathered using   the 

interview guide and documents from (30) purposefully selected 

participants, and inductive analysis method was used for data analysis. 

  

The results of the current study revealed that there were many reasons for 

admission to residential institutions including psychological, health, social, 

and economical reasons. Loneliness was considered the main reason for 

admission to residential institutions. 

 

The result also revealed that elderly were satisfied with their experience in 

residential institution, and were to some extent satisfied from services 

provided to them, like medical, personal care, and food services. Moreover 

they were to some extent satisfied with household, social, recreational and 

cleaning services. And they were highly satisfied with voluntary services. 

More over they were satisfied with residential institution staff. 

In addition, many problems facing the elderly in these institutions, related 

to services such as the absence of nursing services in some institutions, and 

the lack of air conditioning, and absence of personal hygiene accessories. 

While other problems are linked to the general atmosphere of in institutions 

such as psychological, social and economical problems. 



  ح
 

 

Participants made several suggestions in order to improve the services in 

residential institution, such as the need for doctors and nurses inside the 

residential institutions, and providing medicines for patients.  
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 الفصل األول
  

  :خلفية الدراسة

  .يلخص هذا الفصل عرض لخلفية الدراسة ومشكلة الدراسة واألهداف إضافة إلى أسئلة الدراسة 

  :مقدمة 1.1

ن         ة م ي مرحل ه، فه ي حيات ان ف ا اإلنس ر به ي يم و الت ل النم دى مراح يخوخة إح ة الش د مرحل تع

ل ال ا   مراح ة، ففيه ة واالجتماعي ية والعقلي مية والنفس ا خصائصها الجس ان، له ي لإلنس ور الطبيع تط

ائف     ي الوظ ي، واضطرابات ف ق النفس ى التواف درة عل دم ق م، وع ي الجس ار ف يحدث ضعف وانهي

دة    . وانحسار في العالقات االجتماعية العقلية، وقد استخدم المهتمون بمرحلة الشيخوخة تسميات عدي

حسن  (لهذه المرحلة، فهي اإلعمار أو الرشد المتأخر أو المتقدم بالسّن أو ما بعد النضج أو آبر السن 

  ).2000وفهمي، 

ى قسمين      ر السن المبكر و    : وقد قّسم هورلوك هذه المرحلة إل ى آب د من   األول سنة،  ) 70-60(يمت

ة    ذه الفئ راد ه ر أف ع، وتكون     حيث إن أآث ر ألسرهم وللمجتم ّدمون الكثي د، ويق وا بوضع جي ا زال م

ر    احتياجاتهم قليلة، ولكن ليس لهم غنى عن الرعاية الخاصة للمحافظة على صحتهم، والثانية هي آب

ر، حيث          ة العم د حتى نهاي انون من      السن المتقدم، ويبدأ من سبعين سنة ويمت ة يع ذه الفئ راد ه إن أف

اتهم  ى         بعض المشاآل الصحية، واحتياج اجون إل م معرضون لألخطار والحوادث، ويحت رة، وه آثي

  ).1997سالمة، (احتياجاتهم الضرورية  الرعاية الخاصة المكثفة لتلبية
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ات،     دل الوفي اض مع ام، وانخف كل ع حية بش دمات الص ب والخ ي الط ر ف دم الكبي بب التق وبس

ار      داد آب وانخفاض معدل الخصوبة، وزيادة متوسط عمر اإلنسان، شهد العالم تزايدا مستمرا في أع

ذا  2006مليون نسمة في العام ) 688(السن؛ فقد وصل عدد المسنين إلى  م، ومن المتوقع أن يزداد ه

ى حوالي   2025بليون بحلول عام ) 1.2(عدد ليصل إلى حوالي ال ) 2(م، آما يتوقع أن يصل العدد إل

ـ        ) م2050(بليون بحلول عام  ا دون سن ال ال م رة عدد األطف ) 14(حيث سيتجاوز عددهم وألول م

ة   %)  80(عاما، وسيكون ما يقارب  دول النامي ك، ستصل نسبة      . منهم يعيشون في ال ى ذل إضافة إل

ار ر  آب ن العم ون م ذين يبلغ ى ) 80(السن ال أآثر إل ا ف ام  % 20عام ي الع ار السن ف ل آب ن مجم م

2050  )2006 ،WHO.(  

اة                 د الحي ى قي اء عل ا في معدالت البق نا ملحوظ د شهدت تحس أما بالنسبة لألراضي الفلسطينية، فق

دار     اة بمق د الحي د    سنوات خالل   ) 7-4(حيث ارتفعت معدالت توقع البقاء على قي د الماضي، وق العق

ام         أدى ارتفاع  هذا المعدل إلى ارتفاع أعداد آبار السن في األراضي الفلسطينية، ففي منتصف الع

ن ) 2010( ار الس بة آب ت نس راد (بلغ وق 60األف ا ف نة فم ي %) 4.4) (س كان ف ل الس ن مجم م

طينية  ع (األراضي الفلس ة و%  4.9بواق ي الضفة الغربي زة%  7.4ف اع غ ي قط بة ، وب)ف لغت نس

ذآور  راد ال ام  ) 60(األف طينية لع ي الفلس ي األراض أآثر ف نة ف والي 2010س ل  %) 3.8(ح مقاب

دارها %) 5.0( بة جنس مق اث، بنس ى) 100(ذآر لكل ) 79(لإلن اع. أنث ود ارتف اث  ويع بة اإلن نس

ع    مقابل الذآور لدى آبار السن ألسباب بيولوجية وصحية، حيث تؤدي إلى زيادة اء  العمر المتوق للبق

ذآور   ل ال ار السن في األراضي           .على قيد الحياة لإلناث مقاب داد آب ة ألع ادة المطلق الرغم من الزي ب

اوز   ن تتج ات، أي ل ي ثب الي السكان منخفضة وف بتهم من إجم ى نس ع أن تبق ة يتوق الفلسطينية إال أن

ة%) 4.5( الي السكان خال. خالل السنوات القادم بة المسنين من إجم ات نس نوات ويعزى ثب ل الس

القادمة إلى استمرار تأثير معدالت الخصوبة المرتفعة على الترآيب العمري للسكان في األراضي      

  ).2010مرآز اإلحصاء الفلسطيني، (الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة 
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ة شهدت          رات اجتماعي وقد ترافق هذا النمو في أعداد آبار السن في األراضي الفلسطينية مع تغيي

دة       تحوال م د انخفضت نسبة األسر الممت ة، فق ستمرا في نمط األسرة؛ من أسرة ممتدة إلى أسرة نووي

ام %) 23(من  ي الع ى ) 1997(ف ام %) 16.8(إل ي الع بة األسر )2007(ف ي حين ارتفعت نس ، ف

ن   ة م ام  %) 73.3(النووي ي الع ى ) 1997(ف ام  %) 80.7(إل ي الع اء  ) (2007(ف ز اإلحص مرآ

  ). 2009الفلسطيني، 

ى جانب الظروف السياسية التي لعبت دورا في هجرة                ان األسري إل إن التحول الذي شهده الكي

ى اضطرار السيدات للعمل في       الشباب أو االستشهاد أو السجن، والظروف االقتصادية التي أّدت إل

ا       اء أو أق اقم مستمر، وعدم وجود أبن رب الخارج، إضافة إلى حاالت التفكك األسري التي هي في تف

ة للمسنين        . للمسن ا يعرف بالمؤسسات اإليوائي آل هذه العوامل آان لها مساهمة آبيرة في ظهور م

  ).2008إبراهيم، (

ديم       ل بتق وهي مؤسسات تهدف إلى رعاية وحماية آبار السن من الذآور واإلناث الذين فقدوا المعي

ة صح   بس ورعاي ل ومل كن ومأآ ن مس م م ية له ة األساس دمات الحياتي ة الخ ي ظروف اجتماعي ية ف

غ عددها    ). 2009مرآز اإلحصاء الفلسطيني،  ( ونفسية وبيئية الئقة تضمن لهم العيش الكريم د بل وق

ام  ي الع ة ) 24) (2009(ف ة إيوائي ة و  ) 21(مؤسس فة الغربي ات الض ي محافظ ا ف ة منه ) 3(مؤسس

  ).2009أبو فضالة، (مؤسسات في محافظات قطاع غزة 

وت  ) 1999(وحول واقع الخدمات المقدمة في هذه البيوت، فقد أظهرت دراسة الشلبي     أن هذه البي

ة  دمات اآلتي ين، وتشمل الخ دمها للمقيم ي تق دمات الت وع الخ ي ن ابه ف ة شخصية، : تتش واء ورعاي إي

ة  . رعاية طبية، وجبات غذائية، غسيل مالبس، وبرامج ترفيهية اجتماعية ة،   أما بالنسبة للرعاي الطبي

فقد اقتصرت على زيارة الطبيب للمؤسسة، ووجود ممرضة، باإلضافة إلى تقديم عالج طبيعي لمن   

ط  ه فق ي       . يحتاج ة ف ة الرئيس ي القاع از ف ود تلف ى وج ة، فاقتصرت عل رامج الترفيهي ا الب ) 13(أم

د ثلثه    مؤسسة من هذه المؤسسات، وعلى ألعاب الورق والشطرنج وقراءة الصحف  ا، والمجالت عن

  .باإلضافة إلى رحالت ترفيهية مرة أو مرتين في السنة، وإقامة حفالت داخلية في مناسبات معينة
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ل       ية لتحلي وة أساس دمات، وهي خط ودة الخ يم ج ات تقي رز آلي ن أب ين م اس رضا المنتفع ّد قي وُيع

و م  ؤشر  مواطن القوه والضعف في األداء، ووضع تصورات للتطوير وتجديد العمل المستمرين، فه

م      للمنتفعين   إن التقييم اإليجابي . مهم لقياس عملية تطوير الخدمات ة له ة المقدم ورضاهم عن الخدم

اتهم         اتهم وتوقع ة احتياج زود الخدمات في تلبي يعد مؤشرا مهما لمستوى الخدمة، فهو يعكس نجاح م

  ).kotler, 2001(في الخدمات المقدمة 

ه دو     إن    ين،        الهدف من الخدمات ال يمكن تحقيق ى درجة مناسبة من رضى المنتفع ن الوصول إل

ة من                تفادتهم من الخدمات المقدم در من اس ر ق ين يسهم في تحقيق أآب ى أن رضا المنتفع إضافة إل

  ( Szwarc, 2005) . المؤسسات

  :مشكلة الدراسة و أسئلتها   1.2

رات   من المعروف أن األصل في رعاية المسنين تقع على عاتق األسرة، لكن بسبب العديد من المتغي

ذه     ام به ة وتصبح   المجتمعية واألسرية والمادية، فإن األسرة تعجز في بعض األحيان عن القي الوظيف

ة التي طبقت            ا، وأظهرت الدراسات القليل ّر منه إقامة المسنين في إحدى المؤسسات ضرورة ال مف

اك مشكالت   أن هن ين، واتضح أيضا ب ة للمقيم دمات المقدم ي الخ ى المؤسسات وجود قصور ف عل

ى تطوير     الخدمات  متعددة يعاني منها المسنون في هذه المؤسسات، مما يعني العمل بشكل سريع عل

دة مشاآلهم، خاصة وأن من        وتحسينها حتى تكون أآثر استجابة لمتطلبات المسنين وللتخفيف من ح

ة من       ة مهم أهداف المؤسسة تقديم الرعاية من خالل خدمات متكاملة والتي تتناسب مع احتياجات فئ

الجانب السيئ   فئات المجتمع، لذلك ال بد من معرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم لمعرفة 

  منها من وجهة نظرهم آمستفيدين لهذه الخدمات، وبالتالي تكون آنقطة انطالق لتطوير الخدمات

ة          دمات ومحاول ذه الخ ي ه ة القصور ف ي معرف ات ف ن المؤسس ؤولين ع اعدة المس الل مس ن خ م

  . تحسينها من خالل اتخاذ القرارات وتخطيط برامج من أجل تحقيق الهدف المرجو

  -:ما تقدم فقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس التالي وبناء على
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ة     ما مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم عن الخدمات المقدم

  اليهم؟

  -:وقد انبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  يوائية للمسنين في محافظتي القدس وبيت لحم؟ما أسباب قدوم المسنين إلى المؤسسات اإل -1

ا مدى الرضا   -2 دس وبيت لحم وم افظتي الق ة في مح ي المؤسسات اإليوائي ة المسنين ف ا تجرب م

    عنها؟

دس   -3 افظتي الق ي مح ة ف ي المؤسسات اإليوائي م ف اقم معه ل الط نين عن تعام دى رضا المس ا م م

  وبيت لحم؟

  نون في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم؟ما المشكالت التي يواجهها المس -4

دس وبيت    -5 ما أهم المقترحات لتحسين الخدمات في المؤسسات اإليوائية للمسنين في  محافظتي الق

  لحم؟

  : أهمية الدراسة  1.3

ق   ا يتعل  بسبب أّن الدراسات التي تتناول المسنين في المؤسسات اإليوائية محدودة ونادرة، خاصة فيم

اتهم، ف            ى حي أثير وانعكاسات عل ذا الرضا من ت ا له م، وم ة له د  بمدى رضاهم عن الخدمات المقدم ق

ة،      جاءت هذه الدراسة في محاولة لوضع اليد على مدى الرضا لدى المسنين في المؤسسات اإليوائي

  : وتتلخص هذه األهمية في المؤشرات اآلتية

ي تزا     .1 طينية ف ي األراضي الفلس ن ف ار الس داد آب ي    أع د ف ذا التزاي ب ه تمر، ويتطل د مس ي

ين     إن تحس ذا ف دة، ل اتهم المتزاي ق احتياج ايتهم وتحقي ة لرع ة اجتماعي وفير سياس دادهم ت أع

اتهم           ا هو إال استجابة الحتياج ة م ة في المؤسسات اإليوائي مرآز  (مستوى الخدمات المقدم
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ذي  من هنا برزت أهمية هذه الدراسة من أهمي). 2009اإلحصاء الفلسطيني،  ة الموضوع ال

تتناوله، والمتمثل في التعرف على مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية للمسنين عن  

ة وتحقيق احتياجات       الخدمات المقدمة إليهم، الذي له ارتباط وثيق بتطوير الخدمات اإليوائي

 . فئة مهمة من فئات المجتمع

ت      . 2 ة بوضع الخطة اإلس ة المسنين في     قامت وزارة الشؤون االجتماعي ة لرعاي راتيجية الوطني

ين   وام ب طين لألع داف   )2015-2010(فلس ن األه ة م ة مجموع ذه الخط منت ه ، وتض

ذه  رز ه ن أب داف، وم ذه األه ق ه حة لتحقي ل واض تراتيجيات عم تراتيجية واس اإلس

ا    مرآز اإلحصاء   (االستراتيجيات رفع مستوى خدمات الرعاية اإليوائية للمسنين وتطويره

، لذا تأمل الباحثة في أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة واضعي الخطة      )2009، المرآزي

  .في تحقيق األهداف المرجّوة

يهم،              .3 ة إل ة نظر المسنين أنفسهم في الخدمات المقدم ى وجه ا عل ذه الدراسة باعتماده تتميز ه

ة نظرهم       في  ألهميتها لهم، وهم المستهدفون من هذه الخدمات، لذا فمن الضروري أخذ وجه

 .االعتبار عند تقديم الخدمات  لهم، وذلك لتطويرها ورفع مستواها

ات   .4 ود دراس دم وج ة  -ع م الباحث ات    -حسب عل ي المؤسس نين ف ا المس اول موضوع رض تتن

د      اإليوائية للمسنين، وفي البيئة الفلسطينية على وجه الخصوص،   ة ق الي فالدراسة الحالي وبالت

 .تفتح المجال لباحثين آخرين ومختصين للبحث في هذا المجال

دى رضا المسنين عن الخدمات   .5 ا ستكشف عن م ون نتائجه ي آ ذه الدراسة ف ة ه تكمن أهمي

ين      , المقدمة اليهم في المؤسسات اإليوائية ذه المؤسسات و المهتم ى ه ائمين عل  مما سيساعد الق

ة م ذه الفئ ن خالل وضع    به ك م ى ذل وف عل ي الوق رار ف احثين وأصحاب ق ن مختصين وب

رارات المناسبة بهدف تحسين مستوى الخدمات       , الخطط واالستراتيجيات المناسبة واتخاذ الق

 .و آذلك مستوى الرضا عن هذه الخدمات, المقدمة إليهم
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     :  أهداف الدراسة 1.4

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية  

  :الهدف العام 1.4.1

دس وبيت          ة للمسنين في محافظتي الق ويتمثل في معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائي

  .لحم عن الخدمات المقدمة إليهم

  :األهداف الفرعية 1.4.2

  :وجاءت آما يلي

 .معرفة أسباب قدوم المسنين إلى المؤسسات اإليوائية  •

ي المؤسسات • نين ف دى رضا المس ة م م عن  معرف دس وبيت لح افظتي الق ي مح ة ف اإليوائي

  .تجربتهم في هذه المؤسسات

دس وبيت لحم      • معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية للمسنين في محافظتي الق

يهم     ة إل ة المقدم اء، والخدمات التمريضية،       (عن الخدمات الطبي دمها األطب الخدمات التي يق

  ).لعالج الوظيفيوخدمات العالج الطبيعي، وخدمات ا

دس وبيت لحم      • معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية للمسنين في محافظتي الق

يهم   ة إل ية المقدم حة النفس دمات الص ن خ ي، و  (ع ب النفس دمها الطبي ي يق دمات الت الخ

 ).االختصاصي النفسي، و االختصاصي االجتماعي، والمختص في اإلرشاد النفسي

ة للمسنين في محافظتي القدس وبيت لحم         معرفة مدى رضا المس • نين في المؤسسات اإليوائي

  ).نوعية الغذاء وآميته، وقت الوجبات، المشروبات(عن الخدمات الغذائية المقدمة إليهم 
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ة للمسنين في محافظتي القدس وبيت لحم          • معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائي

 ). ل نظافة الغرف، والحماماتوتشم( عن خدمات النظافة المقدمة إليهم 

ة للمسنين في محافظتي القدس وبيت لحم          • معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائي

  .عن الخدمات الترفيهية المقدمة إليهم

ة للمسنين في محافظتي القدس وبيت لحم            • معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائي

 ).لتدفئة، التهوية، الغرفا(عن الخدمات البيتية المقدمة إليهم 

دس وبيت لحم      • معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية للمسنين في محافظتي الق

اة  (عن خدمات الرعاية الشخصية المقدمة إليهم  النظافة الشخصية، المساعدة في أنشطة الحي

 ).اليومية، غسيل المالبس

ي   • ة ف ي المؤسسات اإليوائي نين ف دى رضا المس ة م م عن  معرف دس وبيت لح افظتي الق مح

دروس   , توفير الكتب والمجالت والصحف (الخدمات الثقافية المقدمه إليهم  المحاضرات وال

 ).الثقافية

م عن    • دس وبيت لح افظتي الق ي مح ة ف ي المؤسسات اإليوائي نين ف دى رضا المس ة م معرف

 ).خدمة الزيارات الخارجية(الخدمات اإلجتماعية المقدمة إليهم 

ة في محافظتي القدس وبيت لحم عن              معرفة • مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائي

 ).الخدمات التي يقوم بها المتطوعون(خدمة التطوع 

ة في محافظتي القدس وبيت لحم عن             • معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائي

 ...). ممرضين، أطباء،(تعامل طاقم العمل معهم 

هها المسنون في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت    معرفة المشاآل التي يواج •

 .لحم
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دس     • افظتي الق ي  مح ة ف ات اإليوائي ي المؤسس دمات ف ين الخ ات لتحس م المقترح د أه تحدي

  .وبيت لحم

  :معوقات جمع البيانات   1.5

  .شـُّح المصادر التي تناولت رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية •

  . الوضع الصحي السيئ لبعض المسنين مما جعل مهمة الباحثة صعبة في أخذ المعلومات •

ن           • نين ع ا المس اول رض ة تتن ل دراس ن عم ات م ي بعض المؤسس ؤولين ف ّوف المس تخ

ع   ابالت م راء المق ائق وإج ى الوث ولها عل ي حص ة ف ل الباحث ة تعطي دمات ومحاول الخ

 .المسنين

 :محددات الدراسة  1.6

  : اسة باألتييمكن تحديد الدر

اقتصرت هذه الدراسة على المسنين المقيمين في المؤسسات اإليوائية في محافظتي : الحد البشري

  .و الذين تسمح ظروفهم الصحية والعقلية بذلك, القدس وبيت لحم 

أجريت هذه الدراسة في المؤسسات اإليوائية للمسنين في محافظتي القدس وبيت لحم، : الحد المكاني

  .في محافظة بيت لحم) 2(في محافظة القدس ) 2(مؤسسات ) 4(ددها حيث بلغ ع

ولغاية شهر ) 2009(أجريت  الدراسة في الفترة ما بين شهر تشرين أول من العام : الحد الزماني

  ).2012(حزيران من العام 

اقتصرت الدراسة على موضوع الرضا عن الخدمات المقدمة في المؤسسات : محدد مفاهيمي

  .في محافظتي القدس وبيت لحماإليوائية 
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  .تتحدد الدراسة باألدوات المستخدمة وهي المقابلة الشخصية والوثائق: محدد إجرائي 

  : مصطلحات الدراسة 1.7

  الشيخوخة هي مرحلة من المراحل العمرية التي تبدأ فيها الوظائف الجسدية       : مرحلة الشيخوخة   

  تدهور بصورة أآثر وضوحا مما آانت عليه في المراحل األخرى والعقلية بال                          

  ).2003, العبيدي( من العمر                            

  هو الشخص الذي تجاوز الستين من عمره و يزداد اعتماده على غيره بازدياد      :      المسن           

  و يختلف هذا تبعا للشخصية , النفسية واإلجتماعية تراجع وظائفه الجسدية و                           

  ).2004, الطفيلي(و المعايير اإلجتماعية و الثقافية السائدة في المجتمع                          

  وهي تهدف     , مؤسسة اجتماعية تخصصت في رعاية آبار السن من الجنسين: المؤسسة اإليوائية 

  فير األنشطة والبرامج التي تو الى اإلهتمام بحاجات المسنين و العمل على                       

  ).                     1990, عبد الحميد(أوضاعهم الجسمية والعقلية والبيئية   تقابل                       

  والتي          , نفعة للزبون أو العميلعبارة عن النشاطات غير الملموسة التي تحقق م:         الخدمة      

  ).2004بواعنة، (  مرتبطة ببيع سلعة أو خدمة أخرى بالضرورة ليست                      

  تترجم بواسطة شعور عابر                  , حالة نفسية لما بعد شراء واستهالك خدمة معينة:          الرضا   

  ),2005Szwarc(لفرق بين توقعات العميل واألداء المدرك ناتج عن ا                    
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 الفصل الثاني
  

  :والدراسات السابقةاألدب التربوي 

  :المقدمة

ي      ا ف ا، إّال أنه ا وأزماته ر خصائصها ومميزاته ن مراحل العم ة م ل مرحل ل  إن لك ع مراح الواق

أ     ام ب ًا، واالهتم ة ال يعني أن   ّيمتصلة فيما بينها اتصاًال وظيفي ا ون     مرحل ا عليه ـّز اهتمامن همل ـُنـُرآ

فإذا آانت دراسة   . النهايات ال يقل عنه أهمية فهم ّنفكما أن فهم البدايات مهم وضروري فإ. األخرى

ع، وإذا      الطفولة تكمن أهميتها في العمل على ة مشكالت المجتم ه مواجه تنشئة جيل صالح قوي يمكن

ال هي عن   ة آانت العناية باألطف إ     اي ع، ف تقبل المجتم دراسة الشيخوخة هي استكمال      ّنبالرجال ومس

أثرون بمن حولهم،          ونوالرفاهية، فالمسن لتحقيق هذا الخير ه ويت ؤثرون في راد في المجتمع ي م أف  ه

ى مشكالتهم ة التعرف عل م ومحاول ة به ّر. والعناي ي يم ة الت زات المرحل ووممي ا ه راف  ون به اعت

  ). 2000 ،حسن وفهمي(هونا إلى الطريق ّجونا وواهتمامنا بالفضل لمن علمب

  :مفهوم الشيخوخة  2.1 

ة      الستين هو  ّنتعددت المفاهيم في تحديد الشيخوخة، فبعضهم يرى أن س    ين مرحل الخط الفاصل ب

د آخرون أن ي حين يؤآ ة الشيخوخة، ف اة الوسطى ومرحل ي  الحي بًا ف د مناس ي ال يع ار الزمن المعي

ث   يخوخة، حي ف الش ي   إتعري ي وه ر الزمن ن العم ة ع ل أهمي رى ال تق ارًا أخ اك أعم ر : ن هن العم

وظيفي،   ر ال رد، والعم وي للف اعي  الحي ر االجتم اهر    ،والعم ار أن مظ ى اعتب ي، عل ر النفس والعم

ا في      تظهر هذه الدالئل  الشيخوخة تختلف في ظهورها من فرد آلخر، فقد ا عنه مبكرة في شخص م

  ). 1989عيسوي، (شخص آخر 
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ة  و إن مرحل ان، ويتحول النم ا نضج اإلنس ي ينتهي فيه ة تفكك  الشيخوخة هي السن الت ى عملي إل

ز التطور في      وهبوط تدريجي في قدرة أعضاء الجسم على القيام بوظائفها وهي حقيقة ة تمي بيولوجي

  ). 1974 ،السيد (دورة حياة اإلنسان

ة واضحا يمكن       يويرى البعض أنها حالة يصبح فيها التناقص ف  ة والعقلي ة والبدني درات الوظيفي  الق

   ).1983 ،إسماعيل(قياسه وله أثاره على العمليات التوافقية للمسن 

ر     رى بعضهم اآلخ ا ي ي      بينم ا ف ر آثاره ة تظه ة بحت ة بيولوجي رد عملي يخوخة ليست مج أن الش

هي   يزيولوجية التي تطرأ على الفرد حين يصل إلى تلك السن المتقدمة، وإنماالفيزيقية والف التغيرات

ى سن     باإلضافة إلى ذلك ظاهرة اجتماعية ونفسية، تتمثل في موقف المجتمع من الفرد حين  يصل إل

ل بأوضح صورها     معين يحددها المجتمع بطريقة تعسفية، آما يفرض على هؤالء األفراد قيودًا تتمث

ا يترتب     عليهم بالتقاعد في في الحكم  الهم وم ر من         وظائفهم وأعم ك من عدم ممارسة الكثي ى ذل عل

ا،  ام به وا القي ي ألف ومي الت اط الي ه النش ة أوج نوات طويل ا لس ارآة فيه ع . والمش ي توق ل ف ا تتمث آم

ة الح     المجتمع من المسنين أن يتبعوا ذا بطبيع ؤدي ه ال أنماطًا سلوآية معينة يحددها المجتمع لهم، وي

درات المسن         إلى آثار نفسية عميقة تتجلى في العجز عن تحقيق التوافق النفسي، وعجز نسبي في ق

ى ع اآلخرين عل ق م ات التواف اء بمتطلب اة أو الوف ة ضغوط الحي ك الشعوريو ,مواجه  نجم عن ذل

ادرًا   لم ي بالوحدة واإلحساس بعدم الجدوى بالنسبة للمجتمع،  وبعدم رغبة المجتمع فيه نظرًا ألنه د ق ع

  .)1999 ،إبراهيم(ألن يعود على المجتمع بالنفع والفائدة 

  :هتمام الدولي بمرحلة الشيخوخةالا  2.2

هتمت المواثيق الدولية بالمسنين، وخاصة بعد تزايد عددهم حول العالم، ولمواجهة المشكالت  القد    

وبر     ن أآت دة األول م م المتح ة لألم ة العام ت الجمعي د أعلن ة، فق ذه الفئ ا ه ي تتعرض له رين (الت تش

ى    »اليوم الدولي للمسنين«من آل عام ليكون ) األول ادة األول من  ، وفي سياق خطة العمل نصت الم

ا               ا فيه ع الصعد، بم ى جمي اذ إجراءات عل زام باتخ ى االلت م المتحدة الخاص بالمسنين عل ميثاق األم
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ي     ة، ه ات ذات أولوي ة اتجاه ي ثالث دولي ف وطني وال عيدان ال ز   : الص ة، وتعزي ن والتنمي ار الس آب

ة العام  . الصحة والرفاه في السن المتقدمة، وضمان بيئة تمكينية وداعمة ام   آما عقدت الجمعي ة في ع

» خطة عمل فينا الدولية للشيخوخة «الجمعية العالمية األولى للشيخوخة التي تمخضت عن ) 1982(

ين   ا تب ل، ألنه دًا للعم دًا ج دًا مفي ُد مرش ي تع ة، الت ة المهم ذه الوثيق ى ه ة عل ة العام وصادقت الجمعي

دول األعضاء     ا من أجل المحافظة ع    ابالتفصيل التدابير التي ينبغي لل وق المسنين في     تخاذه ى حق ل

وق اإلنسان، وهي تتضمن         دوليان الخاصان بحق دان ال توصية  ) 62(إطار الحقوق التي أعلنها العه

ة،        ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتماعي دولي الخاص ب يتصل آثير منها اتصاًال مباشرًا بالعهد ال

ل الصحة    ة والتغذ ,وتدعو الخطة إلى إجراءات محددة بشأن قضايا، مث ة المستهلك المسن    ,ي  ،وحماي

ة  ، واإلسكان ة   ،واألسرة  ،والبيئ ة االجتماعي دخل    ،والرعاي يم   ،والعمل وضمان ال  ،إسماعيل (والتعل

1992( . 

   :خصائص مرحلة الشيخوخة  2.3

ي ي   ن الخصائص الت ة م ن المراحل بمجموع ا م يخوخة عن غيره ة الش ز مرحل ور رتتمي ا ظه افقه

ي    ا يل نين، وفيم اآل للمس ن المش ر م ور الكثي ي تسبب ظه رات الت ن التغي د م م االعدي تعراض أله س

  :الخصائص

  :الخصائص الجسمية لمرحلة الشيخوخة وتشمل 2.3.1 

  :التغيرات في الحواس •

ة عدسة     :أما التغيرات التي تحدث للحواس، فتكون في ضعف البصر الذي يحدث بسبب نقص مرون

ى    ،العين ويالحظ من خالل مسك الشخص لألشياء بعيدًا نسبيًا عن العين ومحاولة الترآيز والنظر إل

فافية العدسة         ة ش ى قل راءة، باإلضافة إل د الق الشيء، مثال عند النظر إلى الصور الفوتوغرافية أو عن

وان بشكل مختلف  اهدة األل ى مش ؤدي إل ا ي ى ص  ،م ؤدي إل ا ي ين مم بكية الع اءة ش ل آف ا تق عوبة آم

  . Jaul, 2006)( التعامل مع األضواء القوية أو صعوبة مقارنة بعض األشياء ذات الفروق البسيطة
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ردد                ه المسن في ا يخاطب ب ز م ر في حاسة السمع، ويالحظ من خالل ضعف تميي آما يحدث التغي

رددا      ،عبارات مختلفة ة أو األصوات ذات الت ت ويحدث أيضًا قلة حساسية السمع لألصوات المرتفع

ادة ة    ،الح معي أو نتيج از الس راض الجه ي السن أو بعض أم دم ف ة للتق ك نتيج ن أن يحدث ذل ويمك

  .Jaul, 2006)( لعوامل بيئية أو حتى تناول بعض العقاقير الطبية

بة ل ا بالنس ذوق، أم ة الت ه   فضعف حاس تج عن ا ين ه مم ان نفس ي اللس رات تحدث ف ة لتغي تحدث نتيج

م     ة للطع ذوق وخاص ة الت الح ضعف حاس و والم ناعية ذات    . الحل نان الص م األس د أن أطق د وج وق

 .champman,2004) & (Parkerالترآيب غير المناسب يمكن أن تسهم في ضعف حاسة التذوق

ي األنف   و ة ف ذه الحاس تقبالت الخاصة به ة لضمور المس م فتحدث نتيج ة الش ا عن ضعف حاس أم

ى المسن          ه يصعب عل ذاء الفاسد من خالل       وبالتالي تضعف حاسة الشم، حتى أن ى الغ التعرف عل

  .champman,2004& (Parker( الرائحة النتنة

وفيما يخص ضعف حاسة اللمس، فتكون في نقص عدد المستقبالت الخاصة باللمس مع التقدم 

بالعمر، األمر الذي ينتج عنه ضعف حاسة اللمس، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على سالمة المسن 

  ).,Saxon 2010 ( تعرضه لمالمسة األسطح الساخنة أو الماء الساخنمن االحتراق عند 

  :التغيرات في أجهزة الجسم •

تراجع آتلة العضالت : وفيما يخص التغيرات التي تحدث للعضالت والعظام والمفاصل، فتتمثل في

باإلضافة إلى  ،ومرونتها مع التقدم في السن، وما ينتج عنه ضعف في قوة الجسم وتناسق حرآته

ات الفعل، وتنكمش بعض العظام أو يقل طول الوقت النسبي الالزم للقيام ببعض الحرآات أو رّد

آما تتضاغط عظام العمود الفقري، فينتج عن ذلك نقص في طول الجسم وضعف  ،حجمها وآتلتها

وهشاشة العظام وسهولة أو ازدياد فرصة اإلصابة بالكسور، وتحدث تغيرات في مفاصل الجسم 

بات أو التهابات أو آالم مفصلية، باإلضافة إلى محدودية مدى حرآة ـّحدوث تصل ينتج عنها

  .Driks, 2006)( المفاصل
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زيادة نسبة إفراز السوائل المخاطية في الجهاز : وتحدث تغيرات في الجهاز التنفسي تتمثل في 

التنفسي بينما تقل آفاءة القنوات الهوائية بالتخلص منها مما ينتج عنه زيادة فرص التعرض 

لاللتهابات والعدوى، ويبدأ جدار الرئتين والصدر بالتصلب التدريجي ما يؤدي مجتمعا مع ضمور 

العضالت إلى زيادة فرص التعرض ألمراض الجهاز التنفسي، وتقل آفاءة تبادل الغازات وخاصة 

  .)Levin, 2007( بالتمارين الرياضية األوآسجين ما يؤدي إلى صعوبة القيام 

وفيما يخص التغيرات التي تحدث للجلد فتقل سماآة الشعر ويضعف، وتظهر التجاعيد على الجلد 

الجلد أقل سمكا وأقل مرونة ما يزيد من احتمال اإلصابة بالجروح أثناء  وتقل حساسيته، ويصبح

ق في الجلد مما ينتج عنه صعوبة في مزاولة األنشطة اليومية المعتادة، وتقل آفاءة عملية التعّر

المحافظة على درجة حرارة الجسم بالشكل األمثل، باإلضافة إلى أنه تقل سرعة نمو األظافر ما 

تكسر، ويصبح الجلد أآثر جفافا نتيجة لقلة آفاءة الخاليا الدهنية به مما يعرض الجلد يجعلها سهلة ال

  .Calleja, 2007)(والتقرحات لإلصابة بااللتهابات 

قلة معدل التمثيل الغذائي مما ينتج عنه زيادة في : وتتعرض الغدد الصماء إلى تغيرات تتمثل في

ر سكر الجلوآوز في الدم مما ينتج عنه اإلصابة الوزن، وقلة قدرة هرمون األنسولين على تكسي

بالنوع الثاني من السكر، وقلة نسبة إفراز بعض الهرمونات الهامة في الجسم ما يؤدي إلى ضعف 

  .Lye, 2000)( القلب المناعة وزيادة فرص اإلصابة بأمراض 

تستغرق وقت  ومن جانبه يتعرض القلب والجهاز الدوري إلى تغيرات منها أن سرعة نبضات القلب

أطول لتعود إلى المعدل الطبيعي بعد القيام بتمرين ما، وتقل سرعة خفقان القلب مع التقدم في السن 

مما ينتج عنه انخفاض معدل النبض مقارنة بمرحلة الشباب، وتقل سرعة دوران الدم في الجسم مما 

ة بالجلطات الدموية، وبطئ ، وزيادة احتمال اإلصاب)اليدين والرجلين(ينتج عنه برودة في األطراف 

وتفقد الشرايين مرونتها وتتراآم الصفائح الدموية على جدرانها  ،التئام الجروح وحدوث التقرحات

مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتضعف األوعية الدموية مما يزيد من احتمال تعرض 

  . Goldspink, 2005)( ع بما يشبه الكدماتـّالجلد للتمزق أو التبق
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 صنقص ورود الدم إلى الدماغ الذي يؤدي إلى نق: أما عن التغيرات التي تحدث للدماغ ، فتشمل

تروية الدماغ باألوآسجين، وينتج عنه بطئ إنجاز األعمال التي تحتاج إلى مهارات دقيقة وسرعة، 

بطئ  يمكن أن تؤدي إلى والتي تغيرات اإلدراآيةالأو التي تحتاج إلى توازن وتنسيق، وتحدث 

القدرة على استرجاع أو تذآر األسماء أو الكلمات، ولكن عادة تبقى القدرة على تكوين الجمل 

  .Anstery & Low, 2004)(والتعرف على ماهية األشياء ومعاني الكلمات دون تغيير

قلة آفاءة الجهاز الهضمي ما يعني : في حين أن التغيرات التي تحدث للجهاز الهضمي، تتمثل في

الطعام ببطء في القناة الهضمية وهو ما يؤدي إلى حدوث اختناق، أو بقاء الطعام مدة أطول مرور 

، وتقل أيضًا اإلنزيمات الهاضمة في المعدة وبالتالي يؤدي إلى اإلصابة بالحموضة والحرقان

، وبطئ نشاط عضالت القولون فتتسبب في حدوث وخاصة أميالز اللعاب، وأميالز البنكرياس

أخيرًا تقل آفاءة الكبد في التخلص من السموم وتضعف قدرتها في تمثيل العقاقير الطبية اإلمساك، و

  .champman, 2004& (Parker( التي يتناولها المسن» األدوية«

وتحدث تغيرات للجهاز البولي من خاللها يقل حجم الكلى وتقل بالتالي قدرتها على الترشيح أو 

رة الجسم على التخلص من الفضالت السامة الناتجة عن ، مما يؤدي إلى انخفاض قد»ةالفلتر«

التمثيل الغذائي أو العقاقير الطبية، وتضعف بعض الهرمونات الكلوية ما يؤدي إلى ضعف قدرة 

الكلى على امتصاص بعض األمالح والماء أثناء عملية الترشيح، وينتج عن ذلك إصابة المسن 

واإلعياء، وتقل سعة المثانة وتضعف جدرانها مما  بالجفاف وما يترتب عليه من الشعور بالدوار

يؤدي إلى اإلصابة بسلس البول أو ِحصار البول أو بالعدوى، ويزداد نشاط الكلى عندما ينام المسن 

على السرير مما يؤدي باإلضافة إلى بعض التغيرات األخرى إلى زيادة رغبة المسن بالذهاب إلى 

  . Lye, 2000)(  دورة المياه خصوصا في المساء

الخاليا العصبية الضمور مع تقدم السن، آما تحدث تغيرات في  للجهاز العصبي فيصيبأما بالنسبة 

المواد الطبيعية في المخ التي تنقل اإلشارات العصبية بين الخاليا مثل مادة استيل آولين مما يسبب 

من % 15من وزن الجسم لكنه يحصل علي % 2يزن المخ نحو (تصلب الشرايين مع تقدم السن 
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خرف (لة بعض الحاالت المرضية مثل الهذيان أو العته ، وتكون المحص)الدورة الدموية

) 60(فوق سن %) 5(إلى ) خرف الشيخوخة(حيث تصل معدالت حدوث حاالت العته  ).الشيخوخة

  . (Anstery & Low, 2004) سنة) 80(فوق %) 20(سنة، وتزيد إلى 

 :الشيخوخةلمرحلة  االجتماعيةالخصائص  2.3.2

رات والتي تكمن في             الإن الخصائص ا د من المتغي ة األمر بالعدي رتبط في حقيق ـة للمسن ت جتماعيـ

ات            االجتماعيالنسق  ا يالحظ أن العالق ى سماته الشخصية، آم ه المسن باإلضافة إل الذي يعيش في

ذين يعيشون        حّد إلىللمسن بشكل عام تكاد تكون مقتصرة  االجتماعية دماء وال ه الق ى أقران ـر عل آبي

إن المسن     إباإلضافة ) أماآن بعيدة حيث يقطن بعض أصدقائه إلىلتعذر تنقله (نه بالقرب م ك ف ى ذل ل

د    االجتماعيةيجعل العالقات  لتكوين عالقات جديدة وهذا ما واالندفاعة ليست لديه الهّم لهم ضيقة وق

ذا شعور المسن بالوحدة القاسية وال          تج عن ه ا ين ؤدي  تقتصر أحيانًا على األبناء واألحفاد، مم ذي ي

ى دم    إل ل وع أم والمل عورهم بالس اجش بب      االبته ة بس ريهم الوحش بب تعت ذا الس ه، وله م علي ا ه لم

رى أحد      ـال ي و األخر ف دب الوحشة في         ًاانقراض أقرانهم واحدًا تل ه فت ه أو أصدقاء طفولت من أقران

دها تتحول  فعن ) الزوج أو الزوجة (نفسه ويستوحش المكان والزمان وخاصة بعد رحيل رفيق العمر 

  ).1999 ،زيدان(جحيـم  إلى إليهالحيـــاة بالنسبة 

   :الخصائص النفسية لمرحلة الشيخوخة 2.3.3 

ر    ذات أآث يمكن القول بأن الخصائص النفسية للمسنين تتسم بأنها ذاتية المرآز، أي أنها تدور حول ال

وهذا بدوره يؤدي إلى نوع من أنماط األنانية لديهم حيث يلجأ المسنون من    ,مما تدور حول اآلخرين

ى التحك  آما المحيطين به،  نتباها على ستحواذلإلخاللها  م الصحيح  ـّوأن المسنين ليس لهم القــدرة عل

االتهم زدوج من  بانفع يط م االتفهي خل رى بعضها  انفع رد، فت ا الف ر به ي يم ة الت المراحل العمري

ق  االتايواف ع    نفع ق م ها يتواف ة وبعض ة الطفول االتمرحل اآي    انفع ر يح ها اآلخ ة وبعض المراهق

أن الجانب     إمرحلة الشباب والرشد، بمعنى آخر  ول ب الي نه وبشكل عام يمكن الق للمسن يغلب    االنفع



18 
 

ا يمت               الي لكل م ه وبالت ذي ينتمون إلي ل ال ـرأي والعواطف وللجي عليه لون غريب من التعصب لل

اييرهم  ةلبص إليهم ة ،  فنراه متطرفًا في نقد سلوآيات األجيال التالية ومع ل    ،االجتماعي دما ال يتقب وعن

م     ،في أعماق أنفسهم االضطهادوتعصبهم فإنهم يشعرون بنوع من  ءهماآلخرون آرا ؤدي به بحيث ي

ـوم ال    ،اإلحساس العميق بالفشل وعدم القيمة والمهانة أحيانًاإلى هذا الشعور  دني مفه ديهم  أي ت ذات ل

ى نمو             ؤدي إل ذي ي اة، األمر ال ون بوجودهم في الحي ونهم وال يرغب واعتقادهم بأن اآلخرين ال يتقبل

ذا   ذه األمور بشكل         ,االضطهاد السلوآات العدوانية لديهم في مجابهة ه وقفهم من ه ًا يكون م وأحيان

وة ال      ن اله ذلك ع رون ب أنهم يعب ا وآ اعلون معه ون أو يتف ث ال ينفعل لبي بحي حس ين  يس نهم وب قة بي

االغتراب عن      انفعاالتهاألجيال األخرى، لذا فإن آثير منهم تتصف  ًا ب بالخمول وبالدة الحس وأحيان

   ).1998 ،أحمد(البيئـة والمحيط، وهذا ما يزيد من تعاسته ونمو اليأس والسأم في ذاته 

اب النفسية منها  باالضطراباتعرضة لإلصابة  ةيخوخشويصبح المسن  في مرحلة ال ق  االآتئ  ،والقل

  .)1988 ،سوين( والوحدة واألرق وأمراض أخرى آثيرة

  :االآتئاب •

اب ن      االآتئ ر ع ة تعب ة واألليم روف المحزن ن الظ تمر م ديد والمس زن الش ن الح ة م و حال يء ه ش

  .)1998أحمد، (  يعي المصدر الحقيقي لحزنه مفقود، وإن آان المريض ال

دى المسنين     اب ل ة     يعتبر االآتئ ة ونفسية واجتماعي ة  مشكلة طبي ة يكون      ،وروحي ة الطبي فمن الناحي

اب زًء االآتئ ددة اج ة مرضية متع ن منظوم اك مشكالت تشخيصية   م ون هن الي تك ان، وبالت األرآ

 ،آثيرة مثل ضعف السمع وضعف البصر   يعاني غالبًا من مشكالت صحية نُّفالمس ،وعالجية عديدة

ه  انى من    ،وهذا يجعله معزوال عمن حول ا يع أمراض القلب       اضطرابات  آم ة آ زة المختلف في األجه

دم    ،والسكري  اع ضغط ال نفس    ،المفاصل  وآالم ،وارتف د    ،واضطرابات الهضم أو الت وأمراض الكب

آالم        وهذه االضطرابات ،والكلى ه ويشعر ب ل ساعات نوم المتعددة تجعل المسن يشعر بالضعف وتق

ر من            في جسده ويصبح   متعددة ل المساحة األآب ي تحت منشغال أغلب الوقت بمشكالته الصحية الت
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ة الومن الناحية ا ،األحاسيس الممتعة التي آان يشعر بها في شبابه وفتوته وعيه وتتراجع د   جتماعي فق

اتهم الشخصية   اء بصراعات حي ه األبن ذي انشغل في ي الوقت ال نين ف داد المس د أع وأصبحت  تزاي

  . ) 1998أحمد، ( المسن تشكل عبئا عليهم في ظروفهم الراهنة والطاحنة رعاية

ر   لديه الكثير سّنفالُم أما من الناحية النفسية  ،من خبرات الفقد التي تجعله عرضة لالآتئاب بشكل آبي

دا      ه وأصبح وحي د زوجت د معظم   ،فقد يكون فق ائهم بسبب        أو فق الموت أو بصعوبة لق ا ب أصدقائه إم

ا    ،أو فقد القدرة على الكسب ،أو فقد مكانته الوظيفية ،ومرضهمرضهم  ه أهداف يحققه . ولم يعد أمام

حيث يشعر أنه أعطى ظهره للحياة وقد حانت لحظة   ،روحية مزلزلة يعيش خبرة سّنوأخيرا فإن الُم

  ).1998 ،أحمد( دمقبل على مجهول ال يعرف فيه مصيره على وجه التحدي الرحيل وهو يشعر أنه

  :قلقال •

ر مُ        ع خطر غي دان األمن وتوق ز بالضيق وفق ه    حدّ القلق هو حالة توتر شامل تتمي رء أمام د يقف الم

وقد دلت األبحاث   . عاجًزا عن التكيف والتفاعل االجتماعي، ويصاحب ذلك أعراض جسمية ونفسية

ق   ر االضطرابات النفسية شيوعًا        في مجال الطب النفسي للمتقدمين في العمر أن القل ل أآث ا يمث ربم

اإلحصاءات تشير إلى أن واحدًا بين آل عشرة أشخاص ممن تجاوزوا الستين من         إنلديهم، حيث 

والي  ه، وأن ح اني من ر يع ام%) 7(العم ق الع انون من اضطراب القل نهم يع ذا يظل  ,م ع ه و م وه

ًا من األطباء أو آبار السن أنفسهم بتشخيصها أو   واحدًا من أآثر الحاالت النفسية التي ال تلقى اهتمام

دى  . معالجتها ويعلق الدآتور إيرك لينزي بأن الدراسات بينت أن اضطراب القلق العام أآثر شيوعًا ل

يب     ن، إْذ يص ي الس ار ف نهم     %) 7(الكب اب بي بة االآتئ اوز نس ا ال تتج نهم، بينم وين%) (3(م  ،س

1988.( 
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 :الوحدة النفسية •

والحب واالهتمام  مؤلمة يعيشها الفرد نتيجة شعوره بافتقاد التقبل فسية هي خبرة شخصيةالوحدة الن

عن إقامة عالقات اجتماعية مشبعة باأللفة والمودة  بحيث يترتب على ذلك العجز ،من قبل اآلخرين

 وتصل نسبة. نه محاط باآلخرينمن أرغم ال بالوحدة علىوبالتالي يشعر الفرد  ،والصداقة الحميمة

الوحدة لديهم إلى  من المسنين تصل%) 10(المسنين الذين يعانون هذه الشكوى إلى الثلث، بينما 

حدوث االآتئاب واإلدمان،  ييسهم ف وتشكل هذه الوحدة آربا عظيما مما مستوى المشكلة الحقيقية

بالموت وخفض المناعة، وقد ترتبط الوحدة  وآذلك حدوث أزمات جسمية مثل ارتفاع دقات القلب

المعمرين واألرامل والمعاقين وأيضا عند المهاجرين  المبكر، ويزيد الشعور بالوحدة عند المسنين

  .)1998 ،أحمد( والمستشفيات والمحجوزين بالمؤسسات

  :األرق •

ففي الغرب تعتبر اضطرابات . عند آبار السن اضطرابات النوم هي إحدى أآثر المشكالت شيوعًا

وتحدث عادة تغيرات عضوية عند  ،النوم السبب الرئيس في إدخال آبار السن دور رعاية العجزة

وإضافة إلى التغيرات التي تصيب . آبار السن، ومن هذه التغيرات ما يصيب نظام وطبيعة النوم

مراض العضوية التي قد تؤثر في النوم بصورة طبيعة النوم فإن آبار السن معرضون للكثير من األ

وأآثر ما يشكو منه . ويشكو نحو نصف آبار السن من مشكالت في النوم. مباشرة أو غير مباشرة

آما أن االآتئاب أحد األسباب . ويزيد األرق بصورة مضّرة مع تقدم العمر. آبار السن تقطع النوم

 ).2001 ،شاذلي( عند آبار السن الرئيسة لألرق هو أآثر شيوعًا

  :لمرحلة الشيخوخة الخصائص العقلية 2.3.4

نسبيًا حتى أول  ثابتةة للمرء تبقى في الحقيقة تشير دراسات النمو إلى أن الكفاءة العقلية العاّم

أما من حيث قدرة المسنين . الخمسينات، ثم تبدأ بعد ذلك بالتدهور ببطء مع تقدم العمر نحو الستين

نها أيضًا تبدأ بالتدهور مع تزايد العمر ولو أن هناك بعض اآلراء التي تؤآد إر فـّوالتذآم ـّعلى التعل
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ن المسن قد يتذآر أحداثًا وقعت له في السنوات إبأنها قد تتناسب طرديًا مع التقدم العمري، حيث 

تتأثر  إن  قــدرة الفرد على اإلدراك آعمليـة عقلية أساسية من عمليات التعلم. األولى من عمره

أآثر  االستدالليةالدراسات على أن القدرة وقد أآدت بضعف القشرة المخيــة نتيجة آبر السن، 

  .)1979 ،راجح(القدرات تدهورًا في سن الشيخوخة 

  :النظريات المفسرة لمرحلة الشيخوخة  2.4

ات والفروض    االجتماعيةتعرف النظرية في البحوث  بأنها مجموعة من التنبؤات المتداخلة والتعريف

ؤ  رات بهدف التفسير والتنب ين المتغي ات ب د العالق ق تحدي ا للظواهر عن طري تطرح تصورا منظم

  ).2001 ،الشاذلي(بالظواهر 

ة ار السن يجب أن تكون ديناميكي دة لكب ة الجدي ي  ،والنظري ي تحدث اتضع ف رات الت ا التغي عتباره

رد  رى  للف ى أخ ة إل ن مرحل ل م و ينتق زمن فإن  ،وه رور ال ع م املة تحصر    هوم ة ش دم نظري م تق ل

  ).2001 ،الشاذلي(للتقدم في السن  واالجتماعيةالتغيرات النفسية 

  : ألهم نظريات الشيخوخة ًايلي عرض اوفيم

   :نظرية النمو إلريكسون 2.4.1

و   ة النم أن عملي ول ب ى الق ذهب إريكسون إل اعي  ي أثر في  االجتم اني مراحل، وهو مت ك  تمر بثم ذل

تمثل أزمة نفسية   ةن آل مرحلة من المراحل الثمانيأبعمق باتجاهات فرويد في هذه المراحل، ويرى 

ة وفق     .إلى المرحلة التالية بسالم االنتقاليتمكن الفرد من  أن تتطلب الحل قبل إن هذه المراحل مرتب

ة   نظام هرمي متسلسل، وأن آل أزمة تحل على نحو إيجابي أو سلبي، وأن الحل اإليجابي ألية مرحل

ه          يعتمد ا الفشل فإن ذات، أم وة ال رد نفسه والشعور بق  على النجاح السابق واإلحساس باستمرارية الف

ألوف  ا   ،يؤدي إلى الشعور بالوحدة واإلحساس بأنه شخص غير م ى نمو      ومن هن ينظر أريكسون إل

ارة عن سل       ه عب ى أن افح وتتغلب   أيجب   فالشخصية  ،سلة من الصراعات   اإلنسان وتطوره عل ن تك
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امن في    دما      على صراع خاص في آل مرحلة، وآل صراع موجود بشكل آ رز عن ه يب والدة ولكن ال

مجموعة من المتطلبات،  وأطلق إريكسون على هذه المواجهة أو التحدي مع    تتطلب البيئة من الفرد

  ).1999 ،طالب وحمدي أبو( األزمة اسمالبيئة 

و د وصف إريكسون مراحل النم ى  لق ة حت ة الطفول د من مرحل اني مراحل تمت ي ثم ي تحدث ف الت

وتر       الشيخوخة، ولقد نظر إريكسون ة من الصراع أو الت إلى عملية النمو بوصفها نتاجًا لدرجة معين

ة من   ة وفي             في آل مرحل ات الثقاف رد من اجل التكيف لمتطلب ا الف افح فيه ة التي يك  المراحل النمائي

  . )1999أبو طالب و حمدي، (  ن يحافظ على فرديته ووجوده الشخصيأنفسه يحاول  الوقت

رة من      سم مرحلة التكامل مقابل اليأسا ةأطلق إريكسون على مرحلة الشيخوخ  ة األخي وهي المرحل

ذات  ) 60(وتبدأ من عمر  الحياة في  ا و إمّ سنة إلى نهاية الحياة يكون الفرد فيها أما في حالة تكامل ال

ه، إذ تكون في    ذا الوقت مساعي     حالة اليأس التي تتحكم في الطريقة التي يرى فيها الفرد آل حيات ه

أملي   وهي وقت  االآتمالالفرد الرئيسة قد اآتملت أو أنها قريبة من  ر الت وراء،       التفكي ى ال والنظر إل

ه شعورا باإلنج    د     ازفإذا نظر الفرد إلى الوراء ورأى أن حياته الماضية تعطي ان ق والرضا، أو إذا آ

ذ        رد عندئ ذا الف دى ه ا، يكون ل اة وإخفاقاته ا أسماه إريكسون     تكيف لنجاحات الحي ذات  "م " تكامل ال

ه وماضيه رد لمنزلت ول الف ي قب ا إذا نظر ,وتعن ا صورة   أم ه فرآه ى حيات ة إل ة ثاني ن ناحي رد م الف

از الفرص واأل   لشعور من خيبة األمل والحقد والغضب لعدم سف نتيجة األخطاء التي ال يمكن      انته

المرارة   . يأس تصحيحها فعندئذ يصبح الفرد في حالة و (ويكون مشمئزًا من الحياة وقاسيًا ويشعر ب  أب

  ).1999 ،طالب وحمدي

   :نظرية النشاط 2.4.2

م عّدـُت ي عل ة ف اط أول نظري ة النش يخوخة  نظري اع الش ًا    اجتم ين عام ى ثالث و عل ا يرب تمرت م اس

ة     ر اجتماعي ة نظ ن وجه يخوخة م م الش دان عل ي مي ين ف احثين والممارس دليل للب ذه . آ رض ه وتفت

ه       ه يجب علي ه، فإن ه لوظيفت النظرية أنه لكي يحدث التوافق بشكل فعال للمتقاعد نتيجة لتقاعده وفقدان
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ه، وأن ينمّ    بامتيازاتهان يجد بديًال لتلك األهداف الشخصية التي آانت الوظيفة أ ا ل ه  تحققه ي اهتمامات

ة      ه المعنوي ع روح ى رف اعد عل ا يس اطاته بم ر    .ويواصل نش ت وميل ديمان، وهافيجرس د  فري ويع

ة، حيث رآ     ذه النظري ة          ـّمؤسسو ه ة األنشطة في حال ى أهمي دمان وهافيجهرست عل ز آل من  فري

ر (فقدان المتقاعد وظيفته التي تمكن من خاللها شغل وقت فراغه وإعادة توافقه، آما رآز  ى  ) ميل عل

  ). 2002 ،الغريب(األنشطة البديلة التي تمثل مصدرًا جديدا للدخل 

هذه النظرية أن الرضا لدى المتقاعد يتوقف على اندماج الفرد في المجتمع وعلى تلك   وترى

فقيام المتقاعد ببعض . يفها، وعلى شعوره بأنه ما زال نافعًا ومطلوبًااإلسهامات التي يظل يض

أن ) هافيجهرست(آما يرى . األنشطة يعد أمرًا ضروريًا لزيادة رضاه عن الحياة وقناعته بها

  :اتجاهات المتقاعدين نحو مرحلتهم العمرية، في ضوء هذه النظرية تنقسم إلى فئتين، هما

يمكنهم التغيير من نمط حياتهم بعد تقاعدهم، عن طريق الحصول على فئة األشخاص الذين   : 1 

  .فرص جديدة من األنشطة واألعمال لقضاء وقت فراغهم

 . فئة األشخاص الذين يرغبون في االستمرار في أعمالهم السابقة  : 2

ويختلفون آما ترى نظرية األنشطة أن المتقاعدين يشترآون في حاجات نفسية واجتماعية متماثلة، 

فقط في التغيرات البيولوجية والمشكالت الصحية، وأن الشيخوخة المثلى تتمثل في اإلبقاء على 

النشاطات المختلفة، والبحث عن بدائل لألدوار والنشاطات، وجميع ما يفقده الفرد من جراء التقاعد، 

  ).2002 ،الغريب(أو فقدان شريك الحياة 

  :ستمراريةالنظرية ا 2.4.3

رى نظ ى المحافظة ت درة عل ذي يتصف بالق و ال اجح ه د الن تمرارية أن التقاع ة االس تمرار  ري واالس

  ). 1989العبيدي، (في المرحلة السابقة لها   على األدوار والنشاطات والعالقات



24 
 

ة التقاعد من خالل إعطاء وقت          وتفترض النظرية أن المتقاعد يحاول ما أمكن أن يتكيف مع مرحل

ي   ألدوار الت ر ل دة   أآب ة أدوار جدي ن مزاول ًا ع ده، عوض ل تقاع ا قب ان يزاوله ة  . آ رى نظري ا ت آم

اة الماضية      ى الحي ادًا عل االستمرارية أن التكيف مع التقاعد، يمكن أن يستمر في عدة اتجاهات، اعتم

  ).1990عبد الحميد، (للمتقاعد 

اولون أن يتمسكوا بأنماط وتستند النظرية في فرضيتها على النتائج التي تشير إلى أن المتقاعدين يح

حياتهم التي درجوا عليها، آما أن آثيرًا منهم يحاولون أن يجعلوا حياتهم خالل مرحلة التقاعد 

مشابهة إلى حد آبير لحياتهم قبل دخولهم لهذه المرحلة، ويرى البعض أن الناس يتجهون إلى 

قاعد، إلى مرحلة التقاعد ذاتها بطريقتهم في استثمار الوقت والجهد في مرحلة ما قبل الت االحتفاظ

    ).1989العبيدي، (

يرى البعض أن هذه النظرية تسمح بالتخلي التدريجي عن بعض النشاطات بشكل عام، آما يرى أن 

ويقلل . هذه النظرية بالرغم من أنها ال تطبق على جميع المتقاعدين، إال أنها تطبق على أغلبهم

، آنتيجة لمعرفة الفرد السابقة بأن انسحابه للتقاعدالمصاحبة  مؤيدو هذه النظرية من اآلثار السلبية

آما أن العامل ذاته يدفع من دخله . من سوق العمل هو أمر حتمي، وأن سن التقاعد سيأتيه يومًا ما

لمعاش التقاعد، ويعايش بعض األفراد واألقارب واألصدقاء، ممن دخلوا مرحلة التقاعد، وبذلك 

  ).1989العبيدي، (ور الذي سيقوم به عند دخوله لهذه المرحلة يكون الفرد واعيًا بالد

  :االنفصاليةالنظرية  2.4.4

ى الجوانب    ة تترآز هذه النظرية عل ة أن أي        االجتماعي ذه النظري ار السن، وتفترض ه والنفسية لكب

وبكبر سنه وتدرجه نحو الشيخوخة     ,االجتماعيةفرد يكون بؤرة لمجموعة من العالقات والتفاعالت 

يق          ا تض تقلص، آم ي ال ة ف ة المختلف طة االجتماعي ي األنش ارآاته ف ة ومش ه االجتماعي دأ عالقات تب

ذه          االجتماعيةارتباطاته باألنساق  ر، وه د الكب رد عن ري الف ذي يعت المختلفة؛ وذلك نتيجة للضعف ال

رد وا   ى الف ابي عل ردود إيج ة وذات م ة وعام ة حتمي عالعملي ى  إأي . لمجتم وم عل ة تق ذه النظري ن ه
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ون     اتهم يميل ر حي ي أواخ اس ف ة أن الن اس مالحظ حابأس الأو  لالنس ن   االنفص رين وع ن اآلخ ع

اط في الشيخوخة هي فك   األساسيةفأحد المظاهر . األنشطة المختلفة اعي  االرتب اقص   ،االجتم أي التن

ل  ور التفاع ض ص ي بع اعيف ن  االجتم وع م ي ن حابف ن م االنس اط م رى النش اعيج  االجتم

  ).1983 ،إسماعيل(

  :في رعاية المسن األسرةدور    2.5 

 سنّ ضرورة رعاية الُم األسرة أهم جهاز يقدم الرعاية غير الرسمية لكبار السن وذلك من منطلق تعد

ه  داخل المحيط الطبيعي له دون نزعه ووضعه في وسط مخالف لما تعود ذلك ف   ،علي ن االتجاهات  إل

واع الخدمات    أأسرته باعتبارها من   تتجه نحو إعادة تقديم الرعاية للمسنين من خاللالحديثة  نسب أن

  ). 1999فهمي، (الغير رسمية 

أفرادها  وإن رعاية األسرة لكبير السن هي جزء من دورها الطبيعي ووظيفتها التقليدية في رعاية

واألوهام، ذلك ألن  فهي أفضل من يحتضن الكبير ويرد له الجميل ويبعد عنه المخاوف ,وحمايتهم

مستويات مختلفة ولها  يتكون من وحدات مرتبطة بعضها ببعض على اجتماعيسرة هي نسق األ

لكبير السن مع  االجتماعيةالعالقات  المتعددة التي يمكن أن تدعم شبكة االجتماعيةاتصاالتها 

ودائمًا آانت قيم المجتمع الدينية . األهمية قلل من شعوره بالغربة والوحدة وفقدالمجتمع مما ي

الكبار من أفرادها وتكريمهم، فالكبار هم مصدر  والحضارية موجهًا لمسؤولية األسرة في رعاية

وتكشف الدراسات والبحوث الميدانية عن أهمية األسرة . فخر بما يمنحونه من برآة وحكمة وحب

قد  نه على الرغم من أن عددًا آبيرًا من المسنينأففي بعض الدراسات اتضح  ،لمسنينرعاية ا في

توفير المساعدة  يعيشون بعيدًا عن أبنائهم إال أن الروابط األسرية ظلت قائمة تمارس وظيفتها في

  ).2002 ،الصالح(لهؤالء الكبار عند وقت الحاجة إليها 

ران واألصدقاء في      واألمهاتوقد تنتقل مسؤولية رعاية اآلباء  ارب أو الجي والمسنين إلى بعض األق

وت          المجتمع المحلي، لكن آبار السن ة في بي الغين يفضلون تلقي الرعاي اء ب ديهم أبن الذين قد يوجد ل
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ة    أبنائهم رافضين أي ة  شكل من أشكال الرعاي ذلك    البديل وافرت الظروف ل دراسات   وتظهر . متى ت

را أ     اعي     أخرى أجريت في انكلت ة آنظام اجتم ة بالغ ة      ن لألسرة أهمي ديم الخدمات طويل وفير وتق لت

  ).1997فهمي، (لكبار السن  المدى

  :ي في مساعدة األسرة لرعاية المسنصصاتخدور اال 2.5.1 

ي على مساعدة أسرة المسن في تفهم التغيرات الجديدة والتعامل معها بطريقة صصاتخاليساعد ا

أسرة، وقد يستلزم  ع داخل نسقالتغيرات وتجنب حدوث صراع أو تصّدتضمن لها مواجهة هذه 

على أداء أدوارهم بفاعلية وفق  إعادة توزيع المسؤوليات وتحديد األدوار ومساعدة أفراد األسرة

األسرة على زيادة قدرتها على اتخاذ القرارات  المكانة والمرحلة العمرية باإلضافة إلى مساعدة

  ).1997خليفة، (والمواقف الطارئة التي قد تعترض األسرة  ت المسنينالسليمة لمعالجة مشكال

مع األسرة يهدف إلى إرشادها ألساليب مساعدة آبير السن حيث يمكن لها  يصصاتخالاإن عمل  

  ):1987 ،عبد الحميد(أن تكون خير سند يقيه مشكالت الحياة من خالل ما يلي 

د تعرض آبير السن ألي مشكلة من المشكالت فر عالقات اجتماعية دافئة وودية عنوات  ‐ 

  .الحياتية المختلفة

يعيش الوحدة والعزلة فهذا يعني فقدانه ألهم رآن من أرآان الحياة  ّنعدم ترك آبير الس   -

وهو العيش ضمن الجماعة التي تستطيع العمل على مساعدته في فتح قنوات اتصال جديدة 

ع الخارجي وتدعيم بعض االتصاالت القديمة داخل نسق األسرة أو بين األسرة والمجتم

  .المرغوبة

وذلك بالفحوص الدورية  ،العمل قدر اإلمكان على وقاية آبير السن من اإلصابة بالعجز   -

بات فيتامينة ومعدنية آأدوية شافية وواقية ـّرآوإصالح العادات الغذائية السيئة واستعمال ُم

  .تحت إشراف الطبيب
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والرياضة والسباحة وغيرها من النشاطات التي يسمح بها وضعه تشجيعه على المشي    - 

  .الصحي واإلقالع عن التدخين والمشروبات

توفير الكتب التي تنمي النشاط الفكري للمسن ومراعاة تأمين الكتب التي تمكن المسن من    - 

  .تكوين سند ديني يعتمد العقل والمنطق ويؤدي به إلى الطمأنينة والسعادة

مساعدة آبار السن على استمرار عالقة الحب والعاطفة بينهما وتنمية العالقات الزوجية    - 

وتدعيمها باستمرار وتوطيد أسس التفاهم الزواجي بدًال من المناقشات والمشاجرات غير 

  .المجدية

ن يشعروهم بالحب أعلى األبناء أن يحترموا ويقدروا ما ألف عليها اآلباء من تصرفات و   - 

  . دير وأنهم مازالوا بحاجة لهم ولوجودهموالتق

  :الخدمات المقدمة للمسنين في مرحلة الشيخوخة   2.6

فهم أآثر فئات المجتمع  ،إن الخدمات التي يجب أن تقدم للمسنين يجب أن تكون آثيرة ومتنوعة

 مرحلةال هبحاجة إلى الرعاية الشاملة التي تساعد على تخفيف حدة المشكالت التي يواجهونها في هذ

  :ويمكن إجمال أهم الخدمات التي يجب تقديمها للمسنين بما يلي ،العمرية

  :الخدمات الصحية 2.6.1

بين هذه البدائل على  االختيار هناك العديد من األساليب لتقديم الخدمات الطبية للمسنين ويتوقف

نوع المرض، الصحية للمسن من حيث  العديد من العوامل، لعل أول هذه العوامل هي الحالة

االقتصادي ودرجة تماسكها وقدرتها  خطورته وشدته، المرحلة التي وصل إليها مستوى األسرة

الموارد المالية من قبل الدولة أو المؤسسات غير  على الوفاء باحتياجات المسن إلى جانب توافر

 ).2003الزراد، (الحكومية 
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  :وأهم هذه األساليب

  :الفحص الدوري الشامل  •

عبر فحوصات طبية مجانية ودورية، وإنشاء الورش والمراآز  يشمل فحص جميع أجهزة الجسم 

األدوية المناسبة، ووضع البرامج الغذائية والرياضية المناسبة لهم وفق  الطبية المتخصصة، وتقديم

 .)2003الزراد، (  المطلوبة التحاليل

  :العالج الطبي  •

بدنية أم نفسية أم ذهنية أم عصبية فضال  شفة سواء أآانتويكون لجميع الحاالت المرضية المكت 

ج مبكرًا ساعد منها المسن، وآلما آان تقديم العال عن عالج األعراض المرضية المقلقة التي يشكو

  .) 2003الزراد، (  ذلك على شفاء المس

  :الطبي الشامل التأهيل  •

التعويضية فضال عن التأهيل  لإلعاقات البدنية الموجودة لدى المسنين وذلك باستعمال األجهزة 

والعالج بالعمل، وآل ما من شأنه االرتقاء  ليات اليوميةاالوظيفي لتحسين أداء األعضاء وزيادة الفع

  ).2003الزراد، (بالمسنين والحفاظ عليهم 

  :خدمات الصحة النفسية 2.6.2

جميع المراحل وذلك لمساعدتهم  بالصحة النفسية لألفراد في مرحلة آبر السن آما في اماالهتميجب 

لهم، والعمل على إشباع حاجاتهم إلى الحب  على الحياة الهانئة وتحقيق األمن النفسي واالنفعالي

ومع  تبقى لهم من قوى تكفيهم للعيش بسعادة مع اآلخرين واألمن والمكانة واالنتماء، وإقناعهم أن ما

  .ورونقها، المهم أن نبحث عن هذا الجانب المضيء ونتعامل معه أنفسهم فلكل مرحلة جمالها
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بحاجة لإلعداد لمرحلة الكبر وذلك عن طريق إعداد البرامج التدريبية قبل سن التقاعد  سّنفالُم

وخبراتهم، وهناك الحاجة إلى تقريب الفجوة بين األجيال وآذلك الحاجة إلى  إمكانيتهمواالستفادة من 

  فيتدرس  التيإدخال العالقات األسرية وحقوق المسنين داخل األسرة ضمن البرامج التعليمية 

  ).2008أبو عوض،  (ة مختلف المراحل التعليمي

ن الضرور رأ يوم ة ال اخ نفس يتوعي وفير من ة ت ام بأهمي ريح ل يالع ن م ون م د يك ار السن، وق كب

د   ياألساليب المفيدة ف ادات والتقالي ى تحقيق      ،ذلك محاولة إقناع المسن بتقبل الع ك يساعده عل ألن ذل

د ف   ي،واالجتماع يالتوافق الشخص  يويجعله يحظى بتقدير الجماعة واهتمامها، آما يحسن بذل الجه

ل     يلية هيطرأ عليه من تغيرات جسمية وعق سبيل تبصير المسن بأن ما ه أن يتقب ة وعلي ظاهرة عادي

ية         دمات النفس وفير الخ ن ت ية، ويمك حة النفس ائم الص دى دع و إح ل ه ذا التقب رات ألن ه ذه التغي ه

ة    .يللمسنين عن طريق مكاتب تتولى القيام بتقديم المشورة واإلرشاد النفس  رد في مرحل ر   إن الف الكب

د   قد يكثر من التفكير في ذاته عندما يدرك أن  م تع ة ودّ  عالقته بالبيئة المحيطة ل دما    عالق ن، وعن وأم

ذي  اعي ال ادي واالجتم الم الم ين الع ه وب افؤ بين عر  يشعر بتخلخل التك دما يش ذلك عن ه، آ يش في يع

ذه تصبح      ى       بالعزلة والفرقة بينه وبين اآلخرين في حاالت آه اء عل داد واالنكف أة لالرت الفرصة مهي

ا   ليساعد األفراد الذات، وهنا يأتي دور اإلرشاد على فهم ذواتهم فهمًا واقعيًا عن وعي واستبصار مم

اط   دوء          يسهم في تجنبهم مواقف اإلحب ى التكيف وتحقيق مطالب مرحلتهم به والفشل ويساعدهم عل

  ).2008  ،أبو عوض( وثقة

 سيةالنفسية تأمين أطباء لإلشراف على األفراد الذين يعانون من األمراض النف آما تشمل الرعاية

  ). 2001الشاذلي، (واالضطرابات العقلية 

   :الخدمات الثقافية 2.6.3

روة ال يُ يّد ّنسالُمأن من المعروف  ا العطاء         خر ث رات يستطيع معه ا من المعلومات والخب ستهان به

ة ف   أنآما  ,له الفرصة المواتية أتيحتوالبذل لو  د     يقدراته على التعلم تظل قوي ان، فالب أغلب األحي
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ود ن وج نين   م دور المس ة ب ات الملحق ة والمكتب ات العام ة   ،المكتب دورها بمواجه وم ب ي تق والت

ة، وت       ول والمستويات الثقافي  عّدـُاالحتياجات التربوية والثقافية والروحية لكبار السن من مختلف المي

ر، ويمكن   يالمختلفة المتصلة بموضوع التقدم ف  يهذه المكتبات آمصدر للمعلومات عن النواح  العم

راءة آالكتب المطبوعة        ى السبل الميسرة للق لهذه المكتبات أن توفر للمواطنين المسنين الحصول عل

ا، ويجب العمل        وفين وغيره ة للمكف بالنمط الكبير والعدسات المكبرة لضعاف البصر والكتب الناطق

ى المسنين ف      ة إل ذين يقيمون متباعدين ف      يعلى أن تصل خدمات المكتب اآن م  يالريف وال ة  أم تفرق

  ).1999 ،إبراهيم(

   :االجتماعيةالخدمات  2.6.4

اتهم     ز عالق ى تعزي ة يحتاج المسنون دائما إل ة        االجتماعي زول اإلحساس بالوحدة نتيجة العزل حتى ي

ة           ه االجتماعي دعيم عالقات ى ت ة إل ر حاج ون أآث ن يك ك أن المس اك ش يس هن ل، ول رك العم د ت بع

ه األسرية  في         دعيم عالقات لمواجهة تلك التغيرات االجتماعية، وفى المقدمة ما يحتاجه المسن من ت

ل األجداد إ    دعيم         مواجهة تغير العادات والتقاليد من جي ى ت اج إل ذلك يحت اد، آ اء واألحف ل اآلب ى جي ل

ليب اومن هنا يأتي دور المجتمع لتنظيم الوسائل واألس   . مع باقي فئات المجتمع االجتماعيةالعالقات 

ة           ة المسنين وهي أندي يم أندي ه المجتمع هو تعم ا يفعل ة لتدعيم هذه العالقات، ولعل أفضل م  اجتماعي

ه     احتياجات المسنين وتضمن التوفر اه خصبة ل ة حي ان   ( عناصر والمقومات إلقام ال والعرق د الع  ،عب

1996.(  

ة    دوات الديني اك الن اط، فهن ة والنش ام المسن بالحيوي ن األنشطة تمأل أي ددًا م ة ع ذه األندي ؤدي ه وت

دعم صداقات     دة وت ت صداقات جدي نين فتنب ع المس ي تجم الت الت رحالت والحف اك ال ة وهن والثقافي

ابقة اك ا. س ا هن دمات    أيض حية والخ ة الص ل الرعاي اء مث ادي لألعض دمها الن ي يق دمات الت لخ

ة التي    االجتماعيةوبذلك تعتبر أندية المسنين من المشروعات والخدمات . المتعددة االجتماعية الحديث

دف  م     ىلإته راغ وه ات الف غل أوق ة وش ة والثقافي دمات الترفيهي ديم الخ ع تق ي  م ى ف رهم أو حت أس

  ).1996 ،عبد العال والعرقان(اإليوائية المؤسسات 
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  :الخدمات الترفيهية 2.6.5

د تقاعدهم عن العمل      المشكالت يعتبر الفراغ من أهم  ى  ويساعد   ،التي تواجه المسنين خاصة بع عل

لذلك نجد أن هناك رغبة متزايدة من جانب   ،إحساس المسنين بالفراغ عدم إعدادهم قبل التقاعدزيادة 

ذة في     ،االتساع األشخاص المسنين والمتقاعدين لتقرير مكان لهم في ميادين النشاطات األخرى اآلخ

رة التقاعد منفصلين      آما تظهر أيضا مشكلة فقد العالقات بالنسبة للمسنين حيث يجدون أنفسهم في فت

اة المجتمع    ويزيد من حدة المش. عن عالقاتهم السابقة دة عن حي حيث   ،كالت شعورهم بالعزلة والوح

اطهم واهتمام      ن نش رًا م زءًا آبي ف ج ت تؤل ي آان ة والت ات العائلي ن العالق عور م ذا الش دأ ه اتهم يب

ذي يعيش   موعالقاته االجتماعي ممما يضع القيود على عالمه ،اليومية  ونالشخصية بأفراد المجتمع ال

  ). 2008 ،إبراهيم( فيه

د الصداقات               ويتضح م  ل فق دوه نتيجة للتقاعد مث ا فق ر مم ى تعويض الكثي ا سبق حاجة المسنين إل م

ة رام ،والمكان راغ  واالحت ات الف ادة أوق ك  ،وزي اتتل ة    االحتياج ق ممارس ن طري باعها ع ن إش يمك

دعيم             رد من ت ي تمكن الف وفر الفرص الت األنشطة الترويحية من خالل الجماعات الصغيرة حيث ت

ى إ ه عل ات  قدرت الل العالق ن خ م م ق ذاته ةدراك وتحقي دمات   االجتماعي رز الخ ن أب ددة، وم المتج

اب    ن األلع د م ون والحرف والعدي رحالت والفن الت وال نين الحف دم للمس ي يجب أن تق ة الت الترفيهي

  ).2008 ،إبراهيم( ا من البرامج الترفيهية الهادفةوغيره

   :االقتصاديةالخدمات  2.6.6

 ،العمر ويصل إلى سن التقاعد يتوقف نشاطه ويتعرض آلثار الشيخوخة يإن آل شخص يتقدم ف

يتزايد فيه المشكالت واالحتياجات الصحية واالجتماعية والنفسية،  يالوقت الذ يويتناقص دخله ف

من أجل ذلك تعمل الدولة على ضمان مستوى مناسب لدخل المسنين، فتقوم بتقديم الخدمة من نظم 

القطاع العام أو الخاص حتى تكفل لهم موردًا  يسواء ف االجتماعيمين ألتالمعاشات الحكومية وا
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بناء مجتمعه،  وهناك عدة  ييغطى االحتياجات المادية بعد حياه آفاح طويلة أسهم فيها المسن ف

 ):2001،طيفلعبد ال(عليها، وأهم هذه االحتياجات  التأآيداحتياجات يجب 

السلع  يل على دخل يناسب زيادة األسعار فالحاجة إلى نظام يكفل للمسنين الحصو  •

  . والخدمات

خبراته مع من  عمليات التنمية واالستفادة يف ّنلى وضع نظم آفيلة باشتراك المسإالحاجة  •

  .تتناسب وإمكاناته وقدراته يإعادة تدريبه على األعمال الت

 يتكاليف الخدمات الت يومنحه تيسيرات ف ،استهالآهمعاونته على الموازنة بين موارده و •

 .يحتاجها

  :الخدمات الغذائية 2.6.7 

م هي          دم له ي يجب أن تق م الخدمات الت ل  "ومن أه ة الس ة يمالتغذي ا  "ة المتوازن دخل في    ، حيث إنه ت

ل     ة مث د الحيوي ن الفوائ د م اطالعدي ة   ارتب اء المختلف ائف األعض ة بوظ ا   التغذي اطها وحيويته ونش

ة ى الوقاي ؤدي إل ا ت يخوخة ومشكالتها وسالمتها آم ن أعراض الش ة . م ي تغذي ور ف م األم ومن أه

وع        المسنين أن يكون هناك غذاء متوازن يحوي جميع العناصر ك عن طريق التن أتي ذل ة، وي الغذائي

ا المسنون      ا ويحبه ة التي يرغبه ى         ومعرفة األغذي وي بشكل خاص عل ا بشكل صحي تحت وتوفيره

    .)2001 ،الخيل( بروتينات

ينصح بتقليل آمية الوجبة الواحدة وحجمها  ,مع التقدم في العمر الهضميفاءة الجهاز تدّني آمع و

آما أن حاجة آبير السن للسوائل تزداد لذلك يجب أن يقدم لهم . عدد الوجبات زاد فيويمكن أن ُي

 أو عن طريق تقديم الخضار فهي مصدر جيد للسوائل،) العادي(دائم، إما الماء الصافي  الماء بشكل

   .)2001 ،الخيل( آذلك العصائر، فقلة السوائل في غذاء آبير السن تسبب اإلمساكو
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صحية التغذية المسنين آثرة شرب القهوة، وللقهوة دور في المشكالت  آذلك من مشكالت

السن الحتوائها على مادة الكافيين التي تلعب دورًا في تنبيه المخ والجهاز  وخصوصًا عند آبار

 ،لضربات القلب وارتفاع الضغط وتساهم بشكل مباشر في اإلجهاد وآثرة التبّووتزيد من  العصبي،

والنعناع  لذلك ينصح بإدخال بعض المشروبات والبدائل للقهوة مثل الشاي األخضر والبابونج

بالتدريج مع توفير هذه  بديًال للقهوة، ويكون ابتعاده عن القهوة والكرآديه والزهورات حيث تصبح

تقديم األلياف وتوفيرها في غذائهم، وأهم  إن التغذية السليمة للمسنين تتطلب .فيدةالمشروبات الم

  ).2001، الخيل( مصادر لأللياف هي الفواآه والخضروات

ا وتلعب        دِّمطلوب عند الكبار للح ٌرالسليمة أم إن التغذية: أخيرًا دهور الصحة والمحافظة عليه من ت

دًا حتى        دورًا مهمًا ف" الرياضة"الحرآة  آذلك ة ج ار السن فهي مهم دى آب  ي رفع مستوى الصحة ل

سالمة   وآذلك تساهم في  " هشاشة العظام"ولو آانت قليلة، حيث تساهم في الحد من أمراض العظام 

تظم    لكبار) منزوع الدسم(الجسم المختلفة، ويجب آذلك تقديم الحليب ومنتجاته  أجهزة السن بشكل من

تظم حتى      وأسنانهم آذلك يجب عليهم التعرض ألشعةللمساهمة في حماية عظامهم  الشمس بشكل من

  .)2001 ،الخيل( دقيقة يوميًا) 15 -10(لو آان ذلك 
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 2.7 الخدمات المقدمة لكبار السن في فلسطين 

نين دودة للمس دمات مح ة خ دم وزارة الشؤون االجتماعي اعدات . تق دمات المس ذه الخ وتشمل ه

حي    أمين الص ة والت اعد    الطبي ديم المس حة، وتق ع وزارة الص اون م رميم   اتبالتع ة، وت المالي

دعم  . من آبار السن المنازل لعدد محدود وقد قدمت وزارة الشؤون االجتماعية العون الطبي وال

ة و        ًاشخص )  5792(المالي إلى ار السن في الضفة الغربي شخص في قطاع    ) 7000(من آب

   شاقال فقط  )90(مخصصات شهرية بقيمة المقدم  وشمل الدعم المالي ،)2009(غزة في العام 

 (UNE SCO, 2010).محدود من آبار السن من هم بحاجة الى هذه المساعدة لعدد 

ى تحسين مستوى الخدمات      باإلضافة إلى المساعداتو النقدية، والعينية، والتأمين الصحي، تسعى إل

بتقديم هذه الخدمات من خالل المرشدين     ن تقوم لغاية اآللكنها  ,من خالل مختصين للمسنين المقدمة

وزارة     ة المسن      االجتماعيين أنفسهم، وعلى نطاق محدود، ويتضمن مشروع ال وفير خدمات رعاي ت

م تتجاوز نسبة         ه، ولكن ل ات ساخنة ل وفير وجب المسنين في    في بيته والتواصل االجتماعي معه، وت

وزارة،    % 1هذا المجال  ي تخدمها ال وزارة    من إجمالي الحاالت الت وم ال ى   يضا  أ وتق باإلشراف عل

  مسًنا ومسنة 22وتدير ملجأ عجزة واحد فقط في أريحا، وتقدم الرعاية إلى  دور المسنين،

  .) 2009 ،أبو َفضالة(  

امج الحاالت المعسرة      ،آما وتقدم وآالة الغوث الدولية خدماتها للمسنين حيث تشمل    ،من خالل برن

ن هذه الخدمات مساعدات طبية ومالي ة    ية وعينية تقدم للمس ا العام ا لشروط    ،ن من خالل مراآزه وفق

ة الجئ   ،حيث يستحق من بلغ الستين من العمر ،معينة ذه الخدمات      ،ويحمل بطاق ى ه أن يحصل عل

  ).2002 ،وزارة الشؤون اإلجتماعية(
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 :المؤسسات اإليوائية  2.8

المسنين يتوافر فيها أسلوب الحياة  معدة ومجهزة إلقامة جتماعيةاالمؤسسة اإليوائية هي دار  

والترويحية المناسب  واالجتماعية والثقافية وتقديم برنامج الرعاية الصحية والنفسية، الكريمة

  ).1990 ،السمالوطي(

ة  ا مؤسس ى أنه ا تعرف أيضا عل ةآم ية  اجتماعي ة الصحية والنفس ديم الرعاي ى تق دف إل انية ته إنس

نهم  واالجتماعية اث  للمسنين الذآور م ذي  ،واإلن ددة       نوال وائهم لظروف متع تمكن أسرهم من إي  ،ال ت

  ). 1994 ،عثمان(وقد تكون هذه المؤسسة حكومية أو أهلية 

دم   وقد عّر فها البعض على أنها المكان الذي يلتحق بها الشخص نتيجة عوامل تتصل ببناء األسرة آع

ة   ون بالرعاي اء أو أشخاص يقوم ود أبن ةوج ا   االجتماعي رة آعجزه ة األس ل تتصل بوظيف أو عوام

ادي ه آالضعف     ،االقتص خص نفس ل بالش ة تتص ل فردي ا أو عوام ة    ،أو تفككه ر مؤسس ي تعتب وه

  ).1993 ،جمعة(بها  لاللتحاقبالنسبة  اختيارية

ؤون  ا وزارة الش ةأم ة   االجتماعي ا مؤسس نين بأنه ت دار المس د عرف طين فق ي فلس ةف دم  اجتماعي تق

  ).2002 ،االجتماعيةوزارة الشؤون (و المؤقتة أالدائمة خدمات اإلقامة 

  :فكرة نشوء المؤسسات اإليوائية 2.8.1

ة       ى المجتمعات العربي ة عل ة المؤسسية للمسنين     ،تعتبر ظاهرة دور العجزة والمسنين غريب فالرعاي

عليها في  التي شاع استخدامها في المجتمعات الغربية وهي التي يطلق  هي واحدة من أنظمة الرعاية

 الرعاية المغلقة، وتظهر الحاجة الملحة لنظام الرعاية المؤسسية للمسنين آنتيجة بعض األحيان نظام

اجزين من           ا الع ة أفراده ة في األسرة لرعاي ة التقليدي اء الوظيف ى انته وقين أو   طبيعية ترتبت عل المع

ذه   ات الخاصة له افي للحاج باع الك ق اإلش ي تحقي ا ف دم آفايته نين وع ات المس م حدث  ،الفئ ن ث وم

ة المناسبة       التحول نحو الرعاية المؤسسية فضًال عن أن المؤسسة التي ينتقل ا المسن تصبح البيئ إليه
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ى     لتوفر الخدمات الشاملة خصوصًا في حاالت المسنين وا بحاجة إل المرضى أو العجزة والذين يكون

  ).1997فهمي، (الحادة والمزمنة  رعاية مكثفة طويلة المدى لمواجهة األمراض

بلدان  ىلإلى الواليات المتحدة األمريكية ومن ثم بدأ انتشارها تدريجيا لتصل إوترجع فكرة نشوئها 

  ). 2008 ،إبراهيم(وقد وجد أنواع لهذه المؤسسات في الغرب  ،عديدة

  :المؤسسات اإليوائية منخفضة العناية  *

وتقديم وجبات النزالء، ومساعدة الرجال تجهيز  وتقدم الخدمات غير الطبية وتشمل هذه الخدمات 

يقوم أعضاء الهيئة بمساعدة النزالء الذين يجدون صعوبة في  فمثًال. والنساء في العناية بأنفسهم

 هويحتاج معظم نزالء هذ .المؤسسات األنشطة االجتماعية أيًضا ارتداء مالبسهم، آما تنظم

ية روتينية، ويزور األطباء هذه الدور عند المؤسسات المراقبة الدائمة من خالل عمل فحوصات طب

  ).1997خليفة، ( بالنزالءالخدمات المقدمة أحد المشرفين على العناية  الضرورة فقط، ويدير

  :المؤسسات اإليوائية المكثفة العناية أو تدعى ببيوت التمريض  *

مصابين يعُد بيت تمريض آبار السن مؤسسة متخصصة تهتّم بالمسنين واألشخاص اآلخرين ال

وتقدم خدمات مكثفة أآثر من . بحاالت العجز الذي تتطلب حالتهم انتباها طبيا على مدار الساعة

والدواء،  فهي مثًال، تقدم خدمات التشخيص، والمختبر، ،األخرى من بيوت رعاية المسنين األنواع

طبًقا المرضى،  وبرامج العالج، والعناية باألسنان، وتشرف ممرضات قانونيات على رعاية

 ).1997خليفة، (باستمرار ويقوم األطباء بزيارة هذه الدور. لتعليمات المدير الطبي للمؤسسة

  :المؤسسات اإليوائية في فلسطين 2.8.2

الظواهر الحديثة في المجتمع  ظاهرة المؤسسات اإليوائية للمسنين من عّدـُأما في فلسطين، فت

األربعينيات، حيث أنشئت أول مؤسسة في العام يرجع تاريخ نشأتها إلى أوائل إذ  ،الفلسطيني

، وهذا يعكس حاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه )1944(ثم مؤسسة أخرى في العام  ،)1940(
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وقد ازدادت هذه الحاجة في العقود الالحقة، بدليل ازدياد عدد المؤسسات المقامة خاصة . المؤسسات

مؤسسات  ) 3(مؤسسة ) 18(إلى ) 1999(في العام ليصل عددها في فترة السبعينيات والثمانينيات 

أسس معظمها من قبل جمعيات ومؤسسات  ،مؤسسة في الضفة الغربية )15(و ،في قطاع غزة

وهناك بيت واحد للمسنين يعتمد على وزارة الشؤون االجتماعية في  ،خيرية ودينية محلية وأجنبية

  ).1999 ،الشلبي(تغطية نفقاته 

، وبيت لحم وبلغ نسبة القدس ،المؤسسات في منطقة الوسط وهي رام اهللاز معظم هذه ـّوتترآ

البعض انخفاض نسبة المسنين في هذه  وويعز ،%)0.5(إلى  2009في العام فيها  المقيمين

  ):Azaiza,etal, 2010 (أسباب عديدة، منها   إلى المؤسسات

المؤسسة سواء بالنسبة للمسن العادات والتقاليد التي تحول بين الفرد المسن وبين دخوله    *

نفسه أو بالنسبة ألهله وذويه، مما يؤدي إلى تردد الكثيرين وإحجامهم عن االستفادة من 

  .الخدمات اإليوائية بهذه المؤسسات رغم شدة حاجتهم إلى هذه الرعاية

عدم معرفة المسنين المحتاجين إلى هذه الخدمة بأماآن توافرها والبرامج التي تقدمها    *

  .روط ومطالب االلتحاق بكل منهوش

انخفاض مستويات األداء في بعض هذه الدور مما يؤدي إلى عزوف المسنين عن االلتحاق   *  

  .بها

دمها     *  ي تق رامج الت ار الب ة دون      أاقتص ل المؤسس ة داخ ى الرعاي ات عل ذه المؤسس ب ه غل

المسن بالعزلة عن  محاولة إدماج روادها بالمجتمع الخارجي مما يترتب عليه تزايد إحساس 

  . المجتمع
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  :مفهوم الرضا   2.9

ر               ه يعتب لعها وخدماتها ألن د من جودة س ي تمكن المؤسسة من التأآ ايير الت م المع يعُد الرضا من أه

ا للمحافظة            ،ةمصدر والء العمالء للمؤسس   دى عمالئه ادة الرضا ل ى زي ى العمل عل ذلك تسعى إل ل

  . لذلك سنتعرف على مفهوم الرضا ,على بقاءه

ّرُي عي     ع ي س ان ف ا اإلنس ي يصل إليه ة الت اره الدرج ا باعتب باع  هف الرض ددة هحتياجاتاإلش  ،المتع

ن خالل    ة م ن منفع تهلك م ه المس ا يحقق و م دمات ه ال الخ ي مج باع ف تهالآافاإلش ا أو  هس لعة م لس

  ).2009 ،الحسنية(من خدمة ما ه انتفاع

ا ُي ّرآم ديم ع ي تق ة ف ة المنظم دى فاعلي ون لم ة إدراك الزب ه درج ي  المنتجاتف الرضا بأن ي تلب الت

  ).2005 ،علوان(حاجاته ورغباته 

ة     عّروُي  د مقارن تج عن ذي ين ف أيضًا بأنه ذلك الشعور الذي يوحي للزبون السرور أو عدم السرور ال

  ). 2005 ،الضمور(أداء المنتوج المالحظ مع توقعات الزبون 

د الشراء   ةأو عدم المكافأ ةنطباع بالمكافأالو اوه ذلك هو    ,لقاء التضحيات التي يتحملها العميل عن وآ

  ).2001 ،الدرارآة(الناتج عن المقارنة بين التوقع واألداء  المنتجالحكم على جودة 

إن        ات ف ن التوقع ز األداء ع ة عج ي حال ع، فف درك والمتوق ى األداء الم ة عل و دال ا ه ا هن إذًا الرض

ي          ة ف ع المنظم ل م رك التعام ل ويت ة األم تياء وخيب رور أو االس دم الس ة ع ي حال ون ف ون يك الزب

ًا للتوقعات    إن  المستقبل وفي حالة أن يكون األداء مطابق ون سيشعر بالراحة والرضا    ف ا . الزب في   أم

رتبط        ون م ى الزب ة يبق ذه الحال ي ه ات ف ى التوقع ع أو يتخط و متوق ا ه ى م اوز األداء عل ة تج حال

  ). 2002 ،المرسي(رتباطًا وثيقًا بهذه المنظمة ا
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  :رضا العميل ودوره اإلستراتيجي في الجودة 2.9.1

ي أوس            ر ف ع النظي ام منقط ى اهتم املة عل ودة الش ازت إدارة الج رة ح ة األخي ي اآلون ع ف اط جمي

ى ثوابت         ا اإلستراتيجية عل دأت بتبني خططه المنظمات، وبدون استثناء وأن أغلب هذه المنظمات ب

تم                ار المنتجات التي ي ون باعتب ة للنجاح هو رضا الزب ود المنظم ذه الثوابت التي تق متعددة ومن ه

د أن تلق ا الب ائن ىإنتاجه ف الزب دى مختل ول ل اهم ع. رواج وقب ق رض ن تحقي د م ذه وال ب ن ه

تراتيجية  ،المنتجات ون ورضاه ضمن الخطط اإلس ة وحاجة الزب ة يجب وضع رغب ذه الحال في ه

ريك    ل ش ار العمي ودة باعتب ال الج ي مج ة ًارئيس ًاوخاصة ف تحقق   ،للمنظم بيًا س ة نس الجودة العالي ف

ة     ،الرضا العالي لدى العمالء والعكس صحيح ذه المنظم وبالتالي تحقيق الموقع الريادي والمتميز له

  .)2005، الضمور( أو تلك

ديل في          ل ويمكن التع ويتضح بأن عملية تحسين الجودة غالبًا ما يكون مصدرها األساسي هو العمي

م       ة لفه ة معمق ن دراس ة م ى المنظم تم عل ذا يح ون، وه ودة حسب تصورات وآراء الزب خطط الج

دني إذا           حاجات العمالء،  ة أسباب الت ون ومعرف اس رضا الزب وأيضًا استخدام الوسائل الخاصة بقي

ائن عن المنتجات       آانت هنالك أسباب ومعالجتها، وأيضًا االعتماد على اآلراء والمقترحات من الزب

الي سيحقق             . التي تم طرحها ائن جدد، وبالت ائن وآسب زب ادة رضا الزب ى زي دوره سيؤدي إل ذا ب ه

اح نت        الرضا التام  ة وأرب د المنظم ادة عوائ ادة في الحصة السوقية، وزي ًة  يوالذي بدوره سيحقق زي ج

الزبون ا ب ل  . الحتفاظه ا العمي ق رض ي تحقي ودة ف تراتيجي للج بح دور إس ا أص مور(وهن  ،الض

2005.(  

   :الدراسات السابقة 2.10

ى فصل يتضمن عرضًا لكل  تمالها عل ة اش ي األبحاث العلمي ة ف ارف علي ه من المتع ا توصل إلي م

  .الباحث من دراسات ذات صلة بموضوع دراسته، بما يثري البحث



40 
 

ة    ة واألجنبي ة والعربي ة      ،وقد قامت الباحثة بجمع العديد من الدراسات المحلي يتم عرضها في ثالث وس

ة    : أقسام ة      ،القسم األول سيتضمن الدراسات المحلي اني سيتضمن الدراسات العربي ا   ،والقسم الث بينم

  . ثالث سيتضمن الدراسات األجنبيةالقسم ال

   :الدراسات المحلية  : أوًال

ع و  ) "1999(دراسة الشلبي،  اق مستقبلية  آبيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة واق  "ف

ًا،       ة وقطاع غزة مسحًا شموليًا دقيق اول   هدفت الدراسة إلى مسح بيوت المسنين في الضفة الغربي يتن

ه  أسلوب المسح   في الدراسة   ستخدم  وا .البيت آوحدة أساسية ثم يتناول آل عامل وآل مسن نزيل في

  .غراض الدراسةأالشامل آما صممت ثالث استمارات تفي ب

ر      داخلي غي ا ال م آشفت نتائج الدراسة أن طبيعة بناء بعض بيوت المسنين غير صحية وتوزيعه  مالئ

ر    ،راحةمع نقص في وسائل التكيف وال ين أن      %) 13(حيث اعتب ر إداري ين وغي املين إداري من الع

ر    ،البناء المتواجدين فيه غير الئق إليواء مسنين ا اعتب املين عدم وجود وسائل      %) 24(فيم من الع

  .في البيوت التكيف والراحة

اء    از والكهرب از والك دافئ الغ تخدم م ا زال يس وت م ن نصف البي ر م ائج أن أآث ارت النت اء وأش أثن

اء الصيف  ات أثن تاء ودون مكيف ة أيضا أن  ،الش ت الدراس ن  %) 25(وبين ر م ا أآث وت فيه ن البي م

اآن خاصة    ،طابق دون وجود مصاعد آهربائية وهناك بيتان على األقل تقع حماماتها في أجنحة وأم

وت المسنين          ،بعيدة عن الغرف املين في بي . سنة ) 40(آذلك أظهرت الدراسة أن متوسط عمر الع

ر من نصف              وأظهرت  املين حيث الراتب الشهري ألآث رة من الع دني رواتب نسبة آبي الدراسة ت

ل من    ار أردني  ) 200(العاملين بلغ أق ذلك   ،دين د وآ ة المسنين في      %) 65( اأب م بأفضلية خدم رأيه

  .بيوتهم أينما تواجدوا
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ين أن متوسط عمر   بالخلفية وفيما يتعلق  غ    االجتماعية للمسنين النزالء تب زالء بل سنة شكل   ) 73(الن

لمون  نهم%) 65(المس ا  ،م يحيون %) 35(بينم نهم مس ة أن  . م ائج الدراس فت نت ن %) 68(وآش م

ة والقطاع و   ي الضفة الغربي ة ف دن رئيس ن م ادمون م زالء ق رى و%) 21(الن ن الق ن %) 11(م م

  .المخيمات

دائي مستوى  ب%) 16(و  ،من النزالء أميون%) 61(وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن  %) 13(و ،ابت

دادي ى  ،إع ا تبق انوي%) 7(وم د%) 2(و  ،ث و معاه امعيون%) 1( ،خريج التهم  ،ج ت ح وآان

األتي   ة آ زب%) 44(االجتماعي زوج%) 7( ،أع ق%) 7( ،مت ل%) 42( ،مطل ن   ،أرم واتضح م

ا %) 60(نتائج الدراسة أن  ون    %) 43(وبينت أن   ،من النزالء لم يعملوا مطلق زالء مهمل من  من الن

تهم     %) 32(فكان قرار ذهاب حوالي  ،قبل ذويهم وال أحد يقوم بزيارتهم ى رغب زالء مبني عل من الن

زوجين ر مت ؤالء غي م ه اقي  ،الخاصة ومعظ ا الب ة  %) 68(أم ى رغب ي عل ذهاب مبن رار ال ان ق فك

  .األسرة أو األقارب والمعارف

ا     ا قلبي انون مرض زالء يع ع الن ن رب ر م ة أن أآث ائج الدراس ن نت اولون ال مرض أو وم كري ويتن س

ذلك  ة ل كلوا     ،األدوي د ش ة فق دهم اضطرابات ذهني ن عن ا م تعمل فوط   ,%)28(أم ن يس ثلهم م  ًاوم

ر . صحية وت،      %) 10(وأظه ذه البي ي ه املين ف ل الع ن قب ة م ر لطيف ة غي ن معامل زالء ع ن الن م

واجههم،   من النزالء اعتبروا العزلة والملل واإلهمال أهم %) 67(وآشفت النتائج أن  المشاآل التي ت

املين في    ومن ثم الجو الداخلي غير المريح إضافة إلى ضعف العالقة بين المسنين وخشونتها مع الع

  .                                من المسنين يفضلون وجودهم في بيت المسنين%) 92(وأن  ،هذه المؤسسات

ا    ا) ",Sansur  1999(دراسة صنصور  ة نتشار ظاهرة العجز وتأثيراته  واالقتصادية  االجتماعي

  "بين البالغين وآبار السن في الضفة الغربية

ى   ة إل دفت الدراس اره رض       اختب وم الم ي مفه ا ف ن وعالقته ار الس ين آب ز ب ود العج ة ووج طبيع

رة           اوآذلك  ،الصحي والصدمة ار السن في األراضي الفلسطينية في فت ة لكب ار الخدمات المقدم ختب
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ية   ة السياس ن الناحي تقرة م ر مس ال غي ةانتق ن   ،واالجتماعي ة م ة الدراس ت عين ث تكون ) 1700(حي

ين  ،مسن ارهم ب راوح أعم نة) 98 -55(تت اطق   ،س الث من ن ث وائية م ة العش ارهم بالطريق م اختي ت

  . جغرافية في الضفة الغربية

ة وبحاجة للمساعدة من     %) 16( أظهرت نتائج الدراسة أن من آبار السن يعانون من مشاآل إدراآي

روا أعراض    %) 50(وأن أآثر من  ،قبل أقربائهم نهم أظه اب م دهور في الصحة النفسية،      االآتئ وت

وآشفت الدراسة أيضا عن   . أآثر وضوحا منها لدى الرجال نحيث آانت مفاهيم النساء حول صحته

و دمات الصحية  وج ةد نقص واضح للخ ن  واالجتماعي ار الس ة لكب ا  ،المقدم اك عبئ انياوأن هن  إنس

  .من قبل أسرهم السن عن رعاية آبار ًاواقتصاديًا ناتج

  "حاجيات ومصادر دعم ،أوضاع: المسنون) "2001(دراسة حسنين 

دة القدي  ددة من البل اطق مح ي من نين ف ى المس ي أجريت عل ة الت ذه الدراس دفت ه دسه ة بالق ى  ،م إل

م فحص   . تشخيص أوضاع المسنين في البلدة القديمة لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح اجتماعي إذ ت

رات ) 3( ن المتغي واع م وعية : أن رات موض حي   ،متغي ن الص ع المس ة بوض رات مرتبط  ،متغي

ائج الدراسة أن    و .االجتماعيالدعم  بأجهزةومتغيرات مرتبطة  م   من المسنين  %) 51(أظهرت نت ه

ال  ن األجي ًا) 70-60(م زوج %) 36.8( ،عام ع ال ون م نهم يعيش ع  %) 60(ة و/م ون م نهم يعيش م

  .منهم يعيشون مع أقارب%)  23(أبنائهم و

ائج أن        د أظهرت النت ة فق درات الوظيفي انون   %) 91(وفيما يتعلق بالخصائص الصحية والق نهم يع م

انون من مرض القلب     %) 11(منهم يعانون من مرض السكري و%) 17( ،من مرض ما نهم يع  ،م

  .على تنفيذ وظائفهم ومهامهم اليومية ًامنهم أن للمرض تأثير%) 68(وأعرب 

ديهم    %) 12.5( ّنفقد أشارت النتائج إلى أ االقتصاديأما بالنسبة لخصائص الوضع  وفر ل نهم ال تت م

م   من ال %) 74.3(وأن  ،منهم ال تتوفر لديهم مصادر دعم أخرى%) 3(مصدر دخل، وأن  مسنين له

  .منهم يتلقون مساعدات مادية من أبنائهم أو أهلهم%) 15(و  ،شاقل) 2000-1000(دخل ثابت بين 
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ى أ    نهم يسكنون في بيت     %) 60( ّنوبخصوص مميزات الوضع السكني، فقد توصلت الدراسة إل م

ون من  ارة  ،غرف) 3 -2(مك ة اإلن وتهم بمتوسطة الحال من ناحي ام يصف المسنون بي وبشكل ع

ة    %) 42( ّنوتوصلت الدراسة أيضًا إلى أ. التهويةو ه بحاجة لخدمات بيتي نهم  %) 11(و ،يدرك أن م

  .بحاجة إلى خدمات ترفيهية%) 9.6(و  ،بحاجة لخدمات طبية

وصف وتفسير لبعض مظاهر  : العنف ضد المسنين في القدس الشرقية): "2006(دراسة إدآيدك 

  "العنف من وجهة نظر المسنين أنفسهم

دى    ى م رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ذين    اه نين ال كاله ضد المس ع أش ف بجمي اهرة العن ار ظ نتش

ادو رقية  ايرت دس الش ي الق نين ف وادي المس اهر ،ن ن مظ ن   والكشف ع ي يمك ف الت اد العن ن أأو أبع

  .مسنًا) 111(يتعرض لها المسنون والبالغ عددهم 

ا   ،ضد المسنين في القدس الشرقية      هأشكال أظهرت نتائج الدراسة عن وجود ظاهرة العنف بكافة  أم

دي د العنف الجس ين أن  فق اد العنف الجسدي%) 2(تب ع أبع نين تعرضوا لجمي  ،اَلضرب: من المس

  .والتجويع ،الدفع

العنف النفسي  ق ب ا يتعل ا فيم ين أن  ،أم د تب ائلتهم %) 6.5(فق راد ع اه أف الخوف اتج عور ب ديهم ش  ،ل

ق ب    شعروا بعدم الحرية باتخ %) 59(و رارات التي تتعل اتهم أاذ الق وبالنسبة للعنف اللفظي    . مور حي

د  ة أفق ائج الدراس ارت نت ى أن إش ة %) 15(ل تائم واإلهان وا للش نين تعرض ن المس %) 19(و ،م

  .تعرضوا للصراخ

م    %) 28(فقد أشارت النتائج أن  ،وفيما يتعلق باإلهمال المقصود وغير المقصود دم له من المسنين ق

تظم      %) 12( ،بنوعية غير جيدةوجبات غذائية  ر من ات بشكل غي م الوجب دم له ال %) 17(و ،منهم تق

ى الطبيب      %) 13(وقد أشار  ،في مواعيدها المحددة األدويةيقدم لهم  ى عدم أخذهم إل من المسنين إل

رض   ة الم ي حال بة  ،ف تحماموبالنس ار   لالس د أش دم   %) 11(فق ى ع نهم إل امم ر اهتم ائلتهم  ادأف ع

ائج أن  . االستحمامبمساعدتهم في  وا    %) 5(أما بالنسبة للعنف المادي فقد آشفت النت من المسنين منع
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ة   روفات المادي ن المص ة   %) 2(وأن  ،م والهم الخاص رقة أم وا لس ى  %) 2( و ،تعرض روا عل أجب

  .التنازل عن أمالآهم

راهيم  ة إب طيني ): "2008(دراس ع الفلس ي المجتم نين ف كالت المس ي : مش ة ف ة ميداني دراس

  "للمسنين في الضفة الغربية االجتماعيةسات الرعاية مؤس

ى    ة إل دفت الدراس ة         ه ات الرعاي ي مؤسس نون ف ا المس اني منه ي يع كالت الت ى المش رف عل التع

ة طيني    االجتماعي ع الفلس ي المجتم نين ف اختالف       ،للمس ة ب كالت القائم وع المش ن تن ف ع والكش

ة  المسنين آالجنس والعمر والحالة الزوجية  خصائص ة التعليمي ى الكشف عن      .والحال ا هدفت إل  آم

ع         ي المجتم نين ف ة للمس ة االجتماعي ات الرعاي ن مؤسس ئولون ع ا المس ي يواجهه كالت الت  المش

  .الفلسطيني

ة من             دة، وتكونت العين ة العشوائية المعق ة العين ة البحث بطريق ار عين م اختي نًا و  ) 136(ت  )5(مس

تخدام   ات باس د جمعت المعلوم ئولين، وق تمارةمس تبانةاال اس ل س نين، ودلي ة  الخاصة بالمس المقابل

  .الخاص بالمسئولين

ك من خالل     أظهرت نتائج الدراسة عن استمرار عالقة األهل واألقارب واألصدقاء مع المسنين وذل

وم ان يق ي آ ررة الت ارات المتك ادل الزي ن عال تب زز م ا ع ارب، مم ا األق المحيطينبه تهم ب  .ق

د    ية فق اآل النفس بة للمش ا بالنس كالت      أم ن المش بة م ى نس ة أن أعل ائج الدراس رت نت ية أظه النفس

رة  %)30.1(، لم يعد هناك من يرعاني بنسبة %)44.9(بالوحدة بنسبة  الموجودة آانت الشعور ، آث

ل إل     %)22.1(والذآريات بنسبة   التفكير بالماضي ه األسباب والمي ور ألتف ة واالنطواء  ، أث  ى العزل

اب بنسبة   %)20.6(، أشعر بضعف قدرتي على االستيعاب بنسبة %)21.3(بنسبة  ، الشعور باالآتئ

ان      ،(13.2%)، التوتر والقلق المستمر بنسبة %)19.1( رًا وعدم الشعور باألم أصابني المرض آثي

  %).12.5(والطمأنينة بنسبة 
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زالء في      (68.4%) نتائج الدراسة أن  فقد أظهرت االقتصاديةوفيما يتعلق بالمشاآل   من المسنين الن

ة      ديهم أي وافر ل نين ال تت ة للمس ة االجتماعي ات الرعاي ل، وأن   مؤسس ادر دخ ن %) 72.1(مص م

اتهم    المسنين ال يتقاضون أي راتب تقاعد، حيث يعتمدون على األقارب واألبناء واألحفاد لسد احتياج

العمل آانت انخفاض مستوى المعيشة      ي تتعلق بالتقاعد عنوأن أعلى نسبة من المشاآل الت ،المادية

بة  ل و ، %)16.9(بنس ه العم ذي يمنح باع والرضا ال د اإلش بة  فق غل و ، %)12.5(بنس صعوبة ش

راغ بنسبة    ام    و ، %)10.3(وقت الف د الشعور بالمسئولية واالهتم ة   و ، %)8.8(بنسبة   فق د المكان فق

  %).5.9(العمل بنسبة  على التكيف وفقد أصدقاءعدم القدرة و، %)6.6(المرتفعة بنسبة 

الدراسة أن أعلى نسبة من المشكالت الصحية التي     وبخصوص المشاآل الصحية فقد توصلت نتائج

ي نون آانت آالم ف ا المس اني منه بة  يع ير بنس ي الس دم وصعوبة ف ضعف السمع و ، %)53.7(الق

د و الشعور ، %)47.8(بنسبة  أي مجه    بالتعب عن ام ب دم بنسبة    و ، %)30.1(ود بنسبة  القي ضغط ال

بة  و ، %)29.4( ة بنس بة  و   )%25.0(آالم روماتيزمي ر بنس عف البص كر و ، %)24.3(ض الس

أمراض القلب بنسبة    و ، (14.0%)فقد الشهية لألآل والشعور بالصداع بنسبة   و ، %)17.6(بنسبة 

بة و ، %)12.5( ى بنس ي الكل بة و ، %)11.8(آالم ف اك بنس رايين تصلب  و ،)%11.0(اإلمس الش

  .)%6.6(بنسبة والنقصان المستمر في الوزن ، %)7.4(وجلطة بالمخ بنسبة 

ة أن        أو ائج الدراس د أوضحت نت راغ، فق ات الف غل أوق الترويح وش ة ب اآل المتعلق ول المش رًا ح خي

  .الترويحية المقدمة لهم  األنشطةمن المسنين في المؤسسات يزاولون العديد من %) 70.6(

اك   ،عن المشكالت التي تواجه المسئولين عن مؤسسات الرعاية أما فقد آشفت نتائج المقابالت أن هن

ي  ًانقص دد ا واضح ف يينع اعيي  الختصاص يين أو االجتم واء النفس ديم   س ال تق ي مج املين ف ن الع

دما هري      تالخ ب الش دني الرات ت ت ا بين ا أنه نين، آم ة للمس ية واالجتماعي ادية والنفس   اإلرش

يين صاتخلال نين    ص ة للمس ة االجتماعي ات الرعاي ي مؤسس املين ف ة   ،والع اض ميزاني ت بانخف  تمثل

ى الشعب الفلسطيني  روض عل نين، والحصار االقتصادي المف ة للمس ة االجتماعي  مؤسسات الرعاي

  .الذي حال دون وصول التبرعات من الخارج
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ر  ة جعف طرابات): "2008(دراس ي المؤس االض نين ف دى المس ابية ل ي العص ة ف ات اإليوائي س

  "محافظات شمال فلسطين

توى  ى مس رف عل ى التع ة إل دفت الدراس طراباته ي  االض ين ف نين المقيم دى المس ابية ل العص

طين   مال فلس ات ش ي محافظ ة ف ات اإليوائي ة    ،المؤسس رات التالي ر المتغي ة أث ى معرف نس(وإل  ،الج

ة  ،الحالة التعليمية ،االجتماعيةالحالة  ،العمر وع األسرة   ،مدة اإلقام ى  ) ن العصابية   االضطرابات عل

ة العشوائية من          ،لدى المسنين ة الطبقي ا بالطريق م اختياره ) 145(حيث تكونت عينة الدراسة التي ت

  .مسنًا ومسنة من المحافظات الشمالية لفلسطين

ين في المؤسسات       االضطراباتأشارت نتائج الدراسة إلى أن  دى المسنين المقيم العصابية منتشرة ل

بة   ة بنس ى  %) 100(اإليوائي ة عل ة االضطراباتموزع ق : التالي اب ،%)29(القل  ،%)28( االآتئ

رض   وهم الم ري   ،%)25(ت واس القه ود     %). 18(والوس ى وج ا إل ة أيض ائج الدراس ارت نت وأش

ة     االضطرابات فروق ذات داللة إحصائية في درجة   ة العصابية تعزى للحال وللمستوى   ،االجتماعي

  .ع األسرةولنو ،التعليمي

الي   و غ ازي وأب ة حج نين ): "2008(دراس كالت المس يخوخة(مش البة ) الش ا بالص وعالقته

  "على عينة من المسنين الفلسطينيين في قطاع غزة ةدراسة ميداني: النفسية

ى  هدفت الدراسة ا المسنون الفلسطينيون في محافظات            إل اني منه ي يع ى المشكالت الت التعرف عل

ي   ين المشكالت الت ة ب دفت الكشف عن العالق ا ه ديهم، آم ية ل ى مستوى الصالبة النفس غزة، وعل

ين الجنسين في المشكالت،      يعاني منها المسنون ومستوى الصالبة النفسية، والتعرف على الفروق ب

  .مسنًا ومسنة من محافظة غزة) 114(وتكونت عينة الدراسة من . فسيةومستوى الصالبة الن

أظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب أبعاد المشكالت التي يعاني منها المسنون الفلسطينيون في محافظة   

الي     ى النحو الت ة المشكالت  : غزة آانت عل ، المشكالت النفسية   %)63.7(االقتصادية   و االجتماعي

  %).56.4(الصحية الجسمية ، المشكالت %)57.5(
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د عن   ع ويزي نين الفلسطينيين مرتف دى المس ية ل توى الصالبة النفس ة أن مس ائج الدراس ا بينت نت آم

ة %) 70( اك عالق ي، وأن هن توى افتراض هآمس كالت  ارتباطي ين مش ائيًا ب ة إحص ية ودال عكس

ة إحصائيًا في     آما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجو . المسنين والصالبة النفسية لديهم روق دال د ف

المشكالت لدى المسنين تعزى للجنس، بينما توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصالبة النفسية      

  .لصالح الذآور

 احتياجات النساء المسنات الفلسطينيات وصحتهن الجسمية      : " )Imam, 2010(اإلمام دراسة 

  "والنفسية

م العوامل         هدفت ال ة اه ة ومعرف دراسة إلى تقييم جودة الحياة لدى النساء المسنات في الضفة الغربي

إمرأه مسنة من ذوي  ) 50(حيث تألفت عينة الدراسة من  , المؤثرة على صحتهن الجسمية والنفسية 

ّن باستخ      , عاما فما فوق) 65( الفئة العمرية  ة معه ابالت معمق م  إجراء مق دام للوصول إلى الهدف ت

ة       ل الباحث بقا من قب د مس ة المع ى         . دليل مقابل ة عل ذ دراسة مسحية مقطعي م تنفي ( وفي الوقت نفسه ت

  .Short Form Health Survey (SF-36)مسنة باستخدام مقياس ) 402

أظهرت نتائج الجانب الكيفي من الدراسة معاناة المشارآات من أآثر من مشكلة صحية في آن واحد   

ا أن ,  ين أيض ا تب ة    آم راد العائل ع أف دة م ة جي ات اجتماعي تعن بعالق ارآات يتم م المش ن , معظ وأنه

اه   ن الحي ا ع عرن بالرض ا       . يش اني منه ي تع ية الت اآل النفس رز المش ا أب ائج أيض رت النت ا أظه آم

  . وفقدان اإلستقاللية, والقلق , المسنات وهي مشاعر اإلآتئاب

ائج الجانب الكمي من الدرا ك آشفت نت ى جانب ذل بة إل ل بنس سة أن معظم المشارآات من األرام

  .منهن يشملهن التأمين الصحي %)72(وأّن , %)60(ال تجدن القراءة والكتابة بنسبة , %)56.7(

تعد أمراض  و , فقط من المشترآات وضعهن اإلقتصادي جيد %) 16(آما أظهرت النتائج أيضا ان 

ب ل            القل ات المفاص ا التهاب نات، تليه اء المس حة النس ي لص ق رئيس در قل ة مص ة الدموي واألوعي
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أفضل من المشارآات    ) 69-65( ووجد أّن الصحة الجسمية للمشارآات من عمر , العظام  وهشاشة

وق  ) 70(اللواتي يبلغ أعمارهن  غ        . عاما فما ف واتي يبل ا وجد أن الصحة النفسية للمشارآات  الل آم

ارهن  ة         ) 70(أعم ة العمري ن ذوي الفئ ارآات  م ن المش ل م وق أفض ا ف ا فم وأن ). 90-65(عام

ات      ر متعلم ع الغي ة م ية بالمقارن تلكن أفضل صحة نفس ات يم ارآات المتعلم اء , المش ا أن النس آم

ر    ع غي ة م مية بالمقارن ية وجس حة نفس ل ص تلكن أفض ة يم طة اإلجتماعي ي األنش ارآات ف المش

  .المشارآات 

,  النتائج أيضا أن الوضع االقتصادي للمشارآات له تأثير إيجابي على صحتهن الجسمية وقد بينت 

وأن اللواتي ينتفعن من الضمان اإلجتماعي يتمتعن بصحة جسمية أفضل من غير المنتفعات من 

  .الضمان اإلجتماعي 

ة  ة البطم ي   ): "Albutmeh,2011(دراس نين ف دى المس اة ل ة الحي ية ونوعي حة النفس الص

  " افظة بيت لحممح

ة بيت لحم              دى المسنين في منطق ائدة ل ر مشاآل الصحة النفسية الس د أآث ى تحدي  ،هدفت الدراسة إل

اتهم    ة الدراسة من      . وآيف يقيمون جودة حي ة     ) 300(حيث تكونت عين ة العمري مسن من ذوي الفئ

  .فما فوق والذين يعيشون في منطقة بيت لحم) 65(

ادة           %) 24.7(أشارت نتائج الدراسة إلى أن  وهم المرض بدرجة ح د اشتكوا من ت ار السن ق من آب

دًا من أعراض الوسواس            %) 14.4(وأن  ،إلى حادة جدًا ى حاد ج اد إل انون من مستوى ح نهم يع م

أنهم %) 9.3(ومن جهة أخرى فقد اشتكى  ،القهري انون  منهم ب ادة      يع ق بدرجة ح ادة   إمن القل ى ح ل

  .جدًا

ق   اب أما فيما يتعل د أشار    ،باالآتئ انون من     %) 12.7(فق أنهم يع نهم ب اب م ى     االآتئ ديدة إل بدرجة ش

اته     %) 8.9(وآان  ،شديدة جدًا ى معان د أشاروا إل نهم ق ى      فمن الخو   مم ديدة إل المرضي بدرجة ش
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انون  %) 10.3(وأن  ،منهم يعانون من جنون العظمة%) 14.1(وتبين أيضا أن  ،شديدة جدا منهم يع

  .من أعراض ذهانية

ائج أيضا    وأشارت ى أن  إالنت م من المستطلع آرا  %) 46.2(ل د صنفوا مستو    ؤه جودة معيشتهم   ى ق

ى أدنى     ،إلى جيد جدًا بالجيد وقد حصل مجال الصحة الجسدية في تقييم جودة الحياة عند المسنين عل

  .درجات

   :دراسات عربية: ثانيًا

  " مشكالت المسنين في دور الرعاية في األردن): "1993(دراسة محافظة 

اني         د المشكالت التي يع ى تحدي ذه الدراسة إل ة في األردن،       هدفت ه ا المسنون في دور الرعاي منه

ا دى اختالف شعورهم به ا، وم م مجاالته ك   وأه ي تل امتهم ف دة إق رهم، وم هم، وعم اختالف جنس ب

ع  تكّون مجتمع الدراس  . الدور ة دور          ة من جمي ى التجاوب مع الباحث في آاف ادرين عل المسنين الق

تثناء        ) 80(عددهم  الرعاية في األردن، والبالغ ّم اس د أن ت اث، وبع ناً  من ذآور وإن ناً   ) 20(مس مس

نهم راد, م م أف ا وه د من ثباته يهم أداة الدراسة للتأآ ي ُطبقت عل وائية الت ة العش ة, العين  تألفت عين

الغ عددهم        الدراسة من    اقين، والب راد مجتمع الدراسة الب ع أف نهم  ) 60(جمي ناً ، م ذآور   (26) مس

ة من جزأين، تضمن    . إناث) 34(و ى    ولجمع المعلومات طّور الباحث استبانة مؤلف الجزء األول عل

ى          اني عل رات الدراسة، وتضمن الجزء الث تبانة التي     معلومات من المسنين حول متغي رات االس فق

ى    ى خمسة مجاالت للمشكالت هي       ) 68(اشتملت عل رة توزعت عل المجال الصحي والنفسي     :فق

  .واالجتماعي وتقديم الخدمات والترويحي

م   ائج أن أه ة نظرهم هو المجال الترويحي       مجاالت المشكالت   وقد أظهرت النت ه في   ، من وجه يلي

أظهرت نتائج الدراسة   آما. االجتماعي، ثم المجال الصحي، وأخيراً  المجال النفسي الترتيب المجال

ات،    أن المسنين في دور الرعاية يعانون من مشكالت عديدة، توزعت في درجة حدتها إلى خمسة فئ

اء    اشتملت الفئة األولى على المشكالت الحادة جداً ، وتمثلت ا أثن بعدم وجود أعمال مسلية يقومون به
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ة    وقت الفراغ، وشعورهم بأنه ال يوجد لهم بديل ة،      آخر عن اإلقام وفر المكتب في المؤسسة، وعدم ت

الم    الت، وأف ة والمج حف اليومي رامج        والص ة الب لية، وقل ة مس اب فكري ارة، وألع ديو المخت الفي

زالء،  ة للن اطات الترفيهي ام      والنش ا نظ ى فيه ي ال يراع ام الت ات الطع ة لوجب ة الغذائي دني القيم وت

تخص األسرة، آما يعانون من صعوبة في   الحمية، وعدم قيام أبناء المسنين باستشارتهم في قرارات 

  . والتنقل، وال يجدون من يشكون إليه همومهم ومشكالتهم الحرآة

روق  ود ف ى وج ائج إل ت النت ود   ودل نين بالمشكالت تع عور المس ة ش ي درج ة إحصائية ف ذات دالل

ذآور    لمتغير الجنس، على مستوى  ة  ولصالح ال اث يشعرن بالمشكالت    . الدالل ين أن اإلن ى   إذ تب عل

 غير أن. الكلي، والمجال االجتماعي، والصحي، وتقديم الخدمات، والنفسي أآثر من الذآور المقياس

اث  ر   . الذآور يشعرون بالمشكالت في المجال الترويحي أآثر من اإلن ق بمتغي ا يتعل د    وفيم ر، فق العم

ة من         ة العمري ائج أن المسنين في الفئ في المجال    بالمشكالت  سنة يشعرون  ) 70-60(أظهرت النت

ا في  ) 71(الصحي أقل من المسنين في الفئة العمرية  م       فأآثر، أم ي فل اس الكل اقي المجاالت والمقي ب

د أظهرت    . العمر تظهر فروًق ذات داللة إحصائية، تعود لمتغير ة فق أما بخصوص متغير مدة اإلقام

د      النتائج عدم وجود اختالف في درجة ك    شعور المسنين بالمشكالت، سواء طالت م امتهم في تل ة إق

  .الدور أم َقُصر

ة     االجتماعيةدراسة وصفية مقارنة للمشكالت ): "1994(دراسة جمعة  والنفسية في دور الرعاي

  "اإليوائية والمترددين عل نوادي المسنين

ة       ة اإليوائي هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت االجتماعية والنفسية للمسنين في دور الرعاي

ة         والمسنين في ين المشكالت االجتماعي ة ب ذلك المقارن وادي  المسنين، وآ ى ن  بيوتهم والمترددين عل

ث         ع المصري، حي ي المجتم وتهم ف ي بي نين ف ة والمس ة اإليوائي ي دور الرعاي نين ف ية للمس والنفس

  .مسنًا من دور الرعاية) 73(مسنًا من البيوت، و) 91(تكونت عينة الدراسة من 
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ة أن   ائج الدراس رت نت وء         أظه ل س ة مث كالت اجتماعي ن مش انون م ة يع ي دور الرعاي نين ف المس

ا   عالقتهم بزوجاتهم و أبنائهم وأقاربهم، وفقد األصدقاء، وصعوبة التكيف مع زمالئهم في الدار، بينم

  .المسنون في البيوت يعانون من مشكالت آيفية تمضية أوقات الفراغ، ومشكالت التقاعد

ي   نين ف ا أن المس ين أيض د تب دة و     وق عور بالوح ل الش ية مث كالت نفس ا بمش عرون أحيان وت يش البي

ذه المشكالت          ا من ه انون دوم ة يع الضيق والقلق من ضغوط الحياة، بينما المسنون في دور الرعاي

  .النفسية إلى جانب التوتر وقلة النوم وما ينجم عن ذلك من سوء التوافق

  "االجتماعيةالعوامل األسرية المؤدية إلى إيداع المسنين بدور الرعاية ): "1998(دراسة بياري 

د           ة، وتحدي دور الرعاي اق ب ى االلتح ن إل ار الس دفع آب ي ت ل الت د العوام ى تحدي ة إل دفت الدراس ه

وتهم      ة دون استقرارهم في بي ، مشكالت وحاجات المسنين الذين حالت ظروفهم األسرية واالجتماعي

ة    ). 65.5(مسنًا بلغ متوسط أعمارهم ) 75(وقد تكونت العينة من  ائج أن سوء الحال وقد أظهرت النت

ى              ة المسن آانت من العوامل التي أدت إل ى خدم ن عل زوج أو اإلب درة ال الصحية للمسن مع عدم ق

ل،      اء بالعم ارب، وانشغال األبن ل   إيداع المسنين في دور الرعاية، آما آان لعدم وجود األق وعدم تقب

م في وجودهم         ة دور مه دور الرعاي ة ب األبناء إقامتهم معهم و بين رغبة المسن الشخصية في اإلقام

  .في دور الرعاية

دين (العقوق ): "2000(دراسة السدحان  ى المسنِّين     ) تخلِّي األبناء عن الوال ة عل دراسة اجتماعي

  "سعوديةالمقيمين بدور الرعاية االجتماعية في المملكة العربية ال

ة، إضافة       ة االجتماعي نِّين والمسنَّات دور الرعاي هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب دخول المس

ى      مَّ التعرف عل م، ث إلى محاولة استقصاء الخصائص االجتماعية والمهنية واالقتصادية والتعليمية له

دور، حيث استخدمت اال    ذه     عالقة هؤالء المسنِّين والمسنَّات بذويهم خارج ال أداة رئيسية له تبانة آ س

ة السعودية     ة العربي الدراسة، واختيرت العينة من المسّنين المقيمين بدور الرعاية االجتماعية بالمملك

  .دارًا للرعاية االجتماعية) 13(ويبلغ عددها 
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ذآور بلغت      ين    %) 60(ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نسبة المسنِّين ال ة المقيم من جمل

د نَّات   ب بة المس ت نس ين بلغ ي ح ة، ف ة االجتماعي م  %). 40(ور الرعاي ة أن معظ رت الدراس و أظه

ادة    ) 70(المسنِّين المقيمين بدور الرعاية االجتماعية تجاوزت أعمارهم  اث في زي عامًا، ويتفوق اإلن

ر ارهن , العم غ متوسط أعم ذآور ) 77(حيث بل ار ال ين متوسط أعم ي ح ًا، ف ا) 74(عام ًا، أم  عام

دور         ) 75(المتوسط العام للمسّنين والمسنَّات فهو    ين ب رة من المسنِّين المقيم ا أّن نسبة آبي ًا، آم عام

ا أن            ه الشيخوخة، آم ك بسبب إصابتهم بعت ين التكليف الشرعي؛ وذل ر مكلف الرعاية االجتماعية غي

ر   الغالبية العظمى من المسنِّين المقيمين بدور الرعاية االجتماعية من السعوديي ن، ونسبة قليلة من غي

  .السعوديين أو مجهولي الهوية

ديهم شريك          م يوجد ل ة ل ة االجتماعي دور الرعاي ين ب وحسب نتائج الدراسة فإن أغلبية المسنِّين المقيم

ه   )% 7.4(في حياتهم؛ فال يوجد إال  فقط متزوجين، والبقية الباقية إما مطّلق، أو أرمل، أو لم يسبق ل

ة،            آما تن. الزواج أصًال ة االجتماعي دور الرعاي ين ب نِّين المقيم ين المس دًا ب ر ج ة بشكل آبي تشر األّمي

ة       %) 2(وال يوجد من يحمل شهادة دراسية سوى       دور الرعاي ين ب ط، وإّن معظم المسنِّين المقيم فق

ل دخولهم      مَّ الرعي قب ة، ث  االجتماعية آانوا يمارسون األعمال التجارية، ثمَّ األعمال الحرفية والمهني

ة            . الدور ل دخولهن دور الرعاي ال قب ة أعم نَّ يمارسن أي م يك نهّن ل ة العظمى م أما المسنـَّات فالغالبي

ام   . االجتماعية , واتصف المسنـّون المقيمون بدور الرعاية االجتماعية بالضعف االقتصادي بشكل ع

د     % 5فالغالبية العظمى من ضعيفي الدخل، وأقل من  ان مستواه االقتصادي جي نهم آ ل دخولهم    م قب

  .الدور

انوا يسكنون في          ة آ ة االجتماعي دور الرعاي ين ب وتكشف الدراسة أن أآثر من نصف المسنِّين المقيم

انوا   %) 22(آما أن نصفهم يسكنون في منازل شعبية، و. المدن، وثلثهم آان يسكن في القرية نهم آ م

دور ولهم ال ل دخ دون سكن قب ين. ب نِّين المقيم ث المس ر من ثل ة ال  وأن أآث ة االجتماعي دور الرعاي ب

ا من             دار، أم اله لل ل إرس ان في المستشفى قب البهم آ دور، وغ ُيعرف لهم مأوى محدد قبل دخولهم ال

   %).8.2(آان يعيش مع أبنائه فال تتجاوز نسبتهم 
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ن     ود م دم وج و ع ة ه ة االجتماعي نِّين دور الرعاي دخول المس بب األول ل ة أن الس رت الدراس وأظه

م تتجاوز نسبتهم     يرعاهم، أما نهم سبب    %)3.9(من آان سبب دخوله تخلِّي أسرته عنه فل ، وعدد م

بتهم  باب اقتصادية، ونس ه أس ين المسن %). 14.5(دخول ة ب ارات التبادلي ا اتسمت الزي نة  / آم المس

ثهم ال      ن ثل ر م د أآث ا يوج رى، آم ارة واألخ ين الزي رات ب د الفت ة، وتباع دار بالقل ارج ال م خ وذويه

ين              يزوره  دًا ب اتفي محدود ج ارب أو عدم وجودهم، ويوجد اتصال ه ة األق ى قل د إل ذا عائ أحد؛ وه

ين   نِّين المقيم وم بعض المس دور، ويق م خارج ال ة وذويه ة االجتماعي دور الرعاي ين ب نِّين المقيم المس

  .بدور الرعاية االجتماعية بالسؤال عن أسرهم بشكل مستمر

  "البرامج الترويحية بدور المسنين هتواجالمشكالت التي ): "2006(دراسة علي 

دور المسنين في             ة ب رامج الترويحي م المشكالت التي تواجه الب ى أه هدفت الدراسة إلى التعرف عل

  .مسنة) 174(مسنًا بواقع ) 310(محافظتي القاهرة والجيزة، حيث بلغت عينة الدراسة من 

وافر نشاطات  دم ت ي ع ة هي ف البرامج الترويحي م المشكالت المرتبطة ب ائج الدراسة أن أه بّينت نت

اب     وافر األلع دم ت ي، وع رويح الرياض دومينو  (الت ة، ال طرنج، الطاول الت   )الش ود حف دم وج ، وع

دم     ى ع د عل ع التأآي احف، م ارض والمت ارة المع درة زي وتر، ون اب الكمبي وافر الع دم ت مر، وع الس

  .  شارآة في الندواتالم

ة       ): "2009(دراسة الرواشدة  ى دور الرعاي خصائص المسنين ومشكالتهم وأسباب تحويلهم عل

 "في األردن

ة نظرهم في دور      هدفت الدراسة المسحية إلى التعرف على خصائص المسنين ومشكالتهم من وجه

ين     الرعاية في األردن، وأسباب تحويلهم إليها، حيث تكّون مجتمع الدراسة  ع المسنين المقيم من جمي

الغ عددهم    ى المسنين         ) 273(في دور الرعاية والب اث، واقتصرت الدراسة عل نًا من ذآور وإن مس

الغ عددهم          ة في األردن، والب ة دور الرعاي ع الباحث في آاف نًا  ) 111(القادرين على التجاوب م مس

  .دراسةمن ذآور وإناث، وتم إجراء المقابالت الفردية مع جميع أفراد ال
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ي أدت        أظهرت نتائج التحليالت اإلحصائية أن وقد   م األسباب الت ان من أه راغ آ دة والف عامل الوح

درت      دقائه تص ه وأص ن بمعارف لة المس اع ص ة، وأن انقط ى دور الرعاي ن إل ل المس ى تحوي إل

ًا     ائج أيض رت النت ة، وأظه كالت االجتماعي درت    المش ام تص كل ع حة بش ار الص عور بانهي أن الش

  .، وعدم توفر العالج الطبيعي تصدرت المشكالت المتعلقة بخدمات اإلدارةشكالت الصحيةالم

   :الدراسات األجنبية  : ثالثًا

ر  او وآخ ة ش ي    ":)  (Chou,et al, 2002نيدراس ين ف ا المقيم ى رض ؤثرة عل ل الم العوام

  "يوائية للمسنينإلالمؤسسات ا

م العوامل التي       ى أه ى التعرف عل ين في المؤسسات    هدفت الدراسة إل ى رضا المقيم أثير عل ا ت له

ة  ) 62(مسنًا من ) 996(اإليوائية في أستراليا، حيث تم اختيار عينة مكونة من  ) 36((مؤسسة إيوائي

ة، و  وت منخفضة العناي ن البي ًا م ريض ) 26(بيت وت التم ن بي ًا م تخدام  )بيت م اس ات ت ع البيان ، ولجم

ة دمات اآلتي اس رضاهم عن الخ تبانة لقي ة  :اس دمات الرعاي ة، خ دمات البيتي ة، الخ دمات الغذائي الخ

  .المقدمة من قبل الطاقم، والغرف

ى   أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك مستوى عاليًا من الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، وقد آان أعل

أن       ا وجد أيضا ب ة، آم يهم من طاقم الرعاي ة إل ة الشخصية المقدم درجة رضا عن خدمات الرعاي

وأظهرت النتائج أيضًا أن رضاهم عن خدمات   . ة الرضا آانت أعلى آلما تقدم المسن في العمردرج

  .الرعاية آان له تأثير آبير وواضح على الرضا عن الخدمات األخرى

ديل عن   ): "Gazquit, 2003(  دراسة جازآويت   يم الخدمات آب دين في تقي زوار ليسوا جي ال

  "المسنين في بيوت التمريض

ديل          هدفت الد وت التمريض آب يم الرضا عن الخدمات في بي راسة إلى تحديد إمكانية الزوار في تقي

ة من        ة مكون ار عين م اختي رًا من    ) 125(عن المسنين المقيمين فيها، حيث ت ًا  ) 13(مريضًا وزائ بيت



55 
 

ة، والخدمات            اس رضاهم عن الخدمات الطبي تبانة لقي يهم نفس االس من بيوت التمريض، طبقت عل

  .ة، والغرفالغذائي

ل            ن قب رف م ة والغ دمات الطبي ن الخ ة ع ا مرتفع ة رض اك درج أن هن ة ب ائج الدراس رت نت أظه

ى   المرضى، بينما آان هناك درجة رضا منخفضة عن الخدمات الغذائية، في حين أعطى الزوار أعل

زوا       أن ال ائج الدراسة ب ان من نت ر درجات عن الخدمات جميعها بالمقارنة مع المرضى المسنين، وآ

  .ال يملكون القدرة على تقييم الرعاية آبديل عن المرضى المسنين

الي  ة آارام ا " ):(Karamali, 2006دراس ي آولومبي ة ف ات اإليوائي ل : المؤسس أثير العوام ت

  "المؤسسية على رضا المقيمين

ا عن       ة في آولومبي هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى استكشاف رضا المقيمين في المؤسسات اإليوائي

ن      ال ة م ت العين ث تكون يهم، حي ة إل دمات المقدم نًا) 52(خ ن   , مس ارهم م م اختي ات ) 10(ت مؤسس

ة  , إيوائية، حيث تم استخدام أداتين لجمع المعلومات وهي أداة المقابلة واالستبانة، تضمنت أداة المقابل

ات، وعن رضاهم عن   ي المؤسس ربتهم ف ة، تج ى المؤسسات اإليوائي دومهم إل باب ق ئلة عن أس  أس

ة         دمات اآلتي ن الخ اهم ع اس رض تبانة لقي تخدمت االس ين اس ي ح ة، ف دمات الغذائي دمات : الخ الخ

  .التمريضية، خدمات النظافة، خدمة غسيل المالبس، والخدمات الترفيهية

ا             ة منه ى المؤسسات اإليوائي دومهم إل ى ق د من األسباب التي أدت إل اك العدي أظهرت النتائج بأن هن

درة ا  دم مق رض، وع ن     الم ة م وت قريب ي بي ة ف ي اإلقام ة ف م، الرغب ة له ديم الرعاي ى تق رة عل ألس

  .األقارب،  والوحدة

رئيس هو            ان السبب ال ة، وآ م الرضا عن التجرب د أظهر معظمه أما عن تجربتهم في المؤسسات فق

د أعرب    . شعورهم بأن المؤسسات تتشابه آثيرا مع بيوتهم األصلية ة فق وفيما يتعلق بالخدمات الغذائي

  .معظمهم الرضا عن هذه الخدمة
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م الرضا عن الخدمات            د أظهر معظمه تبانة، فق أما بالنسبة لرضاهم عن الخدمات التي شملتها اإلس

  .وآان أعلى درجة رضا لصالح الخدمات التمريضية

المشاآل النفسية والصحية لدى المسنين  " ):Aris & Draman, 2007(أريز ودرامان دراسة 

  "آوانتنفي بيوت التمريض في 

ة،         هم الديمغرافي بة لخصائص ات بالنس ي المؤسس ين ف نين المقيم ى وصف  المس ة إل دفت الدراس ه

   .  وقد تم استخدام اإلستبانة لتحقيق الهدف من الدراسة باإلضافة لحالتهم الصحية والنفسية،

ة أن    ائج الدراس رت نت ة،      %) 68(أظه راض المزمن ن األم انون م نين يع ن المس نهم %) 16(م م

اء المشي و     %) 47.2(يعتمدون وظيفيًا على اآلخرين، حيث أن  رهم أثن منهم يتلقون مساعدة من غي

ين أيضا أن    . يتلقون المساعدة من غيرهم عند صعود الدرجات%) 38.2( د تب ار   %) 33(وق من آب

  . منهم يعانون من اإلآتئاب%) 22.2(ن  من المشاآل اإلدراآية، و السن يعانو

ة  دي  ادراس ادي وأحم دى   "Etimadi & Ahmadi, 2009): (عتم ية ل راض النفس األم

  "المقيمين في بيوت المسنين

وت         ي بي ون ف ذين يعيش ك ال ا ألولئ يخوخة وخصوص اآل الش ة مش ى معرف ة إل ذه الدراس دفت ه ه

ة       ) 120(اختيار  المسنين في إيران، حيث تم وت المسنين الحكومي شخصا بالطريقةالعشوائية من بي

ران،    اس       والخاصة في طه م استخدام مقي ات ت و    Beck Depression Inventoryو لجمع البيان

   .     SCL90 مقياس

من المقيمين يعانون من أحد أعراض األمراض النفسية،  أآثرها شيوعا  %) 62(أظهرت النتائج أن 

ين الرجال      ، وقد%) 32(ب بنسبة االآتئا ا  ب ين النساء أآثرمنه . آانت المعاناة من المشاآل النفسية ب

ار السن بنسبة               د آب م من المخاوف عن ى أن الوضع االقتصادي هومن أه ائج أيضًا إل وأشارت النت
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بة     %)55.8( ة بنس ات االجتماعي م العالق ن ث بة    %)55(، وم يخوخة  بنس ن الش ا ع دم الرض ، وع

  %).  45(، باإلضافة لعدم وجود أنشطة لديهم  بنسبة %)45.8(

  : التعليق على الدراسات السابقة 2.11

  التعليق على الدراسات المحلية      

اتهم،      ة المسنين ومعان دم دراسة أجريت في         تناولت عدد من الدراسات المحلي ومن المالحظ أن أق

ام      ي الع لبي ف ة الش ي دراس طين ه ي     )1999(فلس نين ف ة المس ام بدراس ة االهتم ي حداث ا يعن ، مم

  :فلسطين، وقد قسمت الدراسات الى محورين أساسيين

ة المسنين   وهي   : المحور األول  دراسات تناولت المسنين المقيمين في بيوتهم ، والذين يرتادون أندي

ار السن في الضفة            ) 1999(دراسة صنصور ين آب ة العجز ب ار وجود وطبيع ى اختب التي هدفت ال

دك     ) 2001(الغربية، و دراسة حسنين  ة، ودراسة ادآي دة القديم التي تناولت أوضاع المسنين في البل

و         ) 2006( التي رآزت على ظاهرة العنف ضد المسنين في القدس الشرقية، ودراسة حجازي واب

ى مستوى           ) 2008(غالي  ى مشكالت المسنين في محافظات غزة وعل ى التعرف عل التي هدفت ال

ام     ة اإلم ديهم ، ودراس ية ل البة النفس حتهن     ) 2010(الص نات وص اء المس ى النس زت عل ى رآ الت

التي رآزت على الصحة النفسية للمسنين في محافظة    ) 2011(الجسمية والنفسية ، ودراسة البطمة 

  .ون جودة حياتهم بيت لحم وآيف يقيم

التي  ) 1999(دراسات تناولت المسنين في المؤسسات اإليوائية منها دراسة الشلبي   : المحور الثاني 

راهيم            ة وقطاع غزة ، و دراسة إب وت المسنين في الضفة الغربي  التي ) 2008(هدفت الى مسح بي

ر        ة جعف ة، ودراس ات اإليوائي ي المؤسس نين ف كالت المس ت مش ى   ال) 2008(تناول زت عل ي رآ ت

 .اإلضطرابات النفسية لدى المسنين في المؤسسات اإليوائية في محافظات شمال فلسطين 
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  :الحظت الباحثة من خالل استعراضها للدراسات المحلية ما يلي 

ى             • ا رآزت بشكل واسع  عل ى موضوع الدراسة، وإنم ة  ال لم تتطرق أي من الدراسات المحلي

 . مشكالت المسنين ومعاناتهم

ات           • ي المؤسس وتهم أو ف ي بي ين ف واء المقيم نين س اة المس ى معان ات عل م الدراس ت  معظ اتفق

ددة     كالت متع ن مش ة م ادية،     : اإليوائي ية، واإلقتص حية، والنفس كالت الص ا المش أهمه

ه حيث اظهرت            ا توصلت الي ذه الدراسات فيم ع ه ة تتفق م واإلجتماعية، وبهذا فالدراسة الحالي

 .ية معاناة المسنين في المؤسسات اإليوائية من هذه المشكالت نتائج الدراسة الحال

اث من       • ذآور واإلن ى ال اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اشتمال عينة الدراسة عل

 .في اشتمال  العينة على اإلناث فقط) 2010(آبار السن ، بينما اختلفت مع دراسة اإلمام 

ا   • ع بعض الدراس ة  م ت الدراس ام     اتفق ة اإلم ل دراس ة مث أداة للدراس ة آ تخدام المقابل ي اس ت ف

تبانة  )2006(، ودراسة ادآيدك )2010( ، بينما اختلفت مع معظم الدراسات التي استخدمت االس

  .ومقاييس الصحة النفسية في جمع البيانات المطلوبة

  التعليق على الدراسات العربية 

ذا   من المالحظ وجود اهتمام من قبل الدول العربي ة بدراسة المسنين في المؤسسات اإليوائية، ظهر ه

زت     د رآ دافها،  فق دد أه ات وتع ذه المؤسس ي ه ت ف ي تناول ات الت دد الدراس ن خالل تع ام م اإلهتم

ة آدراسة          ا المسنين في دور الرعاي اني منه الدراسات في البداية على تحديد أهم المشكالت التي يع

ة  ة   ) 1993(محافظ ت للمقارن م توجه ي دور     ،  ث نين ف ية للمس ة والنفس كالت اإلجتماعي ين المش ب

ة        وتهم آدراسة جمع ة والمسنين في بي ة      )1994(الرعاية اإليوائي ى محاول م انتقلت الدراسات ال ،  ث

اري       ة بي ة آدراس ات اإليوائي ى المؤسس نين ال دوم المس باب ق ى أس رف عل ة )1998(التع ، ودراس
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دحان  دة   )2000(الس ة الرواش رامج    )2009(، و دراس ة الب ي تواج كالت الت ت المش ى أن بحث ، ال

  ).2006(الترويحية بدور المسنين آدراسة علي 

  :الحظت الباحثة من خالل استعراضها للدراسات العربية ما يلي 

 .لم تتطرق أي من الدراسات العربية الى موضوع الدراسة •

ة     • تمال عين ي اش ابقة ف ات الس ع الدراس ع  جمي ة م ة الحالي ت الدراس ذآور   اتفق ى ال ة عل الدراس

 .واإلناث من آبار السن 

 .اعتمدت الدراسات العربية  على اإلستبانة آأداة رئيسية لجمع البيانات  •

ي       • ه دراسة عل ا توصلت الي اك مشكالت    ) 2006(اتفقت نتائج  الدراسه الحالية  مع م في ان هن

 .تواجه الخدمات الترفيهية في المؤسسات 

ه ا  • ا  الدراس ت أيض ا اتفق ة   آم ة محافظ ه دراس ا توصلت الي ع م ة  م اة ) 1993(لحالي ن معان م

ق بالخدمات         المسنين من مشكالت تتعلق بصحتهم الجسمية والنفسية، وايضا من مشكالت تتعل

 المقدمة اليهم 

اري   • ة بي دحان )1998(توصلت دراس ة الس دة  )2000(، ودراس ة الرواش ، )2009(، و دراس

 ن إلى المؤسسات اإليوائية منها أسباب اقتصادية، ونفسية إلى العديد من أسباب قدوم المسني

  .وبهذا تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت اليه هذه الدراسات, ، واجتماعية، وصحية

  التعليق على الدراسات االجنبية 

  :قسمت الدراسات األجنبية  الى ثالث محاور أساسية 
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الي     ، الدراسة بشكل مباشر   دراسات تناولت موضوع  : األول المحور ا دراسة آارم )  2006(ومنه

دمات       ن الخ ا ع ي آلومبي ة ف ات اإليوائي ي  المؤسس ين ف ا المقيم اف رض ى إ ستكش دفت ال ي ه والت

  .المقدمة اليهم 

اني  ور الث ة  : المح ا دراس ر ومنه ر مباش كل غي ة بش ت موضوع الدراس ات تناول ت   دراس جازآوي

وت التمريض           التي هدفت الى تحديد إم )2003( يم الرضا عن الخدمات في بي زوار في تقي ة ال كاني

م العوامل    ) 2002(آبديل عن المسنين فيها ، ودراسة شاو وآخرين  ى أه التي هدفت الى التعرف عل

  .التي لها تأثير على رضا المقيمين في المؤسسات اإليوائية 

ث   ور الثال حية الت     : المح ية و الص كالت النفس ت المش ات تناول ي    دراس نون ف ا المس اني منه ي يع

  ).2009(، ودراسة إعتمادي وأحمدي )2007(المؤسسات اإليوائية ومنها دراسة اريز ودرامان 

  :الحظت الباحثة من خالل استعراضها للدراسات األجنبية  ما يلي 

ستكشاف  في الهدف من الدراسة وهو  ا ) 2006(اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة آارمالي  •

 .ن في  المؤسسات اإليوائية في آلومبيا عن الخدمات المقدمة اليهم رضا المقيمي

الي      • ة مع دراسة آارم أداة من ادوات      ) 2006(اتفقت الدراسة الحالي ة آ في استخدام المقابل

الدراسة ، بينما اختلفت عن باقي الدراسات التي اعتمدت على اإلستبانة والمقاييس في جمع   

 .البيانات 

ه   اتفقت نتائج  الدرا • ا توصلت الي الي    سه الحالية  مع م ودراسة شاو    ،)2006(دراسة آارم

رين  ة )2002(وآخ ت،  و دراس دمات  ) 2003( جازآوي نين راضون عن الخ ي أن المس ف

 .المقدمة لهم في المؤسسات اإليوائية
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 ، ودراسة إعتمادي )2007(اتفقت نتائج  الدراسه الحالية  أيضا  مع دراسة اريز ودرامان  •

  في المؤسسات اإليوائية من مشكالت صحية ونفسية  على معاناة المسنين) 2009(وأحمدي 

  مزايا الدراسة الحالية 

ة     • ة والعربي ى الدراسات المحلي ن أول ا م ي أنه ة ف ة الحالي ز الدراس ا يمي م م م –إن أه حسب عل

ة  ات        –الباحث ي المؤسس يهم ف ة إل دمات المقدم ن الخ نين ع ا المس اول موضوع رض ي تتن الت

 .اإليوائية

ألة              • ى مس ابقة باإلضافة ال ه الدراسات الس ا تطرقت إلي ة في مضمونها  م شملت الدراسة الحالي

ة المسنين في المؤسسات،         ة، تجرب ى المؤسسات اإليوائي الرضا بالخدمات، من أسباب القدوم ال

ا يعطي صورة أوضح           مشكالت المسنين ومعاناتها، و ايضا الرضا عن تعامل طاقم العمل مم

 .ن حياة المسنين في هذه المؤسسات ع

م تتطرق              • ة من  الخدمات التي  ل ة مدى رضا المسنين  عن جمل ة معرف حاولت الدراسة الحالي

ة، والخدمات        إليها الدراسات األجنبية السابقة ،  منها خدمات الصحة النفسية، والخدمات الثقافي

 .اإلجتماعية، باإلضافة ايضا الى خدمة التطوع

اقص، في          تعتبر الدرا • تقرائي الن نهج االس ا الم ادرة التي استخدم فيه سة الحالية من الدراسات الن

 .حين غلب استخدام المنهج الوصفي بطرقه المختلفة على الدراسات السابقة

داقية      • ن مص زز م كل يع ة بش ة الفردي ب المقابل ى جان ائق إل ة أداة الوث ذه الدراس ي ه تخدم  ف اس

 . تطرق اليها اي من الدراسات السابقةالدراسة، هذه االداه التي لم ت

 .تميزت الدراسة الحالية بصغر حجم عينة الدراسة،  مقارنة بكبر حجم عينة الدراسات السابقة •
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  الفصل الثالث

  :الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة، وموقعها، ومجتمعها، واختيار المشارآين، وإجراءات 

  . جمع وتحليل البيانات

  : منهج الدراسة  3.1

استخدمت الباحثة المنهج االستقرائي الناقص، ألنه المنهج المناسب في مثل هذه الدراسة، فهو منهج 

للتوصل إلى مبادئ عامة وعالقات آلية، وفيه ينتقل يهتم بمالحظة الظواهر وجمع البيانات عنها 

الباحث من الجزء إلى الكل، أو من الخاص إلى العام، حيث يبدأ بالتعرف على الجزيئات ويقوم 

  ). 2007الخرابشة، (بتعميمها على الكل 

  :مجتمع الدراسة  3.2

فظتي القدس وبيت لحم، تكّون مجتمع الدراسة من المسنين المقيمين في المؤسسات اإليوائية في محا

يبين توزيع مجتمع الدراسة ) 3.1(مقيما من الذآور واإلناث، والجدول اآلتي ) 98(والبالغ عددهم 

  .حسب تواجدهم في محافظتي القدس وبيت لحم
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  توزيع مجتمع الدراسة حسب المحافظة والمؤسسة والجنس): 3.1( جدول       
  

 المجموع  أنثى  ذآر  المحافظة  إسم المؤسسة الرقم

    بيت الرحمة اإلسالمي  .1

  القدس

1  6  7  

  54  40  14  سيدة اآلآلم للمسنين  .2

    الجمعية األنطونية   .3

  بيت لحم

  26  26  

  11  10  1  بيت القديس نيقوالوس للمسنين  .4

  98  82  16  المجموع

  :عينة الدراسة  3.3

) 4(المؤسسات اإليوائية، إذ بلغ عدد الذآور مسنا ومسنة من المقيمين في ) 30(بلغ عدد المشارآين 

مسنة، أختيروا بطريقة العينة المقصودة أو العمدية، وهي عينة غنية ) 26(مسنين، وبلغ عدد اإلناث 

بالمعلومات من أجل الدراسة المتعمقة للموقف أو الظاهرة، دون الرغبة أو الحاجة إلى التعميم 

ومسنة من المؤسسات اإليوائية في محافظة القدس،  مسنا) 13(، حيث اختير )2008قنديلجي، (

  .مسنا ومسنة من دور اإليواء في محافظة بيت لحم ) 17(و

لم تحدد الباحثة حجم العينة مسبقا، بل إن عملية اختيارالباحثة للمشارآين ارتبطت بحاجة الباحث  

  . للمعلومات، وآفاية المعلومات المجمعة

  :تطبيق الشروط اآلتيةقامت الباحثه باختيارهم بعد 

  .من تجاوز عمره ستين عاما فأآثر •

 . من هو قادر على التواصل الذهني مع الباحثة •

 : واستبعد من المشارآة
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 .من آان عمره دون سن الستين      •

 . الشيخوخة) عته(من يعاني من خرف  •

 . من هو مصاب بإعاقات سمعية ونطقية بالغة •

 .قدرته على إجراء المقابلةمن هو في حالة إعياء شديد تحد من  •

  .من ال يرغب بالمشارآة بالدراسة •

  : دور الباحثة  3.4

قامت الباحثة بالدور الرئيس في جمع البيانات من خالل المالحظة والمشارآة، وتحليل البيانات 

وعليه، فإن الباحثة في . وتفسيرها أوال بأول للوصول إلى المعاني الكامنة خلف الظاهرة المدروسة

اعتمادها على المقابلة الفردية وتحليل الوثائق قد انغمست مع الظاهره وتفاعلت واتحدت معها سعيا 

إلى الفهم المتعمق والتفسير الواقعي لكيفية حدوثها، والسعي للكشف عن قوانينها الداخلية المتشابكة 

  .والمعقدة بوعي وإدراك

   :جمع البيانات  3.5

  :األدوات التالية في جمع البيانات المتعلقة بالبحث، وتشملاعتمدت الباحثة في دراستها على 

 وهي المقابلة الفردية، وتصنف أيضا بالمقابلة شبه المقننة: األداة الرئيسة .1

حيث تم إجراء , إستخدمت الباحثة المقابلة الفردية آأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بالبحث

وقد تم تصنيف المقابلة بالمقابلة شبه ,  المقابلة وجها لوجه بين الباحثة والشخص المعني بالبحث 

رجوع إلى المقننة نظرا ألن الباحثة أعدت مسبقا مجموعة من األسئلة  بشكل رئيس من خالل ال

 حيث طرحتها الباحثة على المشارآين جميعهم , )1(الدراسات السابقة آما هو مبين في الملحق 
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وقد استخدمت الباحثة . ولكن بتسلسل مختلف وفق مجريات المقابلة والمعلومات التي تم جمعها

صل عن البيانات التي جمعت أثناء الدراسة في اإلجابة على تساؤالت الدراسة، وتقديم شرح مف

  .    الخدمات المقدمة في المؤسسات اإليوائية من وجهة نظر المشارآين

وتتمثل في الوثائق آالبروشورات، والمواقع اإللكترونية الخاصة بالمؤسسات : األداة الفرعية .2

 .اإليوائية

ن      ارة ع ي عب ورات، وه ا البروش ائق، أهمه ن الوث وعين م ى ن تها عل ي دراس ة ف دت الباحث اعتم

ة المشارآة بالدراسة،       آتيبات صغي ع المؤسسات اإليوائي ل إدارة  جمي رة تم الحصول عليها من قب

طة       ى األنش افة إل ة، باإلض ة اإليوائي ن المؤسس ات ع ى معلوم ورات عل ذة البروش وت ه إحت

ائق        ات من الوث ة بجمع البيان ا   (والخدمات التي تقدمها للمقيمين فيها، وقد قامت الباحث األخص بم ب

  .بهدف التحقق من مصداقية البيانات التي جمعت أثناء المقابلة, )يتعلق بالخدمات

إلى جانب البروشورات اعتمدت الباحثة عل موقعين إلكترونييين إذ لم لم يتوفر مواقع الكترونية 

  : وهذه المواقع هي , لبقية المؤسسات المشارآة بالدراسة

1  .org.www.fnddjeru تابع لبيت سيدة اآلآلم للمسنين  

2  ..org www.saintnicolashome تابع لبيت القديس نيقوالوس للمسنين  

وقد اشتملت ايضا هذه المواقع على ما تطرقت إليه البروشورات من  معلومات عن المؤسسة 

 .باإلضافة إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسه للمقيمين فيها, اإليوائية
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  :مراحل  جمع البيانات  3.6

مرت عملية جمع البيانات في هذه الدراسة بعدة مراحل، حيث قامت الباحثة بتنفيذ العديد 

  .من اإلجراءات في آل مرحلة، وفي ما يلي توضيح آامل لهذه المراحل

 : مرحلة التخطيط  )1

 .عن المشكلةتحديد األفراد الذين ستتم مقابلتهم، والوثائق التي يمكن أن تقدم معلومات  •

 .تصميم دليل مقابلة يضم مجموعة من األسئلة لها عالقة بأهداف وتساؤالت الدراسة  •

 .تلقي التدريب من قبل المشرف في آيفية إجراء المقابلة •

 :بداية جمع البيانات )2

  .إقامة عالقة وثيقة متبادلة مع األفراد موضوع الدراسة •

جراء المقابالت بشكل يتناسب مع األفراد اختيار غرفة مناسبة داخل المؤسسة اإليوائية إل •

 .المشارآين

 .  تحديد موعد مناسب مع األفراد إلجراء المقابلة •

الجنس، العمر، مدة اإلقامة : جمع البيانات الشخصية من خالل إستمارة اشتملت على ما يلي •

لسابق، الدخل، في المؤسسات اإليوائية، الحالة اإلجتماعية، وجود األبناء، المؤهل العلمي، العمل ا

  .مكان السكن السابق، والوضع الصحي

 ):مرحلة تنفيذ المقابلة(جمع البيانات الرئيسة   ) 3

 .بدء المقابلة بالترحيب بالمشارآين وشكرهم على المشارآة في الدراسة •
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 .طرح األسئلة المعدة مسبقا على جميع المشارآين في الدراسة  •

 .وقراءة ما يحدث أآثر من مجرد االستماعجمع البيانات الرئيسة بسماع ومالحظة  •

تسجيل البيانات والمالحظات على أوراق معدة مسبقا إلجراء المقابلة، وبنفس الكلمات  •

 .المستخدمة من قبل المشارآين

إعطاء المشارآين وقتا آافيا لإلجابة عن األسئلة، فمعظم المقابالت استغرقت مدة تراوحت  •

 .دقيقة) 60- 45(ما بين 

  .ليل األولي للبيانات بعد إجراء أول مقابلتين في أول مؤسسة في محافظة القدسبدأ التح •

 .تلخيص التصورات واألوصاف •

 .تحديد األفكار والحقائق التي تتطلب تأآيدًا في مرحلة اإلغالق •

  :إغالق جمع البيانات  ) 4

  .لحماقتراب جمع البيانات من النهاية مع مغادرة الباحثة للميدان في محافظة بيت  •

لم يحدد موعد نهائي النتهاء جمع البيانات من قبل الباحثة، فقد ارتبط ذلك بمشكلة البحث  •

 .وعمق البيانات التي جمعت وغناها

  :اآتمال جمع البيانات  ) 5

  .البدء بتحليل البيانات ببناء الحقائق آما هي موجودة في بيانات الباحثة المسجلة •

 .ء بالتفسيراتتحديد عالقة األجزاء بالكل قبل البد •
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   :تحليل البيانات  3.7

استخـدمت الباحثة األسـلوب االستقرائي لتحـليل البيـانات الكيـفية، وهي عملية مستمرة بدأت مع 

  .بداية جمع البيانات

    :البيانات مراحل تحليل 3.7.1

األنساق تنظيم البيانات، تصنيف البيانات، تحديد : مّرت عملية تحليل البيانات بعدة مراحل وهي

  :وذلك عبر المراحل اآلتية. واألنماط، صياغة النتائج، التحقق من النتائج

  :تنظيم البيانات  ) 1 

المرحلة تكون لدى الباحثة آم آبير من البيانات، من خالل المقابلة والوثائق، آما توافر آًما  في هذه

وترتيب  ت احتاجت إلى تنظيموهذه البيانا. سجلت أثناء جمع البيانات من الملحوظات األولية التي

حسب  الرجوع إليها بشكل سريع، والتعامل معها بشكل يسهل في تحليلها، وقد صنفت للمساعدة في

 ومن ثم نظمت بشكل يدوي، من خالل وضعها في) المقابلة والوثائق(طريقة جمع المعلومات 

 . خاصة ملفات

  :تصنيف البيانات  ) 2

أو ) شطبها(بعد قراءة جميع نصوص المقابالت جيدًا، وتجاهل آل العبارات أو األفكار المتكررة 

بدأت الباحثة في تسجيل نظام تصنيف تسير عليه أثناء االستطراد التي ال عالقة لها بالموضوع، 

التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين لجزيئات المعلومات، وهذه  وهذا النوع من. التحليل

أو إسًما لتلك  فهذا التصنيف يكون عنواًنا. جزئيات هي آلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة آاملةال

هذا النوع من  وبعض الباحثين يسمي. الجزئيات التي ترى الباحثة أنها ذات معنى في بحثه

وآانت أسئلة ). 2008قنديلجي، ) (التصنيف الوصفي(، وقد يسمى )التصنيف المفتوح(التصنيف 
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وفيما يلي توضيحا لهذا التصنيف موثقا . عامال أساسيا في تحديد وتوجيه نظام التصنيفالبحث 

  ).3.2(باقتباسات من أقوال المشارآين، آما في الجدول 

  واقتباسات من أقوال المشارآين المفتوحالتصنيف ): 3.2( جدول

 إقتباس من أقوال المشترآين  التصنيف المفتوح

  فقدان األموال

  

  "عالبيت ألنو ضيعت مصاري في االمارفش مصاري وفش امالكأنا جيت "

  ).سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة ( 

  فقدان تأمين الشيخوخة

   

انأطع عني التأمين وصار بدي أثبت وين ساآن جيت أعدت هون وأدمت طلب " 

  "للتامين إني أنا ساآن في بيت الرحمه ورفعت أضيةعشان يطلعلي معاش

  ).سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

انا جيت هون آنت عيانه معي األلب دايما آنت ادوخ وأوأع بعدين أجت عندي "  المرض

دآتوره تفحصني ألتلي ليش ما تجي عالملجا هون بديروا بالهم عليكي عاد اجيت 

  ". هون الي اربع سنين هون

  )سنة )84(، البيت الثاني، أنثى، )12(المقابلة (

بعد ما توفى زوجي و آبرت والدي واتزوجو واحد ورا التاني أصبحت لحالي " الوحدة 

   "وإبني عشان يريحني جابني على بيت المسنين والمسنات

 )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(مقابلة (

عليها وجابني زي ما ألتلووديها على بيت العجزة ورد  مرت إبني ما اتحملتنيش"  مشاآل مع األبناء وزوجاتهم

  "إنتي شايفه على بيت الرحمة

  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة 

تجربة منيحه أنا معطيتني المديرة حرية آاملة يعني بصلح، بدهن، بطرش، " الحرية

يعني صالحية آاملة إني أيش بدي بسوي باألرض وبالدار متل المراي جبتها 

  ِ "وماألتليش ليش حطيتها هون

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

 المعاملة الحسنة 

 

 

  

  " أنا هون مبسوطه مناح معي بعاملوني منيح"

  ) سنة) 70(، البيت الثاني، أنثى، )8(المقابلة (
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ات    أمين اإلحتياج ت

 الشخصية

  "نشكر اهللا شو بدنا بسوولنا بطعمونا وبسؤونا وبخدمونا غير الحمام بحممونا"

 )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

  
  "مش مرتاح بيني وبينك هون دياء وحشرة بزهأ وبضل روحي مفرفطة"  الملل

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

  "ماخدة غرفة لحالي ويا ريت بعاملوني معاملة منيحة"  المعاملة السيئة

  )سنة) 86(، البيت الثالث، انثى، )17(مقابلة (

عدم الرضا عن نوعية 
  الغذاء المقدم لهم

  " عيشة زفت فش اشي يعجبني  فش أآل زي العالم"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، انثى، )25(مقابلة (

عدم الحرية في تناول الطعام 
  والمشروبات

في البيت أحسن عخاطري آل إشي بدك توآلي بدك تشربي بتسوي، هون الي "
  " بحطولك اياه مجبورة توآلي، مش ماخدة راحتي وال مرة وال دقيقة

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(مقابلة (

مش راضية عن العيشة بحب أعيش بين أخوتي اخوتي اهلي هدول الي "  البعد عن األهل
  "ضلولي

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

دآتور الجمعية آل أسبوع بجي مره بكشف على الكل وإذا حدا ) م(في الدآتور "  خدمات الطبيب
  من النزالء مرض بجيبوه  واذا حالته بدها مستشفى بودوه و بخبرو أهله

  إنت راضي عن الخدمات اللي بقدملكم إياها الدآتور؟ 

  "اه راضي

 )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  في ممرضة واحدة للكل "  خدمات تمريضية 

  شو الخدمات الي بتقد ملكم اياها الممرضة؟

بتعطيني دوا للسكري والكولسترول والضغط آل يوم مرة في اليوم وآل يوم 
  بتفحصلي السكري في الماآنة وبتفحصلي الضغط آل أسبوع مرة

  الي بتقدملكم اياها الممرضة؟ راضي عن الخدمات

  "معلوم اه

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

  بسويلي مساج إليدي برتاح وبحطلي ماي سخنة) ر"(   خدمات العالج الطبيعي

 راضي عن الخدمات الي بقدملكم إياها؟
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  "اه

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

نين   ة بالمس اعدة العناي ومس
 طاقم العمل

في ناس مضيعين عألهم بديروا بالهم عليهم وفي ناس بكونوش أدرين يمسكوا "
المعأله بطعموهم بعدين بساعدوا الشغيالت برتبو هالصحون وبسكبولنا االآل 
ان آان صبح وضهر وعشية وبسهروا علينا حرام بشتغلوا بدي ماي بعبولي 

  .االنينه وبجيبوها

  لي بقدمولكم اياها المتطوعين؟راضيه عن الخدمات ا

  "راضية نشكر اهللا

 )سنة) 63(، البيت الثاني، أنثى، )13(المقابلة ( 

  علغدا بسوو طبيخ آل مرة شكل"  نوعية الغذاء وآميته 

  راضيه عن نوعية االآل الي بقدمولكم اياها عالغدا؟

  أه زاآي حرام

  راضية عن آمية االآل الي بقدمولكم اياها عالغدا؟

  "منشبع وبزيد من ورانا راضية

  )سنة) 85(، البيت الثالث، أنثى، )19(المقابلة (

  راضية عن وقت تقديم الوجبات؟"  وقت الوجبات

  "اه راضية

  )سنة75، البيت الرابع، انثى،)23(المقابلة (

  راضية عن المشروبات؟"  المشروبات

  "اه آلشي تمام آإنو الواحدة في بيتو

  )سنة) 85(الرابع، انثى، ، البيت )26(المقابلة (

  بنضفوا الغرف والحمام آل يوم مرات قش ومرات مسح"  نظافة الغرف والحمامات 

  راضية عن نضافة الغرف والحمامات

  "اه راضية آتير نضاف

  )سنة) 75(، البيت الثالث، انثى، )15(المقابلة (

  الشغيلة بحمموني إلني بادرش اتحمم لحالي وبلبسوني األواعي  "  النظافة الشخصية

  راضية عن نضافتك الشخصية 

 "اه راضية 
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  ) سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة (

 في واحدة محترمة بتغسل الغسيل وبتطوي وبتحطو في الكيس "  غسيل المالبس

راضية عن خدمة الغسيل؟

  "معلوم راضية"

)سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

اة     المساعدة في انشطة الحي
  اليومية

بساعدوني بأدرش أمشي وبأدرش أروح عالحمام اال هن يودوني وبحطولي "
  "فوطة وازا بدي أنام بنيموني

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة ( 

  معلوم بشغلوها الصبح والمسافي تدفئة مرآزية يا حبيبتي "  التدفئة 

  راضية عن التدفئة؟

  "اه دافيين وفش إشي نائصنا حرام طالعين من خطيتنا

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة 

 "وفي هواي للصيف   التهوية

  راضية عن التهوية؟

  "اه راضية

   )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة (

  غرفتك؟راضي عن "  الغرف

مرتاح الحمد هللا ألنو آل اشي متوفر فيها في تدفئة الليل بشغلوها وفي هواي  
 "للصيف ونيون وبعدين انا هال لحالي فش حدا بنام معي بالغرفة

 )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

الزاآيه في العياد عيد الميالد وعيد الكبير بحترمونا وبسلونا بعملو هالطبخه " حفالت
وبعدين بهدونا هدايا ريحا وشامبو وفألة صابونه دايما بفأدونا وبجو طالب 
برأصولنا من مدرسه مار يوسف والفرير وترسنطه والعود معهم وهالطبله 

  "وباعدونا في ها السفره ومنتفرج اشي حلو

 ) سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة (

 رحالت

 

 

 

  

الجمعة الماضية عملوا رحلة جمب الخضر المخرور أنا ما بعملوا رحالت "
  "روحتش إجري آانت منفوخة

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة (
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  الرياضة
الفولنتير بلعبونا رياضه مرتين في االسبوع  بخلونا نحرك ايدينا واجرينا "

  "وبلعبونا بالطابه

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )11(المقابلة (  

  

  "بخلونا نرسم ونلون" الرسم والتلوين

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

  "عشية بنشف الجلي بتسلى" المساعدة في األعمال البيتية

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

  "بطلعونا برة عالبستان بؤعدوا معنا بسلونا"  الجلوس  في البستان 

  )سنة) 84(، البيت الثاني، أنثى، )12(المقابلة ( 

  االستماع إلى الراديو

 

  "   بفتحولنا الراديو بسمعونا أغاني"

 )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

  "الزيارات موجودة في أي وأت بمنعوش"  الزيارات الخارجية

  بزورك في العادة؟مين 

  بنات أختي بجو يزوروني آل جمعتين 

  راضية عن خدمة الزيارات؟

  "اه

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

  "الدآتور منيح ولسانه حلو يعني طيب طيب آتير"  تعامل األطباء

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

تعامل طاقم التمريض 
  )الممرضات(

  "منيحة"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

 "محترم "  تعامل المعالج الطبيعي

  )  سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة(

 المعتنيات/ تعامل المعتنين 

 

 

  

  "آتير معاملتهم آويسة آلهم"

  )سنة) 80(، البيت الثالث، أنثى، )21(مقابلة (
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  "معاملة منيحة"  تعامل عامالت الغسيل

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(مقابلة (

  "آتير آويسين أنا بحترمهم"  تعامل عامالت النظافة

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

  " آويسة معاملتهم"  تعامل المتطوعين

  )سنة) 63(، البيت الثاني، أنثى، )13(المقابلة (
 

ت     ن وق ا ع دم الرض ع
 الوجبات

 "العشا بدري بكونش جعانه في بيتنا عالتمانيه تسعه منتعشى"

 )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى، )26( المقابلة(

ذاء   ب الغ دم تناس ع
ع   ع الوض روبات م والمش

 الصحي

مره رحت عالدآتور قلي االآل الي بضرني الرز بنضر منو والمكرونه بنضر "
الزهر قلت للراهبات قالولي انتي زي منو والخبز االبيض والزيتون ومخلل 

مرات بشربو سبرايت وعصير انا ....... العجايز منطبخش اشي خصوصي 
  "بشربش بضر وبسوو حلبه بوآلش اقتل حالي يعني

 )سنة) 74(، البيت الرابع، انثى، )27(المقابلة

عدم الرضا عن نوعية 
 الغذاء

  

آنت انا اطبخ انا آنت شاطر هون ااألآل مش زي ما بدي انا لما آنت مستاجر "
بكلشي آنت اسوي محاشي وملفوف واسوي سلطات آنت اعمل احسن من 

  "هون

 )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

  "مش راضية الشاي مش مزبوط عنا بكيتات بعرفوش يسوو" عدم الرضا عن المشروبات

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(المقابلة (

  "فش ممرضات" وجود خدمات تمريضيةعدم 

  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة (

  راضية عن الخدمات التمريضية؟"  مشاآل الخدمات التمريضية

أل زمان واهللا ما فحصت السكري هديك الرايسة الي سافرت بقت تفحصلنا آل 
قالتلنا خربانة ما نقولها، منقول للراهبة تفحصلنا بتقول بكرة هديك المرة 

  "الماآنة

 )سنة) 74(، البيت الرابع، أنثى، )27(لمقابلة (

  "  فش عالج طبيعي"  عدم وجود عالج طبيعي

 )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (
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  عدم وجود عالج وظيفي
  "من مرة فش عالج وظيفي الختيرية محتاجينو"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة ( 

عدم وجود اختصاصي 

  نفسي

 "فش لو احتاج أي حدا الخصائي نفسي ببعتوا ورا اهلو"

 )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

 عدم وجود طبيب نفسي

 

  "مش موجود عنا دآتور نفسي"

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (
 

ي   ود  اختصاص دم وج ع

 اجتماعي

 "فش أخصائي اجتماعي "

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

"أل فش إرشاد نفسي عدم وجود ارشاد نفسي  "

 )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

  "وال حدا بزورني" الزيارات الخارجية

 )سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )28(المقابلة (

عدم توفر أغراض النظافة  

الشخصية وانقطاع الماء 

 المتكرر

  "منا الشامبو والصابونة واللفافات آلو منا حتى الليف و المحارم الكلينكس"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة (

  "الماي بتنأطع دايما"

 )سنة) 65(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة (

مش راضي عن الغسيل بحب يكون لحالي الغسيل بحطو مع غسيل العجايز "  غسيل المالبس 

  "بعدين الصابون الي بحطو من النوعيه الي مش منيحه بتصير اسيه االواعي

 )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

تسوا هيك تراب علية  أل مش نضيفة بنضفوش الغبرة الشباك الو اديش ما" نظافة الغرف والحمامات

الحمام من مرة مش نضيف بنضفوا بس .......بطلت أئدر أفتحوا التراب بدخل 

  "نتحمم بالجمعة مرة

 )سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )30(المقابلة ( 

 الخجل من المعتنيتات

 

 

  

  "المالبس الداخلية أنا بغسلهم أما الفوقية البنات بغسلوهم "

 )سنة) 68(األول، ذآر،  ، البيت)1(المقابلة (
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  "    ببكي آيف صار مصيري هون يال معلش نشكر اهللا  " اإلآتئاب

 )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

بتم للخمسه الصبح صعب انام بضلني افكر في العيشه تبعتي مش أليل حياتي " األرق
 " الي مضيتها

  )سنة )74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (
 

  "فش حدا أتسلى معاه أحكي معاه وأطلع معاه يعني وحيد هدا هو"   الوحدة 

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة(

  "بنرفز على حالي شوي من هالدنيا  بأتل حالي"  الغضب

  شو يعني بتقتل حالك؟

  "بضرب حالي

 )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة (

  "بضلني قلقانة"  القلق

 )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

  مشاآل التدفئة 

  

 

  راضية عن التدفئة؟"

  "أل في تدفئه بس بولعوهاش آتير ساعة زمان جبت صوبه

 )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة ( 

  "فش هواي" عدم وجود أساليب التهوية

  )سنة) 75(الرابع، أنثى، ، البيت )29(المقابلة (

  "تنتين جابونا هان وخلص بضلها تصرخ بدها ترجع علي بيتها" اإلزعاج في الغرف

 )سنة) 65(، البيت األول، أنثى، )2(المقابلة (

اء  ن رفق ا ع دم الرض ع
 الغرف

مش مرتاح الغرفة منام فيها تالتة أنا وآمان تنين ختيرية في السبعينات "
  "والتمانينات مضيعيين

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة (

 عدم التجاوب مع المقيمين

 

 

 

 

 

واهللا مش مبسوط يا شيخه الزمال هون مش زي ما بدي فش حدا احكي معو انا "
ثقافتي اعلى من هيك في الدار شايفتيني لوحدي بحكيش مع حدا ودايما بتالئيني 

  " بهالغرفه اعد انا بحب العشره بحب احكي بحب اروح واجي

 )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (
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في واحدة بتزعجني حطوها في غرفة لحالها وجابولها آل إشي بضلها تؤول "  ناإلزعاج من المقيمي
  "بدي أروح بدي أروح  مش مبسوطة

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )18(المقابلة (

الت   ب والمج وفر الكت دم ت ع

  والصحف 

  "بجيبوش ال آتب وال مجالت"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

رات    ى المحاض ار ال اإلفتق

  والدروس الثقافية 

  "بعملولناش محاضرات من مرة"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

  "مرات آتير بزهأ هون بس بخاف أطلع لحالي برة بخاف أوأع" الملل

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(مقابلة (

  "بياخدوناشرحالت "  اإلفتقار الى الرحالت

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

  "فش حفالت"  االفتقار الى الحفالت

  )سنة) 65(، البيت األول، أنثى، )3(المقابلة (

 اإلفتقار الى الرياضة

  

  "ال رياضه وال اشي"

 )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

 "انا بلعب لحالي أختي اشترتلي ألعاببلعبوناش " اإلفتقار الى االلعاب

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(المقابلة (

م    اطات الرس ود نش دم وج ع

  والتلوين

 "ال منلون وال منرسم"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (

 عدم وجود راديو

  

 "تلفزيون بس راديو مش موجود"

  )سنة) 74(ذآر، ، البيت الثالث، )20(المقابلة (

ة    وال لتغطي ود األم دم وج ع

  اإلحتياجات الشخصية

  "فش مصاري اهللا برزق أنو بدو يعطيني بدك دوا بدك  خضرا بدك إشي"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (

 تكاليف العالج

 

 

  

  "  آل معاشي للدآاترة آلو على حسابنا " 

  )                         سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )30(المقابلة ( 
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عدم الرضا عن تعامل 

  المعتنيات

في مناح وفي أل ازا مرات بتكوني مريضة بتناديهم يسؤوآي بؤولو عليهم "

  "شغل

  )سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )30(المقابلة ( 

  "هانهبحب يكون دآتور يقعد "  وجود أطباء

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة (

  "الزم يكون ممرضات"  وجود الممرضات

  )سنة) 74(، البيت الثالث، انثى، )20(المقابلة (

ل  ة وتحم وفير األدوي ت

  تكاليفها

  "يجيبولنا الدوا عحسابهم"

  )سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )28(المقابلة (

  "يجيبولنا ألعاب ترآيببحب "  توفير ألعاب

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(المقابلة (

بفكر إنو يجي حدا عندي يسليني ويطول باألعدة عندي إلي بجو بطولوش "  جليس المسن

  "بروحو

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

  "ياخدونا رحالت وعمنتزهات"  عمل رحالت 

  )سنة) 61(الثالث، أنثى،  ، البيت)14(المقابلة (

  "الزم لما نكون مجموعين يؤرولنا إصة عشان نتسلى"  قراءة القصص

  )سنة) 81(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

  "يعملو مكتبة بجي عبالو الواحد يقرأ"  إنشاء مكتبة

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

  يجي لهدا الملجأ فولنتير عربأنا بقترح انو "  المتطوعون العرب

  "احنا فش عندنا هدي الرغبة إنو نجي نساعد المرضى بدون أي مقابل 

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

 تحسين الغرف

 

 

 

  

  "لو في تالجة صغيرة في غرفتي" 

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (
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بلبس غرفتي فلين مهو الفلين بيعطي حرارة وبخلي الغرفة زي  لو جيتي علي"  تحسين التدفئة
  "النار بس هدا مش بإيدنا هدا شغل الجمعية

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

انهم يجمعونا ويسمعوا من آل واحد إيش رأيو بالمحل يعني إيش عاجبوا أوما "  اإلهتمام بأراء المسنين 

  "عاجبوا

  )سنة) 83(البيت الثاني، أنثى، ، )5(مقابلة (

  

  :تحديد األنساق واألنماط  ) 3

واألنماط نوع من التصنيف، لكنه يكون على مستوى أعلى من التجريد، ولذا قد  تحديد األنساق

يسميه  الباحثين التصنيف المحوري، ألنه يجعل الفئات تدور على محور واحد، وقد يسميه بعض

وقد يسمى التصنيف االستنتاجي . واحدة عدًدا من الفئات في أسرةآخرون أسر التصنيف، ألنه يجمع 

فبعد أن تم التصنيف المفتوح، وتم وضع ). 2008, قنديلجي) (في مقابل التصنيف الوصفي(

الفئات مرة أخرى على شكل  المالحظات عليها أعادت الباحثة قراءة البيانات المصنفة، لتصنيف

الذي هو عبارة عن عناوين  من التصنيف المفتوح أنماط وأنساق في مستوى تجريدي أعلى

عميق وقراءة متأنية، إليجاد  وهذا النوع من التصنيف احتاج إلى تفكير. لجزيئات المعلومات

عالقات وعمل مقارنات بين مجموعات البيانات، بحيث حددت الباحثة األنماط واألنساق التي 

  .مقارنة بين تلك األنساق واألنماطوال تكونت من تصنيف البيانات، وبدأت في ضم بعضها
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  األنساق واألنماط واقتباسات من أقوال المشارآين): 3.3(جدول

  
  إقتباس من أقوال المشارآين  التصنيف المحوري

ش      "  أسباب اقتصادية اري وف ش مص ار ف ي االم اري ف يعت مص و ض ت ألن ت عالبي ا جي ان

  "امالك

  )سنة) 74(البيت الثالث، ذآر، ) 20(المقابلة 

اناطع عني التأمين وصار بدي اثبت وين ساآن  جيت اعدت هون وادمت     "

ي            ة ورفعت أضية عشان يطلعل ي بيت الرحم اآن ف ا س ي أن طلب للتأمين إن

  "معاش

  )سنة) 68(البيت األل، ذآر، ) 1(المقابلة (

 
دين اجت     "  أسباب صحية ا آنت ادوخ وأوأع بع أنا جيت هون آنت عيانة ومعي األلب دايم

عندي دآتورة تفحصني ألتلي ليس ما تجي عالملجأ هون بديروا بالهم عليكي  

  "عاد اجيت هون إلى اربع سنين هون

  )سنة) 84(, ، البيت الثاني، اثنى)12(المقابلة (

اني اصبحت       "  أسباب نفسية د ورا الت وا واح رت والدي واتزوج وفى زوجي وآب ا ت د م بع

  "ت المسنين والمسناتلحالي وإبني عشان يريحيني جابني على بي

  )سنة 83(البيت الثاني، انثى ) 5(مقابلة (

ابني       "  أسباب اجتماعية ا وج ى بيت العجزة ورد عليه ا عل مرت ابني ما اتحملتنيش ألتلو وديه

  "زي ما إنتي شايفة على بيت الرحمة

  )سنة) 67(، البيت األول، انثى، )4(المقابلة 

طيتني المديرة حرية آاملة يعني بصلح، بدهن، بطرش، تجربة منيحة انا مع"  الرضا عن التجربة

راي    ل الم دار مث األرض وبال دي بسوي ب ي إيش ب ة إن ي صالحية آامل يعن

  "جبتها وما ألتليش ليش حطيتها هون

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر )1(المقابلة (

  "أنا هون مبسوطة مناح معي بعاملوني منيح

 )سنة) 70(انثى ، البيت الثاني، )8(المقابلة 
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ام    " ر الحم دمونا غي ؤونا وبخ ا وبس وولنا بطعمون دنا بس و ب كر اهللا ش نش

  "بحممونا

  )سنة) 81(البيت الثاني، انثى ) 9(المقابلة 

  "مش مرتاح بيني وبينك هون دياء وحشرة بزهأ وبضل روحي مفرفطة"  عدم الرضا عن التجربة

  )سنة) 62(البيت الثاني، ذآر ) 6(مقابلة (

  "ماخده غرفة لحالي ويا ريت بعاملوني معاملة منيحة"

  )سنة) 86(البيت الثالث، انثى، ) 17(مقابلة (

  "عيشة زفت فش إشي يعجبني فش أآل زي العالم"

  )سنة) 78(البيت الرابع، انثى ) 25(مقابلة (

دك تشربي بتسوي هون       " وآلي ب دك ت في البيت أحسن عخاطري آل إشي ب

  "مجبورة توآلي، مش ماخده راحتي وال مرة وال دقيقةإلى بحطولك اياه 

  )سنة) 70(البيت الرابع، اثني، ) 30(مقابلة (

ى           "   ي هدول إل ين اخوتي اخوتي أهل مش راضية عن العيشة بحب أعيش ب

  "ضلولي

  )سنة) 61(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

ى الكل وإذا   دآتور الجمعية آل ) م(في الدآتور "  الخدمات الطبية اسبوع بجي مره بكشف عل

  "حدا من النزالء مرض بجيبوه وإذا حالته بدها مستشفى بودوه وبخبرو أهله

  إنت راضي عن الخدمات اللي بقدملكم إياها الدآتور؟

  "آه راضي"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر )1(المقابلة (

  "في ممرضة واحدة للكل"

  الممرضة؟شو الخدمات الي بتقدملكم إياها 

وم وآل        " ي الي رة ف وم م بتعطيني دوا للسكري والكولسترول والضغط آل ي

  "يوم بتفحصلي السكري في الماآنة وبتفحصلي الضغط آل اسبوع مرة

  راضي عن الخدمات الي بتقدملكم إياها الممرضة؟

  "معلوم آه"

 )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر ، )6(مقابلة 
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  "برتاح وبحطلي ماي سخنةبسويلي مساج إليدي ) ر"(

  راضي عن الخدمات الي بقدمولكم إياها؟

  "اه"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )11(المقابلة (

ن    "  خدمة التطوع وش ادري اس بكون ي ن يهم وف الهم عل ديروا ب ألهم ب اس مضيعين ع ي ن ف

حون    و هالص غيالت برتب اعدوا الش دين بس وهم بع ألة بطعم كوا المع يمس

تغلوا    وبسكبولنا األ ا حرام بش آل ان آان صبح وضهر وعشية وبسهروا علين

  "بدي ماي بعبولي األنينة وبجيبوها

  راضية عن الخدمات التي بقدمولكم إياها المتطوعين؟

  "راضية نشكر اهللا"

  )سنة) 63(، البيت الثاني، اثنى، )13(المقابلة (

 
  "علغدا بسوو طبيخ آل مرة شكل"  الخدمات الغذائية

  نوعية األآل إلة بقدمولكم إياه عالغدا؟راضية عن 

  "اه زاآي حرام" 

  راضية عن آمية األآل الي بقدمولكم إياها عالغدا؟

  "راضية منشبع ويزيد من ورانا"

  )سنة) 85(، البيت الثالث، انثى، )19(المقابلة 

  راضية عن وقت تقديم الوجبات؟

  "اه راضية"

  )سنة) 75(,  ، البيت الرابع، اثنى)23(المقابلة (

  راضية عن المشروبات؟

  "اه آلشي تمام آإنوا الواحد في بيتو"

  )سنة) 85(, ، البيت الرابع، انثى)26(المقابلة 

 خدمات النظافة

 

 

 

  

  "بنضفوا الغرف والحمام آل يوم مرات قش ومرات مسح"

  راضية عن نضافة الغرف والحمامات؟

  "اه راضية آتير نضاف"

  )سنة) 75(الثالث، انثى، ، البيت )15(المقابلة 
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  "الشغيلة بحمموني إلني بأدرش اتحمم لحالي وبلبسوني األواعي"  خدمات الرعاية الشخصية

  راضية عن نضافتك الشخصية؟

  "اه راضية"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، انثى )15(المقابلة (

  "في واحدة محترمة بتغسل الغسيل وبتطوي وبتحطو في الكيس"

  الغسيل؟راضية عن خدمة 

  "معلوم راضية"

  )سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة 

ودوني     " ن ي ام إال ه أدرش أروح عالحم ي وب أدرش امش اعدوني ب بس

  "ويحطولي فوطة وإزا بدي أنام بنيموني

  )سنة) 86(البيت الثالث، انثى، ) 15(النقابلة (

  "بشغلوها الصبح والمسافي تدفئة مرآزية يا حبيبتي معلوم "  الخدمات البيتية

  راضية عن التدفئة؟

  "اه دافيين وفش إشي ناقصنا حرام طالعين من خطيتنا"

  )سنة) 81(، البيت الثاني، اثنى )9(المقابلة (

  "في هواي للضيف"

  راضية عن التهوية؟

  "اه راضية"

  )سنة) 67(، البيت األول، انثى، )4(المقابلة (

  راضي عن غرفتك؟

د " اح الحم ي  مرت غلوها وف ل بش ة اللي ي تدفئ ا ف وفر فيه ل اشي مت و آ هللا ألن

  "هواي للصيف ونيون وبعدين انا هأل لحالي فش حدا بنام معي بالغرفة

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

 الخدمات الترفيهية

 

 

 

 

ة     "  وا هالطبخ لونا بعمل ا ويس ر بحترمون د الكبي يالد وعي د الم اد عي ي العي ف

ا وبجو     ا بفأدون الزاآية وبعدين بهدونا هدايا ريحا وشامبو وفألة صابونة دايم

م  ود معه نطة والع ر وترس ار يوسف والفري ة م ن مدرس طالب برأصولنا م

 "وهالطبلة وباعدونا في ها السفرة ومنتفرج اشي حلو
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  )سنة) 81(، البيت الثاني، انثى )9(المقابلة (  

ا    بعملوا رحالت الجمعة الماضية" ا م عملوا رحلة جمب الخضر المخرور ان

  "روحتش إجري آانت منفوخة

  )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى )22(المقابلة (

الفولنتير بلعبونا رياضه مرتين في االسبوع  بخلونا نحرك ايدينا واجرينا "

  "وبلعبونا بالطابه

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )11(المقابلة (  

  

  "نرسم ونلونبخلونا "

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة 

  "عشية بنشف الجلي بتسلى"

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة 

  "بطلعونا بره عالبستان بؤعدوا معنا بسلونا"

  )سنة) 84(، البيت الثاني، انثى، )12(المقابلة (

  "بفتحولنا الراديو بسمعونا اغاني"  

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة 

  "الزيارات موجودة في أي وأت بمنعوش"  الخدمات اإلجتماعية

  مين بزورك في العادة؟

  بنات اختي بجو يزوروني آل جمعتين

  راضية عن خدمة الزيارات؟

  "اه"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، انثى، )18(المقابلة (

 تعامل الطاقم الطبي

 

 

 

 

  "الدآتور منيح ولسانه حلو يعني طيب طيب آثير"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

 "منيحة"
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  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة (  

  "محترم"

  )سنة) 81(البيت الثاني، انثى، ) 9(المقابلة (

  "آتير معاملتهم آويسة آلهم"  تعامل طاقم الرعاية الشخصية

  )سنة) 80(، البيت الثالث، انثى، )21(المقابلة (

  "معاملة منيحة"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )29(المقابلة (

  "آتير آويسن انا بحترمهم"  تعامل طاقم النظافة

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

  "آويسة معاملتهم"  تعامل طاقم  التطوع

  )سنة) 63(البيت الثاني، انثى، ، )13(المقابلة (

  "العشا بدري بكونش جعانة في بيتنا عالثمانية تسعة منتعشى"  الخدمات الغذائية

  )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى )26(المقابلة (

ة         " و والمكرون رز بنضر من ي بضرني ال ي األآل إل مرة رحت عالدآتور قل

ل الزهر       ون ومخل ز األبيض والزيت و والخب الولي     بنضر من ات ق قلت للراهب

ي  ي خصوص بخش اش ايز منط ي زي العج برايت ... انت ربو س رات بش م

  "وعصير انا بشربش بضر وبسوو حلبة بوآلش اقتل حالي يعني

  )سنة) 74(، البيت الرابع، انثى، )27(المقابلة (

ا آنت          "   ا اطبخ ان تأجر آنت ان ا آنت مس ا لم هون األآل مش زي ما بدي ان

ت   ي آن اطر بكلش ل    ش ت أعم لطات آن وي س وف واس ي وملف وي محاش اس

  "أحسن من هون

  )سنة) 96(البيت الثاني، ذآر، ) 7(المقابلة (

  "مش راضية الشاي مش مزبوط عنا بكيتات بعرفوش يسوو"

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(المقابلة (

  "فش ممرضات"  الخدمات الطبية

 )سنة) 67(، البيت األول، انثى، )4(المقابلة (
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  راضية عن الخدمات التمريضية؟

افرت بقت تفحصلنا    " أل زمان واهللا ما فحصت السكري هديك الرايسة إلي س

ة       ا خربان رة قالتلن ديك الم رة ه آل ما نقولها منقول للراهبة تفحصلنا بتقول بك

  "الماآنة

  )سنة) 74(، البيت الرابع، انثى )27(المقابلة (

  "فش عالج طبيعي"

  )سنة) 61(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

  "من مرة فش عالج وظيفي الختيرية محتاجينو"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة ( 

  "فش لو احتاج أي احد ألخصائي نفسي ببعتوا ورا اهلو"  خدمات الصحة النفسية

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  "موجود عنا دآتور نفسيمش "

  )سنة) 61(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

  "فش اخصائي اجتماعي"

  )سنة) 61(، البيت الثالث، انثى )14(المقابلة (

  "أل فش ارشاد نفسي"   

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

  "وال حدا بزورني"   الخدمات اإلجتماعية

  )سنة) 70(البيت الرابع، انثى، ، )28(المقابلة (

 خدمات الرعاية الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

  "منا الشامبو والصابونة واللفافات آلو منا حتى الليف والمحارم الكلينكس"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى )22(المقابلة (

  "الماي بتنأطع دايما"

  )سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة (

عن الغسيل بحب يكون لحالي الغسيل بحطو مع غسيل العجايز مش راضي "

 بعدين الصابون إلى بحطو من النوعية الي مش منيحة بتصير آسية
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  "األواعي   

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

ه      "  راب علي ك ت ا تسوا هي أل مش نظيفة بنضفوش الغبرة الشباك الو اديش م

الحمام من مرة مش نضيف بنضفوا بس     ... التراب بدخلبطلت أئدر افتحوا 

  "نتحمم بالجمعة مرو

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(المقابلة (

ي    ين ف ود معتن اج لوج اإلحتي

  المؤسسات اإليوائية
  "المالبس الداخلية انا بغسلهم اما الفوقية البنات بغسلوهم "

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة 

  "ببكي آيف صار مصيري هون يال معلش نشكر اهللا"  مشاآل نفسية

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى )11(المقابلة (

ل  " ي مش ألي ي العيشة تبعت ر ف ام بضلني افك ة الصبح صعب ان تم للخمس ب

  "حياتي إلى مضيتها

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

  "معاه وأطلع معاه يعني وحيد هدا هوفش حدا اتسلى معاه احكي "

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

  "بنرفز على حالي شوي من هالدنيا بأتل حالي"  

  شو يعني بتقتل حالك؟

  "بضرب حالي"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة (

  "بضلني قلقانة"

  )سنة )61(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

 الخدمات البيتية

 

 

 

 

 

 

  "تنتين جابونا هان وخل بضلها تصرخ بدها ترجع على بيتها" 

  )سنة) 65(، البيت األول، انثى، )2(المقابلة (

بعينات           " ي الس ة ف ين ختيري ان تن ا وآم ة ان ا تالت ام فيه ة من مش مرتاح الغرف

  "والثمانيات مضيعين

 )سنة )62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة (

 

  



88 
 

  راضية عن التدفئة؟  

  "أل في تدفئة بس بولعوهاش آتير ساعة زمان جبت صوبة"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى، )22(المقابلة (

  "فش هواي"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )29(المقابلة (

فش حدا احكي معو  واهللا مش مبسوط يا شيخة الزمال هون مش زي ما بدي"  مشاآل العالقات االجتماعية

ا            دا ودايم ع ح ايفتيني لوحدي بحكيش م ي الدارش ك ف ى من هي انا ثقافتي اعل

  "بتالئيني بهالغرفة اعد انا بحب العشرة بحب احكي بحب اروح واجي

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

ل اشي بضلها " ا آ ا وجابوله ة لحاله ي غرف ا ف ي حطوه دة بتزعجن ي واح ف

  "بدي اروح بدي اروح مش مبسوطةتؤول 

  )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )18(المقابلة (

  "بجيبوش ال آتب وال مجالت"  الخدمات الثقافية

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  "بعملولناش محاضرات من مرة"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، انثى، )18(المقابلة (

 
  "مرات آتير بزهأ هو بس بخاف اطلع لحالي برة بخاف أوأع"  الخدمات الترفيهية

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )5(المقابلة (

  "رحالت بياخدوناش"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى )11(المقابلة (

  "فش حفالت"

  )سنة) 65(، البيت األول، انثى، )3(المقابلة (

  "ال رياضة وال اشي"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، انثى، )18(المقابلة (

  "بلعبوناش انا بلعت لحالي اختي اشترتلي العاب"

 )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )29(المقابلة (
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  "تلفزيون بس راديو مش موجود"

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

  "ال منلون وال منرسم"

  )سنة) 87(الرابع، انثى، ، البيت )25(المقابلة (

  "فش مصاري اهللا برزق أنو بدو يعطيني بدك دوا بدك خضرا بدك اشي"  مشاآل اقتصادية

  )سنة) 78(، البيت الرابع، انثى، )25(المقابلة (

  "آل معاشي للدآاترة آلو على حسابنا"

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(المقابلة (

يهم     في مناح"  تعامل طاقم العمل و عل وفي أل ازا مرات بتكوني مريضة بتناديهم يسؤوآي بؤول

  "شغل

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(المقابلة (

  "بحب يكون دآتور يقعد هانة"  تحسين الخدمات الطبية

  )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة (

  "الزم يكون ممرضات"

  )سنة) 74(انثى، ، البيت الثالث، )20(المقابلة (

  "يجيبولنا الدوا عحسابهم"  

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )28(المقابلة (

 تحسين الخدمات الترفيهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  "بحب يجيبولنا ألعاب ترآيب"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )29(المقابلة (

ي بيجو  " وش   بفكر انو يجي حدا عندي يسليني ويطول باألعدة عندي إل بطول

  "بروحوا

  )سنة) 75(، البيت الثالث، انثى، )18(المقابلة (

  "ياخدونا رحالت وعمنتزهات"

 )سنة) 61(، البيت الثالث، انثى )14(المقابلة (

  

 "الزم لما نكون مجموعين يؤرولنا إصة عشان نتسلى"
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  )سنة) 81(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

  "يعملو مكتبة بجي عبالو الواحد يقرأ"  تحسين الخدمات الثقافية

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

ة     "  تحسين خدمة التطوع دنا هدي الرغب أنا بقترح انو يجي لهادا الملجأ فولنتير عرب، احنا فش عن

  "انو نجي نساعد المرضى بدون أي مقابل

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى )11(المقابلة (

  "لو في تالجه صغيرة في غرفتي"  تحسين الخدمات البيتية

  )سنة) 78(، البيت الرابع، انثى، )25(المقابلة (

ة       " ي الغرف ين بيعطي حرارة وبخل و الفل لو جيتي علي بلبس غرفتي فلين مه

  "زي النار بس هدا مش بإيدنا هدا شغل الجمعية

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

اجبو او  "  الخدمات بشكل عام تحسين انهم يجمعونا ويسمعوا من آل واحد ايش رأيو بالمحل يعني ايش ع

  "ما عاجبو

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )5(المقابلة (
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  :صياغة النتائج  ) 4

واألنساق احتاجت الباحثة إلى الترقي قليًال في التجريد، لتصوغ تلك األنماط  بعد تكون األنماط

على شكل نتائج للبحث، تدعمها األنساق التي ظهرت وتشكلت من خالل التصنيف  واألنساق

 وبعض الباحثين يسمي هذه المرحلة التصنيف االنتقائي، وذلك ألن الباحث يختار. المفتوح األساسي

هذه  في عملية التصنيف هذه ما يتناسب مع أسئلة بحثه، وربما يدع ما سوى ذلك والنتائج في

  .)2008قنديلجي، (ة تبقى على شكل افتراضات المرحل

  نتائج التصنيف االنتقائي واقتباسات من أقوال المشارآين): 3.4(جدول
  

  التصنيف االنتقائي
التصنيف 
  المحوري

  اقتباس من أقوال المشارآين التصنيف المفتوح

دوم  باب الق أس
  للمؤسسات اإليوائية

باب  أس
  إقتصادية

ت "  فقدان األموال ا جي ي  أن اري ف يعت مص و ض ت ألن عالبي
  "األمار فش مصاري وفش امالك

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

أمين      دان ت فق
  الشيخوخة

ن ساآن    " انأطع عني التأمين وصار بدي أثبت وي
ا     ي أن امين إن ب للت ت طل ون وأدم دت ه ت أع جي
ان   ية عش ت أض ه ورفع ت الرحم ي بي اآن ف س

  "يطلعلي معاش

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

انا جيت هون آنت عيانه معي األلب  دايما آنت  "  المرض  أسباب صحية  
وره تفحصني      دي دآت ادوخ وأوأع بعدين اجت عن
الهم      ديروا ب ون ب ا ه ي عالملج ا تج يش م ي ل ألتل

  "عليكي عاد اجيت هون الي اربع سنين هون

  )سنة) 84(انثى، ، البيت الثاني، )12(المقابلة (

و   "  الوحدة  أسباب نفسية   رت والدي واتزوج ي وآب وفى زوج ا ت د م بع
ان       ي عش الي وإبن بحت لح اني أص د ورا الت واح

  "يريحني جابني على بيت المسنين والمسنات

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى،  )5(مقابلة (
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باب    أس
  اجتماعية

اء    ع االبن مشاآل م
  وزوجاتهم

ا   " ي م يش مرت إبن ى بيت      اتحملتن ا عل و وديه ألتل
ايفه       ي ش ا إنت ابني زي م ا وج زة ورد عليه العج

  "على بيت الرحمة

  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة 

ي  نين ف ة المس تجرب
  المؤسسات اإليوائية

ن  ا ع الرض
  التجربة

ة       "  الحرية ة آامل ديرة حري ي الم ا معطيتن تجربة منيحه أن
بطرش، يعني صالحية آاملة يعني بصلح، بدهن، 

إني أيش بدي بسوي باألرض وبالدار متل المراي 
  "ِ جبتها وما ألتليش ليش حطيتها هون

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر،  )1(المقابلة (

  "أنا هون مبسوطه مناح معي بعاملوني منيح"  المعاملة الحسنة    

  )سنة) 70(، البيت الثاني، أنثى، )8(المقابلة (

أمين اإلحتياجات        ت
  الشخصية

ؤونا      " ا وبس وولنا بطعمون دنا بس و ب كر اهللا ش نش
  "وبخدمونا غير الحمام بحممونا

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

ا     دم الرض ع
  عن التجربة

أ    "  الملل اء وحشرة بزه مش مرتاح بيني وبينك هون دي
  "وبضل روحي مفرفطة

  )سنة) 62(ذآر،   ، البيت الثاني،)6(مقابلة (

ة "  المعاملة السيئة     املوني معامل ا ريت بع الي وي ة لح دة غرف ماخ
  "منيحة

  )سنة) 86(، البيت الثالث، انثى،  )17(مقابلة (

ن      ا ع دم الرض ع
ذاء   ة الغ نوعي

  المقدم لهم

ل زي      " ش أآ ي  ف ي يعجبن ش اش ت ف ة زف عيش
  "العالم

  )سنة) 78(، البيت الرابع، انثى، )25(مقابلة (

ي       ة ف دم الحري ع
ام   اول الطع تن

  والمشروبات

وآلي     " دك ت في البيت أحسن عخاطري آل إشي ب
اه   ك اي ي بحطول ون ال وي، ه ربي بتس دك تش ب
رة وال       ي وال م دة راحت وآلي ،مش ماخ مجبورة ت

  "دقيقة

  )سنة)  70(، البيت الرابع، انثى، )30(مقابلة (

ين أخوتي   مش راضية عن العيشة بحب "  البعد عن األهل     أعيش ب
  "اخوتي اهلي هدول الي ضلولي

  )سنة)  61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

 أنواع الخدمات المقدمة

 

 

 الخدمات

 

 

 دآتور الجمعية آل أسبوع بجي ) م(في الدآتور "  خدمات الطبيب
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ات     ي المؤسس ف
  اإليوائية والرضا عنها

النزالء مرض  مره بكشف على الكل وإذا حدا من   الطبية 
رو    ودوه وبخب فى ب دها مستش ه ب وه واذا حالت بجيب

  أهله

ا   دملكم إياه ي بق دمات الل ن الخ ي ع ت راض إن
  الدآتور؟

  "اه راضي

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  في ممرضة واحدة للكل"  خدمات تمريضية    

  شو الخدمات الي بتقد ملكم اياها الممرضة؟

والكولسترول والضغط آل    بتعطيني دوا للسكري
ي   يوم مرة في اليوم وآل يوم بتفحصلي السكري ف

  الماآنة وبتفحصلي الضغط آل أسبوع مرة

ا    دملكم اياه ي بتق دمات ال ن الخ ي ع راض
  الممرضة؟

  "معلوم اه

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

الج       دمات الع خ
  الطبيعي

اح وبحط  ) ر"(  دي برت اي   بسويلي مساج إلي ي م ل
  سخنة

  راضي عن الخدمات الي بقدملكم إياها؟

  "اه

  )سنة) 83(البيت الثاني، أنثى ) 11(المقابلة (

نين   خدمة التطوع   ة بالمس العناي
اقم   اعدة ط ومس

  العمل

ي  " في ناس مضيعين عألهم بديروا بالهم عليهم وف
وهم     أله بطعم كوا المع ن يمس وش أدري اس بكون ن

غيالت   اعدوا الش دين بس حون بع و هالص برتب
ية      هر وعش بح وض ان ص ل ان آ كبولنا االآ وبس
ولي   اي بعب دي م تغلوا ب رام بش ا ح هروا علين وبس

  االنينه وبجيبوها

ا  دمولكم اياه ي بق دمات ال ن الخ يه ع راض
  المتطوعين؟

  "راضية نشكر اهللا

  )سنة) 63(، البيت الثاني، أنثى، )13(المقابلة (

دمات    الخ
  الغذائية

ذاء   ة الغ نوعي
  وآميته

  علغدا بسوو طبيخ آل مرة شكل"
 راضيه عن نوعية االآل الي بقدمولكم اياها
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  عالغدا؟ 
  أه زاآي حرام

ا       دمولكم اياه ي بق ل ال ة االآ ن آمي ية ع راض
  عالغدا؟

  "راضية منشبع وبزيد من ورانا
  )سنة) 85(، البيت الثالث، أنثى، )19(المقابلة (

  الوجبات؟راضية عن وقت تقديم "  وقت الوجبات    

  "اه راضية 

  )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )23(المقابلة (

  راضية عن المشروبات ؟  المشروبات    

  اه آلشي تمام آإنو الواحدة في بيتو

  )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى، )26(المقابلة (

دمات    خ
  النظافة

رف  ة الغ نظاف
  والحمامات

ش و  " رات ق وم م ل ي ام آ رف والحم  بنضفوا الغ
  مرات مسح

  راضية عن نضافة الغرف والحمامات

  "اه راضية آتير نضاف

  )سنة) 75(،  البيت الثالث، انثى، )15(المقابلة (

دمات    خ
ة  الرعاي

  الشخصية

الي "  نظافة شخصية م لح ادرش اتحم ي ب وني إلن غيلة بحمم الش
  وبلبسوني األواعي

  راضية عن نضافتك الشخصية ؟

  "اه راضية 

  )سنة) 75(البيت الثالث، أنثى، ، )15(المقابلة (

وي   "  غسيل المالبس     يل وبتط ل الغس ة بتغس دة محترم ي واح ف
 وبتحطو في الكيس

  راضية عن خدمة الغسيل؟

 "معلوم راضية

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

ي       اعدة ف المس
اة   طة الحي أنش

  اليومية

أدرش أروح    " ي وب أدرش أمش اعدوني ب بس
ام  ة وازا    عالحم ولي فوط ودوني وبحط ن ي اال ه

  "بدي أنام بنيموني

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة (

 الخدمات   

 

 

 في تدفئة مرآزية يا حبيبتي معلوم بشغلوها"  التدفئة
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  الصبح والمسا   البيتية

  راضية عن التدفئة؟

ن       العين م رام ط نا ح ي نائص ش إش ين وف اه دافي
  "خطيتنا

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة

 "وفي هواي للصيف  التهوية    

  راضية عن التهوية؟

  "اة راضية

  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة(

  راضي عن غرفتك؟"  الغرف    

مرتاح الحمد هللا ألنو آل اشي متوفر فيها في تدفئة 
دين     ون وبع الليل بشغلوها وفي هواي للصيف وني

 "انا هال لحالي فش حدا بنام معي بالغرفة

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

دمات    الخ
  الترفيهية

ا      "  حفالت ر بحترمون د الكبي يالد وعي د الم اد عي ي العي ف
دونا     دين به ه وبع ه الزاآي و هالطبخ لونا بعمل وبس
ا   ا بفأدون ألة صابونه دايم امبو وف ا وش دايا ريح ه

و طالب برأصو ار يوسف  وبج ه م ن مدرس لنا م
ه   م وهالطبل ود معه نطه والع ر وترس والفري

  "وباعدونا في هالسفره ومنتفرج اشي حلو

  )سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة (

ة     "  رحالت     وا رحل ية عمل ة الماض الت الجمع وا رح بعمل
ري     تش إج ا روح ا م رور أن ب الخضر المخ جم

  "آانت منفوخة

  )سنة) 85(البيت الرابع، أنثى، ، )22(المقابلة (

  رياضة    

  
الفولنتير بلعبونا رياضه مرتين في االسبوع "

  "بخلونا نحرك ايدينا واجرينا وبلعبونا بالطابه

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )11(المقابلة (  

  "بخلونا نرسم ونلون"  الرسم والتلوين    

 )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (
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ي       اعدة ف المس
  األعمال البيتية

  "عشية بنشف الجلي بتسلى"

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

ي      وس  ف الجل
  البستان

  "بطلعونا برة عالبستان بؤعدوا معنا بسلونا"

  )سنة) 84(، البيت الثاني، أنثى، )12(المقابلة (

ى      تماع إل االس
  الراديو

  "الراديو بسمعونا أغانيبفتحولنا "

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

ع   ل م اقم العم ل ط تعام
  المسنين

اقم  ل الط تعام
  الطبي

ب "  تعامل األطباء ب طي ي طي و يعن انه حل يح ولس دآتور من ال
  "آتير

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

اقم      ل ط تعام
ريض  التم

  )الممرضات(

  "منيحة"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

الج       ل المع تعام
  الطبيعي

  "محترم "

  )سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة (

اقم     ل ط تعام
ة  الرعاي

  الشخصية

ل  تعام
 المعتنيات/المعتنين

  "آتير معاملتهم آويسة آلهم"

 )سنة) 80(، البيت الثالث، أنثى، )21(مقابلة (

امالت      ل ع تعام
  الغسيل

  "معاملة منيحة "

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(مقابلة (

اقم     ل ط تعام
  النظافة

امالت  ل ع تعام
  النظافة

  "آتير آويسين أنا بحترمهم"

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى ، )9(المقابلة (

اقم     ل ط تعام
  التطوع

  "آويسة معاملتهم"  تعامل المتطوعين

  )سنة) 63(، البيت الثاني، أنثى، )13(المقابلة (

ل  اآل داخ المش
  المؤسسات اإليوائية

دمات  الخ
 االجتماعية

 

 

 

 

 

 

  

ارات  الزي
  الخارجية

  الزيارات موجودة في أي وأت بمنعوش"

  مين بزورك في العادة؟

  بنات أختي بجو يزوروني آل جمعتين

  راضية عن خدمة الزيارات؟

  "اه

  )سنة) 75(البيت الثالث، أنثى، ، )18(المقابلة (
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دمات    الخ
  الغذائية

ن  ا ع دم الرض ع
  وقت الوجبات

ه    “ ا عالتماني ي بيتن ه ف ونش جعان دري بك ا ب العش
 "تسعه منتعشى

  )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى، )26(المقابلة (

ذاء       عدم تناسب الغ
ع   روبات م والمش
  الوضع الصحي

ي    " ل ال ي االآ دآتور قل ت عال ره رح رني م بض
ز  و و الخب ه بنضر من و والمكرون رز بنضر من ال
ات   ت للراهب ر قل ل الزه ون ومخل يض والزيت االب
ي      بخش اش ايز منط ي زي العج الولي انت ق

مرات بشربو سبرايت وعصير    .......خصوصي 
الي      ل ح وآلش اقت ه ب انا بشربش بضر وبسوو حلب

  "يعني

 )سنة) 74(، البيت الرابع، انثى، )27(المقابلة

دم     ن  ع ا ع الرض
  نوعية الغذاء

هون األآل مش زي ما بدي انا لما آنت مستاجر "
آنت انا اطبخ انا آنت شاطر بكلشي آنت اسوي     
ل   ت اعم لطات آن وي س وف واس ي وملف محاش

  "احسن من هون

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

ن      ا ع دم الرض ع
  المشروبات

ا      " وط عن ش مزب اي م ية الش ش راض ات م بكيت
  "بعرفوش يسوو

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(المقابلة (

دمات    الخ
  الطبية

ود  دم وج ع
 خدمات تمريضية

  "فش ممرضات"

  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة (

دمات       اآل الخ مش
  التمريضية

  راضية عن الخدمات التمريضية ؟

ديك  " الرايسة  أل زمان واهللا ما فحصت السكري ه
ول         ا ،منق ا نقوله افرت بقت تفحصلنا آل م الي س
ا   رة قالتلن ديك الم رة ه ول بك ة تفحصلنا بتق للراهب

  "خربانة الماآنة

  )سنة) 74(، البيت الرابع، أنثى، )27(لمقابلة (

الج      ود ع دم وج ع
  طبيعي

  "فش عالج طبيعي "

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

  

  

ود    دم وج الج ع ع
  وظيفي

  "من مرة فش عالج وظيفي الختيرية محتاجينو"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة ( 
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دم وجود طبيب      ع
  نفسي

ور نفسي   " ا دآت ة  " (مش موجود عن ، )14(المقابل
  )سنة) 61(البيت الثالث، أنثى، 

ود      دم وج ع
  اختصاصي نفسي

وا  " ي ببعت ائي نفس د ألخص اج أي اح و احت ش ل  ف

  "ورا اهلو

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

ود      دم وج ع
ي  اختصاص

  اجتماعي

   "فش  أخصائي اجتماعي "

 )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

اد       عدم وجود ارش
  نفسي

 "أل فش إرشاد نفسي"

 )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

دمات    الخ
  اإلجتماعية

ارات  الزي
  الخارجية

  "وال حدا بزورني"

  )سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )28(المقابلة (

دمات    خ
ة  الرعاي

  الشخصية

عدم توفر 
أغراض النظافة 

الشخصية 
وانقطاع الماء 

  المتكرر

ى " ا حت و من ات آل امبو والصابونة واللفاف ا الش من
  "الليف و المحارم الكلينكس

  )سنة) 85(البيت الرابع، أنثى، ، )22(المقابلة (

  "الماي بتنأطع دايما"

  )سنة) 65(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة (

الي  "  غسيل المالبس     ون لح ب يك يل بح ن الغس ي ع ش راض م
دين الصابون     ايز بع الغسيل بحطو مع غسيل العج
ير     ه بتص ش منيح ي م ه ال ن النوعي و م ي بحط ال

  "اسيه االواعي

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

دمات    خ
  النظافة

رف  ة الغ نظاف
 والحمامات

أل مش نضيفة بنضفوش الغبرة الشباك الو اديش  "
وا   در أفتح ت أئ ة بطل راب علي ك ت وا هي ا تس م

دخل  راب ب رة مش نضيف .......الت ام من م الحم
  "بنضفوا بس نتحمم بالجمعة مرة

  )سنة) 70( ، البيت الرابع، أنثى،)30(المقابلة (

اج    اإلحتي
لوجود معتنين 

 

 

ن   ل م الخج
  المعتنيتات

ات  " ة البن ا الفوقي لهم أم ا بغس ة أن المالبس الداخلي
 "بغسلوهم 
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في المؤسسات 
  اإليوائية

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

ببكي آيف صار مصيري هون يال معلش نشكر  "  االآتئاب  مشاآل نفسية  
  "اهللا

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

ي     "  األرق     ر ف ام بضلني افك بتم للخمسه الصبح صعب ان
 "العيشه تبعتي مش أليل حياتي الي مضيتها

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

اه     "  الوحدة     ع مع اه وأطل ي مع اه أحك لى مع دا أتس ش ح ف
  "يعني وحيد هدا هو

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

  بنرفز على حالي شوي من هالدنيا  بأتل حالي"  الغضب    

  شو يعني ببتتقتل حالك؟

  "بضرب حالي

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

  "بضلني قلقانة"  القلق    

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

دمات    الخ
  البيتية

  راضية عن التدفئة؟"  مشاآل التدفئة

ان       اعة زم ر س اش آتي س بولعوه ه ب ي تدفئ أل ف
  "جبت صوبه

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة (

عدم وجود أساليب     
  التهوية

  "فش هواي"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(المقابلة (

ي       اج ف اإلزع
  الغرف

ان " ا ه ين جابون دها   تنت دلها تصرخ ب و خلص ب
  "ترجع علي بيتها

  )سنة) 65(، البيت األول،أنثى، )2(المقابلة (

ن      ا ع دم الرض ع
  رفقاء الغرف

ين     ان تن ا وآم مش مرتاح الغرفة منام فيها تالتة أن
  "ختيرية في السبعينات والتمانينات مضيعيين

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

 مشاآل  
 

 عدم التجاوب مع
 

 واهللا مش مبسوط يا شيخه الزمال هون مش زي"
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ات   العالق
  االجتماعية

ى من            المقيمين  افتي اعل ا ثق دا احكي معوان دي فش ح ما ب
دا         ع ح ايفتيني لوحدي بحكيش م دار ش ي ال هيك ف
ره   ا بحب العش د ان ه اع ي بهالغرف تال ئين ا ب ودايم

  "بحب احكي بحب اروح واجي
  )سنة) 96(البيت الثاني، ذآر، ، )7(المقابلة (

ن      اج م اإلزع
  المقيمين

ا   " ة لحاله ي غرف ا ف ي حطوه دة بتزعجن ي واح ف
دي        دي أروح ب ؤول ب وجابولها آل إشي بضلها ت

  "أروح  مش مبسوطة

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )18(المقابلة (

دمات    الخ
  الثقافية

ب    وفر الكت دم ت ع
الت  والمج

  والصحف

  "آتب وال مجالتبجيبوش ال "

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

ى      ار إل اإلفتق
رات  المحاض
  والدروس الثقافية

  "بعملولناش محاضرات من مرة"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة ( 

دمات    الخ
  الترفيهية

الي        "  الملل ع لح أ هون بس بخاف أطل ر بزه مرات آتي
  "برة بخاف أوأع

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(مقابلة (

ى      ار إل اإلفتق
  الرحالت

  "رحالت بياخدوناش"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

ى      ار إل االفتق
  الحفالت

  "فش حفالت"

  )سنة) 65(، البيت األول، أنثى، )2(المقابلة (

ى      ار إل االفتق
  الرياضة

  "ال رياضه وال اشي"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

ى      ار إل اإلفتق
  األلعاب

 "بلعبوناش انا بلعب لحالي أختي اشترتلي ألعاب"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(المقابلة (

 ""تلفزيون بس راديو مش موجود  عدم وجود راديو    

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

   

 

 

  

ود  دم وج ع
 نشاطات الرسم

 

  

 "ال منلون وال منرسم"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (
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  والتلوين

اآل    مش
  إقتصادية

  

  

ود  دم وج ع
ة    وال لتغطي األم
ات  اإلحتياج

  الشخصية

دك دوا  " فش مصاري اهللا برزق أنو بدو يعطيني ب
  "بدك  خضرا بدك إشي

  )سنة) 78(أنثى،  ، البيت الرابع،)25(المقابلة (

  "آل معاشي للدآاترة آلو على حسابنا "  تكاليف العالج    

  )سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )30(المقابلة (

 
تعامل طاقم   

  العمل
ن  ا ع دم الرض ع
  تعامل المعتنيات

ة  " وني مريض رات بتك ي أل ازا م اح وف ي من ف
  "بتناديهم يسوؤوآي بؤولو عليهم شغل

  )سنة) 70(البيت الرابع، أنثى، ، )30(المقابلة (

ين   ات لتحس مقترح
ي  دمات ف الخ

  المؤسسات اإليوائية

تحسين 
الخدمات 
  الطبية

  "بحب يكون دآتور يقعد هانه"  وجود أطباء

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة (

ة       وفير األدوي ت
  وتحمل تكاليفها

  "يجيبولنا الدوا عحسابهم"

  )سنة) 70(البيت الرابع،أنثى، ، )28(المقابلة (

  "الزم يكون ممرضات"  وجود الممرضات   

  )سنة) 74(، البيت الثالث، انثى، )20(المقابلة (

تحسين   
الخدمات 
 الترفيهية

  "بحب يجيبولنا ألعاب ترآيب"  توفيرألعاب

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(المقابلة (

عندي يسليني ويطول باألعدة  بفكر إنو يجي حدا "  جليس المسن   
  "عندي إلي بجو بطولوش بروحو

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

  "ياخدونا رحالت وعمنتزهات"  عمل رحالت   

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

ان  "  قراءة القصص    ا إصة عش وعين يؤرولن ون مجم ا نك الزم لم
  "نتسلى

  )سنة) 81(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

 تحسين  
ت الخدما

  هلثقافيا

  "يعملو مكتبة بجي عبالو الواحد يقرأ"  إنشاء مكتبة

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (
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ة     ين خدم تحس
  التطوع

ون  المتطوع
  العرب

أنا بقترح انو يجي لهدا الملجأ فولنتير عرب احنا "
اعد المرضى    فش عندنا هدي  الرغبة إنو نجي نس
  "بدون أي مقابل

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

ين    تحس
دمات  الخ

  البيتية

  "لو في تالجة صغيرة في غرفتي"   تحسين الغرف

  )سنة)  8(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (

و     "  تحسين التدفئة     ين مه ي فل بس غرفت ي بل ي عل و جيت ين ل الفل
دا        ار بس ه ة زي الن ي الغرف بيعطي حرارة وبخل

  "مش بإيدنا هدا شغل الجمعية

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

ين    تحس
دمات  الخ

  بشكل عام

أراء  ام ب االهتم
  المسنين

و       " د إيش رأي انهم يجمعونا ويسمعوا من آل واح
  "بالمحل يعني  إيش عاجبوا أو ما عاجبوا

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(مقابلة (

  :التحقق من النتائج  ) 5

الدراسة،  المرحلة عادت الباحثة لقراءة البيانات وللدراسات السابقة وأدبيات موضوع في هذه

للتحقق من النتائج التي توصلت إليها، ومناقشتها، وتعديل ما يحتاج منها إلى التعديل، وللتأآد أن ما 

  .المختلفة ال يتناقض مع أي من البيانات األساسية بعد عمليات التصنيفتوصلت إليه الدراسة 

  :المصداقية  3.8

 :قامت الباحثة باتخاذ الطرق التالية  للتحقق من مصداقية البيانات في المقابلة

  :مسح الشواهد المؤيدة للبيانات والمعلومات التي توصلت إليها من خالل )1

 استخدام الوثاثقالمقارنة مع بيانات ناتجة من  •

  .الطلب من باحث آخر مستقل القيام بعملية تحليل للبيانات التي جمعتها الباحثة)2
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قيام الباحثة بتفسير البيانات وتقديمها لألفراد المشارآين وسؤالهم إذا آان هذا التفسير يعبر  )2

 .عما بذهنهم أو عن خبراتهم

 .الت تعزز المصداقيةأشرطة مسموعة توفر سج –تسجيل البيانات بطريقة آلية  )3

  :الموضوعية  3.9

لتحقيق الذاتية المنضبطة في البحث النوعي، والتي تعتمد على أسلوب نشاط الباحث وتسجيله 

  :للبيانات وتحليلها وتفسيراته لمعاني المشارآين، قامت الباحثة بإنجاز ما ياتي

، واألماآن، واألشخاص، االحتفاظ بالسجل الميداني، أي االحتفاظ بسجل التواريخ، والوقت  ) 1

 ..  والنشاطات، للوصول إلى المشارآين والبيانات التي جمعت

المقابلة، والوثاثق، إذ لم يتسّن : جمع البيانات من خالل أداتين من األدوات الثالث النوعية  ) 2

  .  للباحثة استخدام األداة الثالثة وهي المالحظة

  

  :اإلعتبارات االخالقية 3.10  

أبوديس، تم توجيه آتب / بعد الحصول على الموافقة من قبل الدراسات العليا في جامعة القدس

آذلك تّم إعالم . رسمية لمديري المؤسسات اإليوائية وذلك من أجل السماح بإجراء الدراسة

المشترآين بالهدف من الدراسة، وبمعلومات عن الباحثة، باإلضافة الى آيفية المشارآة من خالل 

وبعد الحصول . ة معلومات خاصة بالدراسة مع التأآيد على سرية وخصوصية البيانات المعطاةورق

على الموافقة بالمشارآة، قامت الباحثة بتعبئة نموذج الموافقة يتضمن الموافقة على تسجيل المقابلة 

في إعطاء الحق في االنسحاب على آاسيت وعلى المشارآة في مقابلة أخرى إذا تطلب األمر، مع 

  . أي وقت، دون إبداء أي سبب
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 الفصل الرابع

  :الدراسةنتائج 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس 

لإلجابة على الناقص  راء لقد استخدمت الباحثة منهج اإلستق. عن الخدمات المقدمة إليهم وبيت لحم

تضمن الجزء األول الخصائص : أسئلة الدراسة، حيث قسم هذا الفصل على النحو اآلتي

  .، أما الجزء الثاني فتضمن اإلجابة على أسئلة الدراسةللمشارآينالديمغرافية 

  : مشاركينالخصائص الديمغرافية لل: الجزء األول  4.1
  توزيع المشاركين بحسب الجنس):  4.1(جدول 

                   

  الجنس
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية العدد

  %13.3  4  ذآر

  %86.7  26  انثى

  %100  30  المجموع
  

أعاله بأن الغالبية العظمى من المشارآين هم من اإلناث حيث آانت ) 4.1(يوضح الجدول رقم 

  %).13.3(، في حين أن نسبة الذآور من المشارآين آانت %)86.7(نسبتهم 
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  توزيع المشاركين بحسب العمر):  4.2(جدول 
  

  العمر بالسنوات
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد
  %26.7  8  )  69 - 60(من 
  %33.3  10  )79 – 70(من 
  %36.7  11  ) 89 - 80(من 
  %3.3   1  فما فوق  – 90

  %100  30  المجموع

م    أن   ) 4.2(يوضح الجدول رق ة         أعاله ب ة العمري م من الفئ ة العظمى من المشارآين ه  -80(الغالبي

ة   %)36.7(ونسبتهم المئوية ) 11(وعددهم ) 89 ة العمري ) 79 – 70(، وجاء في المرتبة الثانية الفئ

ددهم  ة ) 10(وع بتهم المئوي ة  %)33.3(ونس ة العمري ة الفئ ة الثالث ي المرتب اء ف ) 69-60(، وج

ة       ، أما ف %)26.7(ونسبتهم المئوية  ة العمري انوا من ذوي الفئ رة فك ة األخي وق   ) 90(ي المرتب ا ف فم

  %).3.3(ونسبتهم المئوية ) 1(وعددهم 

  توزيع المشاركين بحسب الحالة اإلجتماعية):  4.3( جدول

  الحالة اإلجتماعية
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد

  %33.3  10  أعزب

  -  -  متزوج

  %13.3  4  مطلق

  %53.3  16  أرمل

  %100  30  المجموع

أعاله بأن الغالبية العظمى من المشارآين هم من األرامل بنسبة ) 4.3(يوضح الجدول رقم 

  %).13.3(، ومن ثم المطلقين بنسبة %)33.3(بنسبة ) العزاب(، يليهم غير المتزوجين %)53.3(
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  توزيع المشاركين بحسب وجود األبناء):  4.4(جدول 

  وجود األبناء
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد

  %43.3  13  نعم 

  %56.7  17  ال

  %100  30  المجموع
  

من المشارآين ال يوجد لديهم أبناء، في %) 56.7(أعاله بأن ما نسبته ) 4.4(يوضح الجدول رقم 

  .ممن لديهم أبناء%) 43.3(حين آانت نسبة 

  العلميتوزيع المشاركين بحسب المؤهل ): 4.5(جدول 

  المؤهل العلمي
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد
  %10  3  )أمي(بدون مؤهل 

  %56.7  17  ابتدائي
  %13.3  4  عدادي 
  %10  3  ثانوي
  %3.3  1  )آلية متوسطة(دبلوم 

  %6.7  2  جامعي 
  %100  30  المجموع

  

ى شهادة      أعاله بأن الغالبية العظمى من المشارآين ) 4.5(يوضح الجدول رقم  م من الحاصلين عل ه

ى شهادة االعدادي بنسبة       %)56.7(اإلبتدائي بنسبة  يهم الحاصلون عل ، فالحاصلون  %)13.3(، يل

بة   ي بنس ل علم ى أي مؤه لون عل ر الحاص م غي ة، ث هادة  الثانوي ى ش رر%) (10(عل م )مك ، ث

  %).3.3(بنسبة  ، ثم الحاصلون على شهادة الدبلوم%)6.7(الحاصلون على شهادة جامعية  بنسبة 
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  توزيع المشاركين بحسب العمل السابق):  4.6(جدول 

  العمل السابق
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد
  %         26.7  8  نعم 
  %73.3  22  ال

  %100  30  المجموع
  

م عمل في السابق           ) 4.6(يوضح الجدول رقم  م يكن له ة العظمى من المشارآين ل أعاله بأن الغالبي

  %).   26.7(، يليهم من آان لهم عمل في السابق %)73.3(بنسبة 

  توزيع االمشاركين بحسب الدخل الشهري): 4.7(جدول 

  الدخل الشهري
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد 

  %10  3  شيكل    ) 500(اقل من 

  %6.7  2  شيكل) 1000 - 500(من 

  %20  6  شيكل ) 1000(أآثر من 

  %63.3   19  من دون دخل 

  %100  30  المجموع
  

م   دول رق ح الج بة    ) 4.7(يوض ل بنس ن دون دخ ارآين م ن المش ى م ة العظم أن الغالبي اله ب أع

ر من   %)63.3( ه    %)20(شيكل بنسبة   ) 1000(، يليهم من آان دخله الشهري  أآث يهم من دخل ، يل

  %).6.7(شيكل بنسبة ) 1000 -500(، ثم من دخله من %)10(شيكل بنسبة ) 500(اقل من 
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  توزيع  المشاركين بحسب مكان السكن السابق ): 4.8(جدول 

  مكان السكن السابق
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد
  %16.7  5  قرية 

  %80  24  مدينة 
  %3.3  1  مخيم

  %100  30  المجموع

، %)80(أعاله بأن الغالبية العظمى من المشارآين سكنوا المدينة بنسبة ) 4.8(يوضح الجدول رقم 

  %).3.3(، ثم من سكنوا المخيم بنسبة %)16.7(يليهم من سكنوا القرية بنسبة 

  توزيع المشاركين بحسب مدة اإلقامة في المؤسسة): 4.9(جدول 

  في المؤسسة مدة اإلقامة
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد
  %30  9  سنة) 5-1(من 
  %53.3  16  سنة ) 11-6(من 

  %16.7  5  سنة ) 11(أآثر من 
  %100  30  المجموع

  

أعاله بأن الغالبية العظمى من المشارآين آانت مدة إقامتهم في ) 4.9(يوضح الجدول رقم 

، يليهم من آانت مدة إقامتهم في %)53.3(سنة بنسبة  )11-6(المؤسسات في المؤسسات من 

، ثم من آانت مدة إقامتهم في المؤسسات أآثر من %)30(سنوات بنسبة ) 5-1(المؤسسات من 

  %).16.7(سنة بنسبة ) 11(
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  توزيع المشاركين بحسب الوضع الصحي): 4.10(جدول 

  الوضع الصحي
  المؤسسات اإليوائية

  النسبة المئوية  العدد

  %53.3  16  السكري 

  %43.3  13  ضغط الدم

  %20  6  الكولسترول

  %6.7  2  روماتيزم المفاصل

  %3.3  1  هشاشة العظام 

  %3.3  1  تآآل الغضاريف

  %10  3  مرض القلب

  %3.3  1  اإللتهاب المعوي الحاد

  %13.3  4  سلس البول

  %6.7  2  الدوخة

  %10  3  ضعف السمع 

  %3.3  1  ضعف البصر

  %30  9  إعاقات  حرآية

  %6.7  2  األعصاب

أعاله بأن الغالبية العظمى من المشارآين يعانون من األمراض ) 4.10(يوضح الجدول رقم 

من المشارآين ) 3(الصحية، ويعاني الواحد منهم من أآثر من مرض في آن واحد، بينما يتمتع 

  .بالصحة وخلوهم من أي مرض صحي

   :اإلجابة على تساؤالت الدراسة  4.2

  قدوم المسنين إلى المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم؟ ما أسباب •

ظهر من خالل تحليل المقابالت العديد من األسباب التي أدت إلى قدوم المشارآين إلى المؤسسات 

اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم، حيث تضمنت األسباب، أسبابًا نفسية وصحية وإجتماعية 

  .إقتصاديةباإلضافة إلى أسباب 
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دوم    ى ق ى المؤسسات     ) 19(تعٌد الوحدة من أول وأهم األسباب النفسية التي أدت إل من المشارآين إل

  .اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم

بعد ما توفى زوجي وآبرت والدي واتزوجو واحد ورا التاني أصبحت لحالي وإبني عشان "

 "يريحني جابني على بيت المسنين والمسنات

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(المقابلة ( 

حطوني والدي  ألنو فش حدا أأعد معاه اختي الي آنت عندها ماتت وانا مرضت عشان آنت "

 "  وحيدة صار عندي اآتئاب والدي وصوا الشغيالت علي وسافروا

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

مرتي ماتت مفش الي حدا عندي البتين والولد آبار متجوزين جيت اعيش هون من الوحدة النو "

  "بامريكا بنييويورك

  )سنة) 96(، البيت الثاني،  ذآر، )7(المقابلة ( 

حبيت اجي النو فش الي حدا ماتو امي وابوي وماتو اخوتي فش حدا اآل معاه احكي معاه بتعرفي "

  "آيف الواحد لما بكون لحالو صعب آتير 

  )سنة) 79(البيت الثالث، أنثى،  ،)16(المقابلة 

  "اخوتي جابوني هون امي ماتت اهللا يرحمها وانا اضل لوحدي الوحدة مرة"

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

من المشارآين إلى المؤسسات ) 7(آما ويعتبر المرض من األسباب الصحية التي أدت إلى قدوم 

ت لحم طلبًا للرعاية في تلك المؤسسات، آبديل عن بيوتهم التي لم اإليوائية في محافظتي القدس وبي

  .يتواجد فيها من يقدم لهم الرعاية
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انا جيت هون آنت عيانه معي األلب دايما آنت ادوخ وأوأع بعدين أجت عندي دآتوره تفحصني "

  . "ألتلي ليش ما تجي عالملجأ هون بديروا بالهم عليكي عاد اجيت هون الي اربع سنين هون

  )سنة) 84(، البيت الثاني، أنثى، )12(المقابلة (

  " فش الي حدا يهتم في البنتين مسافرين متجوزين  انا صارتلي الدوخة من حد ما خطبت"

  )سنة) 65(، البيت االول، أنثى، ) (2المقابلة (

  "إضعفت صار معي األعصاب وفش حدا يهتم بي فحطني هان"

 )سنة) 6(، ، البيت األول، أنثى(3)المقابلة  (

السبب في جيتي لهون غلطه شوفير اجيت ازور دار اختي ساآنين في البلده االديمه اجيت أأعد "

يومين تالته والمجنون هالشوفير مسرع ألبت السياره فينا اربع عمليات عملت في اجري وتلت 

تي هيك وترات مأطوعين في ايدي تروحي على بيتك تستني جارتك تجيبلك رغيف خبز بهدله يا بني

  " اهللا آاتب واهللا من ايد الشوفير المجنون المسرع

  ).سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

  "ببول بدي واحد يغيرلي آنتي سوت عمليه بتقدرش تطمل جيت هون عشان يغيرولي"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )26(المقابلة ( 

بعدين جابوني هون الجمعيه العربيه بأدرش امشي بدي آنت رايحه احط للساعه بطارية اوإعت "

   "حدا يساعدني

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة (

  "فش حدا في البيت يخدمني امرضت بطلت اشوف منيح بدي حدا يطبخلي هيك اشي"
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  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (

من المشارآين بأن مشاآلهم مع أبنائهم ) 2(تبين من أقوال باالضافة إلى األسباب السابقة، 

وزوجاتهم آانت من األسباب اإلجتماعية التي أدت إلى قدومهم إلى المؤسسات اإليوائية، فقد آان 

لعدم تقبل زوجات األبناء لهم وعدم رغبتهم في العيش معهم، وبالتالي خضوع  األبناء لزوجاتهم 

  .مؤسسات اإليوائيةسبب في إيداع أمهاتهم  في ال

ألتلو وديها على بيت العجزة ورد عليها وجابني زي ما إنتي شايفه على  مرت إبني ما اتحملتنيش"

  " بيت الرحمة

  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة (

جوزت والدي التالته واعدت هان وال واحده من نسوان والدي بدها اعيش عندها ووالدي "

  " زتوني

  )سنة) 80(، البيت الثالث، أنثى، )21(لة المقاب(

من المشارآين للمؤسسات، تمثلت هذه ) 2(وأخيرا فقد آان لألسباب اإلقتصادية دور في قدوم 

األسباب في سببين رئسين هما فقدان تأمين الشيخوخة بسبب اإلقامة في منطقة خاضعة للسلطة 

  .الفلسطينية، وفقدان األموال نتيجة للعب القمار

ع عني التأمين وصار بدي أثبت وين ساآن جيت أعدت هون وأدمت طلب للتامين إني أنا انأط"

  "ساآن في بيت الرحمه ورفعت أضية عشان يطلعلي معاش آيف بدي اعيش فش غير هالتامين

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  " جيت عالبيت ألنو ضيعت مصاري في األمار فش مصاري وفش امالك"

   )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (
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وبناء على ما سبق تعتبر األسباب النفسية من أول وأهم أسباب قدوم المسنين إلى المؤسسات 

واألسباب اإلجتماعية واإلقتصادية , يليها األسباب الصحية آسبب ثاني من أسباب القدوم , اإليوائية

  .اتآسبب ثالث من أسباب القدوم إلى المؤسس

 ما تجربة المسنين في  المؤسسات اإليوائية  وما مدى رضاهم عنها؟ •

من المشارآين رضاهم عن التجربة في المؤسسات اإليوائية وعبر معظمهم عن ذلك ) 23(أظهر 

بتعابير السعادة واإلرتياح عن إقامتهم في هذة المؤسسات، وبوصفهم اإليجابي للتجربة بأنها تجربة 

  .جيدة أو ناجحة

  " بة منيحهتجر"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  " تجربتي جيدة عايشة مبسوطة ومرتاحة"

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة (

  " مبسوطة بالعيشة هون"

  )سنة) 70(، البيت الثاني، أنثى، )8(المقابلة (

  " تجربة ناجحه"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(المقابلة (

وقد ورد عن المشارآين العديد من األسباب التي آان لها تأثير في شعورهم بالرضا عن تجربتهم 

 ، على سبيل)وقد ورد عن بعض المشارآين العديد من األسباب في ان واحد(في هذة المؤسسات 
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وحمام  من المشارآين بأن تأمين اإلحتياجات الشخصية لهم من مأآل ومشرب) 16(المثال ورد عن 

  .من إحدى أسباب رضاهم عن التجربة ... وغسيل مالبس

  ". نشكر اهللا شو بدنا بسوولنا بطعمونا وبسؤونا وبخدمونا وبحممونا"

  ).  سنة)  81(، أنثى، البيت الثاني، )9(المقابلة ( 

  "مبسوطة آلشي لحدنا اآل فطور وغدا وغسيل موجود وحمام موجود"

  )  سنة) 81(الرابع،  ، أنثى، البيت)22(المقابلة (  

من المشارآين بأن المعاملة الحسنة من قبل طاقم العمل يعتبر آسبب اخر ) 10(في حين ورد عن 

  :من أسباب رضاهم عن التجربة

 "واهللا معاملتهم هان منيحه بضايقونيش"  

     )سنة) 65(، البيت األول، أنثى، )2(المقابلة ( 

  " علنيالنو آتير آويسين معي بسوليش اشي يز" 

    )سنة) 79(، البيت الثالث، أنثى، )16(المقابلة ( 

  "محدش بتقل علينا محدش بسمعنا آالم مرتاحين ال بنكدو علينا وال اشي" 

      )سنة) 85(، البيت الثالث، أنثى، )19(المقابلة ( 

سباب من المشارآين بأن الحرية بأن يفعلوا ما يرغبون داخل المؤسسات آانت من األ) 2(وقد أآد 

  .الرئيسية لرضاهم عن التجربة

تجربة منيحه أنا معطيتني المديرة حرية آاملة يعني بصلح، بدهن، بطرش، يعني صالحية آاملة "

  "إني أيش  بسوي باالرض وبالدار متل المراي جبتها وما ألتليش ليش حطيتها
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  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

مة النو ما في ضغط و ال على شي يعني مش مدرسه داخلي بعتبروا تجربة ناجحه بكل معنى الكل"

انو المسنين هادي بتنام اآتر شوي هادي  بتفيء بكير يعني على الراحة ما في حجز حرية ما في 

  "قيود و الحمد هللا مبسوطة

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(المقابلة (

رضاهم عن التجربة، وعبر معظمهم عن ذلك من المشارآين عدم ) 7(في الجانب اآلخر أظهر 

  .بتعابير عدم السرور وعدم اإلرتياح عن إقامتهم في المؤسسات اإليوائية

  "مش مبسوطة شو هالحالة شو الي يبسطني"

  )سنة) 86(، البيت الثالث، انثى، )17(مقابلة (

  " مش مرتاح"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

بعض المشارآين أآثر من سبب في آن واحد من أسباب عدم الرضا عن ولقد ورد أيضا عن 

من المشارآين بأن الشعور بالملل ) 2(التجربة في هذه المؤسسات على سبيل المثال، فقد ورد عن 

  .آان من احد أسباب عدم رضاهما عن التجربة

  "مش مرتاح بيني وبينك هون دياء وحشرة بزهأ وبضل روحي مفرفطة"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

     " مش آتير مبسوطة عند اختي فال منروح عالبستان هون بضل اعدة بزهأ آتير"

  ).سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(مقابلة (
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من المشارآين بأن المعاملة السيئة من قبل طاقم العمل يعتبر سبًبا آخر من ) 2(بالمقابل ورد عن 

  .رضاهم عن التجربة أسباب  عدم 

  "ماخدة غرفة لحالي ويا ريت بعاملوني معاملة منيحة"

  )سنة) 86(، البيت الثالث، انثى، )17(مقابلة (

  "معاملتهم جافة بعض الموظفين بعصبوا علينا"

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

من المشارآين عن ) 2(ب عدم رضا أما عدم الرضا عن نوعية الغذاء المقدم لهم فقد آان من أسبا

  .التجربة

  " عيشة زفت فش اشي يعجبني  فش أآل زي العالم"

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(مقابلة (

  "مش منيح ال الغدا وال الفطور  بدنا نرضى"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، انثى، )25(مقابلة (

آانت آتير شاطره بالطبيخ وبعدين المكرونه األآل مش زي اآلنا انا عندي امي اهللا يرحمها "

  " بحبهاش بس شو بدي اسوي محكوم علينا

  )سنة) 61(، ، البيت الثالث، أنثى)14(المقابلة (

من المشارآين أّن من أسباب عدم رضاهما عن التجربة هو عدم إعطائهما ) 2( في حين اعتبر 

  . الحرية في تناول ما يرغبون من الطعام 
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ن عخاطري آل إشي بدك توآلي بدك تشربي بتسوي، هون الي بحطولك اياه في البيت أحس"

  "مجبورة توآلي، مش ماخدة راحتي وال مرة وال دقيقة

  )سنة) 78(، البيت الرابع، انثى، )25(مقابلة (

  "بداري حرية اآتر باآل شو ما بدي"

  )سنة) 61(، ، البيت الثالث، أنثى)14(المقابلة (

بأن البعد عن األهل بما فيهم األخوة واألبناء هو من أسباب عدم رضاهما  من المشارآين) 2(واعتبر

  .عن التجربة

  "مش راضية عن العيشة بحب أعيش بين أخوتي اخوتي اهلي هدول الي ضلولي"

  )سنة) 61(، ، البيت الثالث، أنثى)14(المقابلة (

  "لواحد معهممش حابب بدي اطلع في دارو غير شكل انا بحب اآون مع الوالد بتسلى ا"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )26(المقابلة (

من , بناء على ما سبق أظهرت النتائج رضا المشارآين عن تجربة اإلقامة في المؤسسات اإليوائية

آما أشاروا إلى العديد من األسباب التي أدت الى نجاح هذه , خالل  تعابير السعادة واإلرتياح

تيجة إلى أن المؤسسات اإليوائية يمكن أن تكون مكان إقامة جيدة للمسنين و تشير هذه الن, التجربة 

  .  من خالل العمل على تطويرها وتأمين ما يلبي احتياجات هذه الفئة من العمر

ما مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم عن  •

 الخدمات المقدمة إليهم؟ 
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أظهرت النتائج العديد من الخدمات المقدمة في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم، 

  . وفيما يلي التوضيح الكامل لكل خدمة على حدة

  : خدمات الرعاية الشخصية 

  :تتضمن خدمات الرعاية الشخصية ثالثة أوجه من أوجه الرعاية، وهي آاألتي

  .النظافة الشخصية •

  .شطة الحياة اليوميةالمساعدة في أن •

 .غسيل المالبس •

تقوم المؤسسات اإليوائية جميعها في محافظتي القدس وبيت لحم باالهتمام بالنظافة الشخصية 

للمسنين من خالل تقديم المساعدة لهم في االستحمام، وقص األظافر، وتغيير المالبس، وحالقة 

يث تقدم المساعدة للجميع باستثناء من ، ح)إذا تطلب األمر(الذقن للرجال، وتغيير الفوط الصحية 

  .يجد نفسه قادرًا على االهتمام بنظافته الشخصية وال يتقبل المساعدة من أحد

من المشارآين بأنهم يتلقون المساعدة باالهتمام بنظافتهم الشخصية من قبل ) 23(فقد ورد عن 

  .م الشخصيةمن المشارآين اهتمامهم الشخصي بنظافته) 7(مؤسساتهم، بينما ورد عن 

  " المعلمات آلهم بحمموني دوريه بحمموني وبدللوني دايما البسه نضيف"

    )سنة) 85(، ، البيت الثاني، أنثى)19(المقابلة ( 

البنات بحمموني آل يوم بماي سخنه حرام وبلبسوني  وبشوفو ازا آان اواعي وسخين بؤولولي "

  "بغيرولي الحفاضات هاي وسخين بودوها عالغسيل بعدين انا بحط حفاضات بجو

  )سنة) 86(، ، البيت الثاني،  أنثى)15(المقابلة ( 
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بحممني آل صبح وبغيرلي أواعي وبحأللي دأني وباصلي اضافري ) ر(في شغيل هون أسمو "

  "ازا بتشوف اضافرنا  طوال بتأصهم) م(مرات هو بؤصهم مرات بنت شغيله اسمها 

  )سنة) 96(  ، البيت الثاني، ذآر،)7(المقابلة (

  "بتحمم لحالي بخليش حدا يدخل يحممني بصحتي لسا انا"

  )سنة) 68(، ، البيت األول، ذآر)1(المقابلة (

  " الحمام انا  لحالي بأدر وال عمروا حدا حممني  بجو بؤلولي انحممك بأبلش"

  )سنة) 61(، ، البيت الثالث، أنثى)14(المقابلة (

ئية مستلزمات وأغراض النظافة الشخصية  وتوفر عادة ثالث مؤسسات من المؤسسات اإليوا

  . للمقيمين  بما فيها من شامبو، ليف، محارم، مناشف، بشاآير، باإلضافة للفوط الصحية

  "آلشي في موجود دايما بعطوني شامبو للجسم وللشعر والحفاضات والمنشفة"

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة ( 

نظافة الشخصية للمسنين على المعتنيات في ثالث مؤسسات إيوائية في وتقع مسؤولية االهتمام بال

محافظة القدس وبيت لحم، وعلى المعتنيات والمعتنين في إحدى المؤسسات في محافظة القدس، 

  . وهي المؤسسة الوحيدة التي تؤوي معتنين لالهتمام بالمسنين الذآور

يرية وبديروا بالهم عليهم وبنات اربعة بحمموا هالخت) ا(وواحد اسمو) ر(في شباب واحد اسمو"

  "خمسة بشتغلوا بغيروا وبحمموا 

  )سنة) 84(، البيت الثاني،  أنثى، )12(المقابلة ( 

  "بس بنات هون فش رجال البنات بساعدوا الشأتين عندنا وعند الرجال بحمموهم"
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  )سنة) 67(، البيت الثالث، أنثى، )4(المقابلة (

نظافة الشخصية تقوم المؤسسات اإليوائية جميعها في محافظتي القدس باإلضافة إلى اإلهتمام بال

وبيت لحم بتقديم المساعدة لبعض المسنين في القيام بأنشطة الحياة اليومية آالمشي، والجلوس 

مشارآين تلقيهم المساعدة ) 6(والوقوف، والنوم على السرير، واستعمال المرحاض، حيث ورد عن 

  .في أنشطة الحياة اليومية

بساعدوني بأدرش أمشي وبأدرش أروح عالحمام اال هن يودوني وبحطولي فوطة وازا بدي أنام "

  "بنيموني

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة ( 

انا عشان بدوخ بعرفش ائوم من التخت لحالي والأمشي بخاف اوئع  بجو البنات بساعدوني "

  "وبأعدوني 

  )سنة) 70(الرابع، انثى، ، البيت )30(مقابلة (

أما بالنسبة لخدمة الغسيل، فتّقدم هذة الخدمة أيضًا في المؤسسات اإليوائية آافة في محافظتي القدس 

إحداهما في محافظة , وبيت لحم، ويقدمها عادة المعتنيات في مؤسستين من المؤسسات اإليوائية

  .في باقي المؤسسات) ةعاملة لكل مؤسس(القدس واألخرى في بيت لحم، وعامالت غسيل

  "فش واحدة معينينها خصوصي للغسيل البنات بغسلوهم بلمو الغسيل الوسخ وبغسلو"

  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة (

  "بتغسلي اواعي) ن(بودي الغسيل لواحده اسمها "

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة ( 
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  "  حت وبتغسلوفي واحدة مخصصة للغسيل بطيحو عت"

  )سنة) 74(، البيت الرابع، انثى ، )27(المقابلة ( 

  "بتغسلو عالغسالة تحت وبتطوي) ر"(

  )سنة) 75(، البيت الرابع،انثى، )29(المقابلة (  

من المشارآين الرضا عن خدمات ) 24(وحول رضاهم عن خدمات الرعاية الشخصية فقد أظهر 

  .بأوجهها الثالثةالرعاية الشخصية المقدمة إليهم 

  :الخدمات الغذائية 

في محافظتي القدس وبيت لحم ) األربع(تتمثل الخدمات الغذائية بتقديم المؤسسات اإليوائية آافة 

  .وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء: ثالث وجبات رئيسة للمقيمين فيها

  "بفطرونا وبغدونا وعشونا"

  )سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة (

  "بقدمولنا تلت وجبات فطور وغدا وعشا"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

آما تقدم مؤسستين من هذة المؤسسات إحداهما في محافظة القدس واألخرى في محافظة بيت لحم 

ا  نوع من وجبة إضافية للمقيمين تدعى بالعصرونة، تقدم عادة بين الغداء والعشاء، ويقدم من خالله

  .الحلويات مع نوع من المشروبات حسب ما تقدمه المؤسسة نفسها

  " الساعه تالته ونص بطعمونا آعك مع شاي عالعصرونة"

  )سنة) 70(، البيت الثاني، انثى، )8(المقابلة (
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  "بعد الضهر بجيبولنا لمونادة وشافة آيك او لوح شوآوالته"

  )سنة )86(، البيت الثالث، انثى، )15(المقابلة (

وتحضر الوجبات عادة على طاوالت معدة خصيصا لتناول الطعام في إحدى زوايا غرف المؤسسة 

أو تجلب إلى الغرف في حال رغب المقيمون بذلك، أو بسبب سوء الحالة الصحية للمقيمين والتي 

  .تستدعي بقاءهم في غرفهم الخاصة

ل مع بعض اال المرضى بودولهم مناآل في المطبخ بحضرولنا االآل عالطاوالت ومنأعد مناآ"

  "عالغرف في بادروش يتحرآوا من التخت

  )سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة ( 

  "بدؤوا الجرس عالفطور والغدا والعشا منروح على غرفه االآل منالئي آلشي حاضر"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )11(المقابلة "(

  "بحب اآل بغرفتي آنت في بيتي هيك متعودبجيبولي األآل عالغرفة، " 

  )سنة) 68(، البيت الثاني، ذآر، )1(المقابلة (

  .وتقدم  الوجبات عادة في أوقات محددة من قبل المسؤولين عن المؤسسات

  "الساعة سبعة بجيبولنا الفطور نواشف  والساعة تناعش بجيبولنا طبيخ والساعة ستة العشا"

  )سنة) 68(ني، ذآر، ، البيت الثا)1(المقابلة ( 

  "الغدا عالحداش ونص والفطور عالسبعة ونص بعدين العشا عالخمسة ونص"

  )سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة ( 
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وبعد تناول وجبة الغداء مباشرة تقدم مؤسستين من المؤسسات الفاآهة يوميا للمقيمين، أما باقي 

  .توافرها لديهم المؤسسات فتقدم الفاآهة للمقيمين في حال

  " بعد الغدا بحطولنا فواآة"

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة ( 

  "بأدمولنا فواآة بعد الغدا حسب ما يكون موجود" 

  )سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة (

  "آل يوم فواآة وات الغد"

 )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى ، )26(المقابلة ( 

  "مرات بطعمونا فواآه آل ما اجا عندهم فواآه بطعمونا"

  )سنة) 65(، البيت األول، أنثى ، )2(المقابلة (

  "الفواآة مش دايما يعني مرة او مرتين في االسبوع "

  )سنة) 61(، البيت الثاني، انثى، )14(المقابلة (

  .روبات الخاصة بهاآما وتقدم المؤسسات جميعًا المشروبات للمقيمين، وآل مؤسسة تقدم المش

  "بشربونا شومر المسا والصبح قهوه أو حليب ومرات شاي عصير"

  )سنة) 61(، ، البيت الرابع، أنثى)14(المقابلة (

  "الصبح بشربوا حليب بودروة والعصر آازوز ايام عصير وايام قهوة والمغرب شاي"

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة ( 
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من المشارآين رضاهم عن الخدمات الغذائية ) 18(خدمات الغذائية، أظهر وحول رضاهم عن ال

، وقد أظهر جميعهم )المتمثلة بكمية الغذاء، نوعية الغذاء، وقت الوجبات والمشروبات(المقدمة اليهم 

  .الرضا عن آمية الغذاء المقدم لهم

  : الخدمات الطبية 

  :إليوائية لتشمل ما يليتعددت أشكال الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات ا

  . خدمات الطبيب •

  . الخدمات التمريضية •

  . خدمة العالج الطبيعي •

وتقدم خدمات الطبيب بأشكال مختلفة ومتعددة في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت 

لحم، حيث يقوم أحد األطباء في مؤسسة إيوائية في محافظة القدس باإلشراف الطبي على المقيمين 

خالل القيام بجولة أسبوعية للمؤسسة، ويخضع المقيمون جميعهم لفحص طبي آامل من قبل من 

الطبيب يشمل فحوصات الضغط والسكري، آما يتم أيضا استدعاء الطبيب في حال تعرض أي 

نزيل لوعكة صحية طارئة ونقله إلى المستشفى إذا تطلب األمر وتتحمل المؤسسة تكاليف العالج 

  .باستثناء األدوية

  "بجي الدآتور آل جمعة بفحصنا وبفحص السكري والضغط"

  )سنة) 65(، البيت األول، انثى ، )2(المقابلة (  

دآتور الجمعية آل أسبوع بجي مره بكشف على الكل وإذا حدا من النزالء مرض ) م(في الدآتور "

  "بجيبوه واذا حالته بدها مستشفى بودوه وبخبرو أهله

  )سنة) 68(ول، ذآر، ، البيت األ)1(المقابلة ( 
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بزيارة ) طبيب وطبيبة(أما في المؤسسة اإليوائية األخرى في محافظة القدس، فيقوم طبيبان 

، حيث يقوم الطبيبان بتقديم خدماتهم )زيارة منفصلة(أسبوعية أيضا للمؤسسة  آل طبيب على حدة 

ع الوضع الصحي للمرضى من المقيمين فقط، ويقدم للمرضى الفحوصات الالزمة بما يتناسب م

وأيضا تتحمل المؤسسة تكاليف , لكل مريض، آما يتم إعطاؤهم الوصفات العالجية الدوائية الالزمة

  . العالج باستثناء األدوية

بجي يوم ) س(بتيجي يوم التالتا مره في االسبوع وبجي آمان الدآتور ) ن(بتيجي واحده دآتوره "

اهللا معتازه يا بروح عند الدآتور يا عند الدآتوره  الخميس بردو مره في االسبوع ازا آان ال سمح

ايام بتكون اجري بتوجعني ايام حلقي بوجعني و مرشحه بفحصوني و بكتبولي الروشيته لما بجو 

  "والد اختي بقولهم خالتي جيبولي هدا الدوا بجيبولي اياه

  )سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة ( 

التالتا وواحد يوم الخميس ازا عيانين مثال بشوف شو مالنا ودايما بفحصني في طبيبين واحده يوم "

  "فحص متواصل بفحص الضغط والسكري وفي ماآنه خصوصي لأللب

  )سنة) 84(، البيت الثاني، أنثى، )12(المقابلة (

الي عاوز بفحصو يعني انا مره رحت فحصلي السكري ازا الواحده مش بحاجه الو بنادهوش "

احده بتعرف حالها ازا هي بدها دآتور ما شفتو بفحص الكل آل يوم هديك المره اولتلو يعني آل و

  " السكري بدو فحص دم ألي عندك طبيعي

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(المقابلة ( 

الشغيل بودي الورقه ) ر(الي بدو يتعالج بروح عندو آل واحد بدو ينفحص بكتب اسمو مع "

الواحد  وبنادو عالمرضى واحد واحد وبفحصهم فحص طبي وبفحص الضغط ازا باسامينا  للدآتور
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مالو شي انا مليش اشي صحتي آويسه مرات بروح عندو ازا آان عندي وجع راس او بدوخ و هدا 

  "قليل ليحصل آان يسالني ايش بتشعر مالك اشي و يفحصني ويحط النصاته هيك 

  )سنة) 96(  ، البيت الثاني، ذآر،)7(المقابلة (

بينما ال يوجد في مؤسستين من المؤسسات في محافظة بيت لحم إشراف طبي مستمر، وفي حالة 

إصابة أي من المقيمين بالمرض والحاجة الطارئة إلى طبيب، فإن المسؤولين عن المؤسسات 

  .يقومون باالتصال بالطبيب ويتحمل المريض أوأهله تكاليف العالج

  "لما نمرض) ب، ح( ما عننا دآاتره بجيبولنا دآتور"

  ) سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة (

  "فش طبيب يحكمنا بجيبو من برة او ازا بدنا عحسابنا 

  )سنة) 85(، البيت الثالث، أنثى، )10(المقابلة ( 

آما وُتقدَّم الخدمات التمريضية  فقط في مؤسستين من المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس 

، وقد وجد نوعان  من الخدمات التمريضية في هذة المؤسسات، خدمات تمريضية تقدم وبيت لحم

  .ساعة) 24(ساعات، وخدمات تمريضية تقدم على مدار ) 6(على مدار 

ساعات في مؤسسة إيوائية في محافظة القدس، حيث ) 6(وُتقدَّم الخدمات التمريضية على مدار 

مهمتها في تقديم الجانب الطبي من الخدمات التمريضية يوجد ممرضة واحدة في المؤسسة، تنحصر 

المتمثلة بإعطاء المرضى األدوية في موعدها المحدد، بما فيها إبرالسكري، آما تقوم بعمل 

فحص يومي للسكري  (فحوصات السكري والضغط لمرضى الضغط والسكري بشكل منتظم 

  .للمرضى إذا تطلب األمر ، باإلضافة إلى تغيير ضمادات الجروح)وقياس أسبوعي للضغط

  "في ممرضة واحدة للكل"
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  شو الخدمات الي بتقد ملكم اياها الممرضة؟

بتعطيني دوا للسكري والكولسترول والضغط آل يوم مرة في اليوم وآل يوم بتفحصلي السكري في 

  "الماآنة وبتفحصلي الضغط آل أسبوع مرة

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

من الساعه تمانيه للتنتين ايام بتيجي عالسبعه بتعطينا الدوا وازا اعتزنا ) ح(واحده اسمها بتجي " 

غيارات للجرح وبتفحصلنا الضغط والسكري اليوم فحصتلي السكري طلع عندي ميه وتالته 

  "وعشرين

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

  شو الخدمات الي بتقدملك اياها الممرضه؟

  ب"ل يوم بكير بتفحصلي السكري وبتشربني الدواآ"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(المقابلة ( 

ساعة في مؤسسة إيوائية في محافظة بيت لحم، ) 24(بينما ُتَقدَّم الخدمات التمريضية على مدار 

حيث يقوم بتقديم الخدمات ثالث ممرضات، إحدى هؤالء الممرضات تعتبر من المقيمات في 

المؤسسة، ويتلخص عملها في الجانب الطبي فقط ، أي باعطاء األدوية للمرضى في أوقاتها 

المحددة، آما تقوم بعمل فحوصات دورية منتظمة للسكرى والضغط لجميع المقيمين في المؤسسة 

  .مرة آل شهر

  "مسؤولة القسم ممرضه داخليه بتضل دايما عنا ) ب(سير "

  )سنة) 65(انثى،  ، البيت الرابع،)24(المقابلة (
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هي بتفحص السكري والضغط وبتعطينا الدوا واالبره انا بتعطيني ابره للسكري ) ب(الراهبه "

  "الصبح ابره والمغرب بعد ما نتعشى ابر

  )سنة) 74(، البيت الرابع، أنثى، )27(مقابلة ( 

  "بتعطي الدوا عالميعاد وآل شهر بتفحصلنا السكري) ب(السير"

  )سنة) 85(يت الرابع، أنثى، ، الب)22(مقابلة ( 

آما وتأتي للمؤسسة ممرضة أخرى لمدة ساعتين من الوقت لتباشر عملها الرئيس في تقديم الرعاية 

من استحمام وتغيير ) من يتطلب وضعه الصحي الرعاية من الممرضة(الشخصية للمرضى فقط 

عض المساعدة في عمل مالبس وتغيير الفوط الصحية في حال استعمالها، إلى جانب ذلك تقوم بب

  .فحوصات السكري والضغط في حال تطلب األمر ذلك

  "ممرضه بتحمم المرضى و بتنضف من تحتهن) س" (

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة ( 

ممرضه خارجيه بتيجي ساعتين زمان بتحمم المرضى وبتلبسهم وبتفحص الضغط والسكري ) س(

  "حسب ما تؤولها الراهبه 

  )سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24(المقابلة (

وفي فترة المساء توجد ممرضة أخرى مهمتها الرئيسة مراقبة أحوال المقيمين، وإخبار المسؤولين 

  .عن أي أمر طارئ

آمان ممرضه بتشتغل مراقبه في الليل فرضنا انا بصير عيانه بضل عندي وازا حدا احتاج ) خ"(

  "الشي بتساعدو
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  )سنة) 65(، البيت الرابع، انثى، )24( المقابلة( 

أما خدمة العالج الطبيعي، فوجدت في مؤسسة واحدة في محافظة القدس، حيث يقوم بتقديم هذه 

الخدمة معالج طبيعي إلى جانب عمله الثاني في المؤسسة آمعتني بالمسنين، وله غرفة خاصة معدة 

  .  باألجهزة الالزمة

  "ؤول العالج عندو غرفة هناك فيها آلشياللي بحمم الختيرية هو مس) ر"(

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

وتقدم عادة خدمات العالج الطبيعي لمن يحتاج فقط هذة الخدمة من المقيمين، أو من يطلب الخدمة، 

ويقدم لهم أساليب عالج متنوعة تتناسب مع الوضع الصحي للمقيم وتشمل هذه الوسائل العالج 

بواسطة التمارين العالجية وتحريك بعض أجزاء ومناطق الجسم بطرق معينة بواسطة 

ومن الوسائل المستخدمة . و بواسطة المريض تحت إشراف االختصاصي  المعالجاالختصاصي أ

في العالج الطبيعي أيضا العالج باستخدام المساج واستخدام الماء الساخن، آذلك استخدام جهاز 

من المشارآين بأنه يقدم لهم هذة الخدمة، في حين أشار ) 9(من أصل ) 3(وقد أشار, آهربائي

  . ه ال تقدم لهم  الخدمة، لكنها تقدم للمسنين ممن هم بحاجةالبعض اآلخر إلى أن

  "بسويلي مساج إليدي برتاح و بحطلي ماي سخنة ) ر"(  

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة ( 

بجيب جهاز آهربا معاه بحطلي اياه ) ر(لما بكون ضهري بوجعني او إجري من األعدة بنادي "

  "ين المساج بروح الوجععضهري وماي سخنة وبعد

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (
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انا عشان عمليات باجري بعملي تمارين يا حبيبتي بخليني احرك اجري ارفع وانزل وبساعدني "

  "وبعمل اليدي تلت وترات مأطوعين زي ما التلك

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

  "ختيرية الي مش ادرين، مش للكل بعملانا بعمليش بعمل لل"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

من المشارآين رضاهم عن الخدمات الطبية ) 26(وحول رضاهم عن الخدمات الطبية، أظهر 

  .المقدمة إليهم

   :خدمات  النظافة 

محافظتي القدس توجد خدمة نظافة الغرف والحمامات في المؤسسات اإليوائية األربع آافة في 

وبيت لحم، وفي مؤسستين من المؤسسات  اإليوائية في محافظة القدس تقوم عامالت النظافة بتنفيذ 

هذه الخدمة، حيث تقوم عاملة نظافة مقيمة في إحدى هذة المؤسسات باإلهتمام بنظافة قسم الرجال 

ي نظافة إحداهما مسؤولة وقسم النساء، بينما تقع مسؤولية النظافة في المؤسسة األخرى على عاملت

  ).لمدة ست ساعات(عن قسم الرجال واألخرى عن قسم النساء، ويكون عملهن عادة جزئيًا 

  "في واحدة بتنضف آل يوم بتأش وبتمسح الغبرة موجودة دايما هون بتنام هون"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  "بتنضفها وبتمسحها) ح"(

  )سنة) 65(يت األول، أنثى، ، الب)2(المقابلة ( 
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للجهتين هون وللختيرية الرجال، بليفو المغاسل وآرسي المرحاض ) م(و) ص (في تنتين بنضفو "

  "وبأشو االرض وبمسحو الغبره

  )سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة ( 

هتمام بنظافة الغرف اما بالنسبة لباقي المؤسسات في محافظة بيت لحم فتقوم المعتنيات بانفسهن باال

  . والحمامات استكماال لمهامهم في رعاية المسنين

  "البنات بنضفو و بقيمو الغبره و بقشو بعدين تنضيف وترتيب آل يوم"

  )سنة) 86(، البيت الثالث، انثى، )17(المقابلة (

  "الشغيالن الي بحممن  بنضفن االوضه والحمام"

  )سنة) 74(، البيت الرابع ، انثى، )27(المقابلة ( 

من المشارآين الرضا عن ) 27(وحول رضاهم عن  خدمة نظافة الغرف والحمامات فقد أظهر 

  .خدمة النظافة المقدمة اليهم 

  : الخدمات البيتية  

عادة  توفر عادة المؤسسات اإليوائية آافة الغرف الضرورية إلقامة المسنين، تتألف معظم  الغرف

من األِسرَّة قد تتسع الغرفة لسرير واحد أو أآثر، آما توجد في آل غرفة خزانة للمالبس باالضافة 

  . إلى خزانة صغيرة لوضع أغراضهم الخاصة

  "فيها خزانة لالواعي وتلت تخوت وآومدينة صغيرة لغير االواعي ايش ما بدنا منحط فيها"

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة ( 
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في خزانة صغيرة بحط فيها دواي والمحارم وفي خزانة آبيرة بحط فيها اواعينا والتخوت آمان  "

  "في تختين

  )سنة) 67(، البيت األول، انثى ، )4(المقابلة ( 

ُتزوَّد الغرف في مؤسستين من المؤسسات إحداهما في محافظة القدس واألخرى في محافظة بيت 

،  بينما ُتزوَّد )يستعمل في الصيف أيضا للتبريد(أو ما يعرف بالمكيف  لحم بنظام التدفئة المرآزية

الغرف في المؤسسات األخرى بمدافئ عادية آهربائية آما في إحدى المؤسسات في محافظة 

  .القدس، ومدافئ تعمل على السوالر آما في إحدى المؤسسات في محافظة بيت لحم

  "في تدفئة مرآزية لما يكون برد بشغلوها"

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

  "فيها تدفئة عالسوالر بتشتغل"

  )سنة) 65(، البيت الرابع، أنثى،  )24(المقابلة (

  "بستعملو صوبات آهربا "

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

واألخرى في بيت  احداهما في محافظة القدس(أما بالنسبة للتهوية، فتعتمد مؤسستان من المؤسسات

بينما تزود إحدى المؤسسات في محافظة القدس ) آما سبق الذآر(على المكيِّف آوسيلة للتهوية ) لحم

  .بأجهزة التهوية الكهربائية

  )سنة) 67(، البيت األول،أنثى، )4(المقابلة " (بشغلو الهويات في الصيف"
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من ) 23(لتهوية والتدفئة، فقد أظهر وحول رضاهم عن  الخدمات البيتية المتمثلة بالغرف وأجهزة ا

  . المبحوثين الرضا عن الخدمات البيتية، وقد أظهر جميعهم الرضا عن الغرف

  : الخدمات األجتماعية 

من الخدمات االجتماعية المهمة التي تقدمها المؤسسات اإليوائية األربع آافة في محافظتي القدس 

بزيارة األهل واألصدقاء والمعارف للمقيمين،  وبيت لحم هي خدمة الزيارات الخارجية المتمثلة

حيث يسمح بالزيارات يوميًا صباحًا ومساء، آوسيلة الستمرار العالقات اإلجتماعية معهم، آما 

ُيسمح أيضا باالتصال بهم أو تلقي اتصاالتهم باستعمال هاتف المؤسسة، أيضا يسمح للمقيمين 

 .بزيارة أهلهم واإلقامة عندهم

  "موجودة في أي وأت بمنعوشالزيارات " 

  ) )75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة ( 

, من المقيمين يتم زيارتهم من قبل األهل واألصدقاء والمعارف) 25(وقد تبين من خالل الدراسة أن 

  .منهم يتم زيارتهم بشكل منتظم إما يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا) 16(

برام اهللا بجي آل يوم، اليوم السبت بجي عشان ياخدني آل  والدي آلن بالخارج فش غير واحد"

  "ويك اند بياخدني عندو بأضي األحد و التنين الصبح بجيبني، ووالدي بحكوني بطمونو علي

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(المقابلة (

بتصل فين   انا بزور خواتي ودار اخوي و آل شهر مره بجو الوالد آلن بزوروني و لما بشتائلن "

  "وبؤولن تعالو

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة ( 

 "بنت اختي بس آل جمعتين مره ووالد اخوي"
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  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (

والد اختي بجو يزوروني بالجمعه مرتين و بجو اول يوم العيد بعيدو علي و بجيبولي هديه لبسه و "

  "ني آمن ارشجارزه و بعطو

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (

  .من المشارآين  الرضا عنها) 28(وبالنسبة لرضا المشارآين عن الخدمات اإلجتماعية،  فقد أظهر 

  : الخدمات الترفيهية 

مشاهدة التلفاز هي إحدى الخدمات الترفيهية الموجودة في المؤسسات اإليوائية جميعها في 

لقدس وبيت لحم، حيث يوفر المسؤولون عنها جهاز التلفاز آوسيلة للترفية عن المقيمين محافظتي ا

  .فيها

 "منحضر تلفزيون دايما حديس في حديس منسمع في هالتلفزيون"

  )سنة) 70(، البيت الثاني، انثى، )8(المقابلة ( 

  " في تلفزيون منحضر بالغرفة للجميع"

  )سنة) 86( ، البيت الثالث، انثى،)15(المقابلة (

  "التلفزيون هناك في المحل الكبير"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، انثى، )23(المقابلة (

آما وتقوم مؤسستان من المؤسسات إحداهما في محافظة القدس واألخرى في بيت لحم، بعمل  

 حفالت داخل المؤسستين في األعياد الرسمية وفي المناسبات الخاصة، آعيد األم ويوم المسنين، 
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باإلضافة إلى مناسبة تدعى عيد مار أنطون، وتعتبر هذة المناسبة مناسبة خاصة بالمؤسسة اإليوائية 

  ).عيد ُمَؤّسس المؤسسة(في بيت لحم فقط 

في العياد عيد الميالد وعيد الكبير بحترمونا وبسلونا بعملو هالطبخه الزاآيه وبعدين بهدونا هدايا "

فأدونا وبجو طالب برأصولنا من مدرسه مار يوسف والفرير ريحا وشامبو وفألة صابونه دايما ب

  "وترسنطه والعود معهم وهالطبله وباعدونا في هالسفره ومنتفرج اشي حلو

  )سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )9(المقابلة (

في موسم الكريسمس جابو بنات مدرسه مار يوسف عملولنا حفله ورأصات انبسطنا فيهم وجابو "

  "حلو آتير انبسطنا حلو آان يوم

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(المقابلة ( 

  "عنا عيد مار انطون بعملولنا حفله منقعد منتسلى وبفرقوا علينا هدايا وانا بغنى"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (  

  "م المسنين آمان بعملو يوم عيد االم عملولنا حفلة جابو فرقة غنولنا وعملو مسرحية وبعدين يو"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

في عيد المار أنطون مؤسس الجمعية بسوو حفله بسووغدا ومرات بجيبو واحد بغني وفي االعياد "

وبعطونا اغراض هدايا وشوآوالطه وبجي بابا نويل وفي عيد المسنين بعملولنا حفله بجو ناس من 

  " بره بعملولنا حفله

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة ( 
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باإلضافة للحفالت تقوم إحدى هذه المؤسسات في محافظة بيت لحم بعمل رحالت صيفية 

  . للمتنزهات

  "بعملو في الصيفيه مره الجمعه الماضيه عملوا رحله عالمخرور جمب الخضر"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة ( 

د في إحدى المؤسسات اإليوائية في محافظة القدس متطوعون يقدمون من خالل وجودهم آما يوج

  :في المؤسسة جملة من الخدمات الترفيهية للمسنين، تضم ما يلي

  : الرسم والتلوين •

  "بخلونا نرسم ونلون" 

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

  "وبيعطونا نرسم ونلون"

  )سنة) 70(بيت الثاني، انثى، ، ال)8(المقابلة (

 : الجلوس  في البستان •

  " بطلعونا برة عالبستان بؤعدوا معنا بسلونا"

  )سنة) 84(، البيت الثاني، أنثى، )12(المقابلة (

  "بأعدونا تحت في البستان منتشمس "

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

 : اإلستماع لألغاني •
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  "بسمعونا أغانيبفتحولنا الراديو "

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة ( 

 : )باألخص أعمال المطبخ(  المساعدة في االعمال البيتية •

  "عشية بنشف الجلي بتسلى" 

  )سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (  

  "بيعطونا الفولنتير بأدونس منأبو  ومرات منحفر آوسا" 

  ).سنة) 81(، البيت الثاني، انثى، )11(المقابلة (  

 :الرياضة •

  "الفولنتير بلعبونا رياضه مرتين في االسبوع  بخلونا نحرك ايدينا واجرينا وبلعبونا بالطابه"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، انثى، )11(المقابلة (  

  "بعملولنا رياضه بدنيه منرفع اجرينا و منزلهم و منحرك ايدينا "

  )سنة) 84(، البيت الثاني، انثى، )12(المقابلة ( 

 :األلعاب •

  "منلعب دومينو" 

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة (

  "بلعبونا بالدومينو لعبة الحجارة" 
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  )       سنة) 63(، البيت الثاني، انثى، )13(المقابلة (

المشارآين الرضا عن من ) 21(أما بالنسبة لرضا المشارآين عن الخدمات الترفيهية، فقد أظهر 

  .هذه الخدمة

  : خدمة التطوع 

تميزت إحدى المؤسسات اإليوائية في محافظة القدس بوجود خدمة التطوع، حيث يقدم هذة الخدمة 

متطوعون يأتون عادة من البلدان األوروبية خاصة من فرنسا وإيطاليا، ليقيموا فترة معينة في 

  . المؤسسة ومن ثم يغادرونها ليأتي فوج آخر

دايما عندنا فولنتير من فرنسا يمكن هال في اربعه خمسه بؤعدو شهر شهرين وبعدين بروحوا "

  "  بجي غيرهم

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

  "المتطوعين بترآوش البيت بسافروا وبجي بدالهم " 

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة ( 

ل وجودهم في المؤسسة العديد من الخدمات، باإلضافة إلى الخدمات ويقدم المتطوعون من خال

) المعتنين والمعتنيات(الترفيهية التي ذآرت سابقًا، حيث يقوم المتطوعون بمساعدة طاقم العمل 

باإلعتناء بالمسنين وتقديم المساعدة لهم، من خالل مساعدتهم في أنشطة الحياة اليومية آتناول 

مشي، وارتداء المالبس، باإلضافة لمساعدة الطاقم في تحضير الطعام للمسنين الطعام، والشرب، وال

  .والترتيب بعد اإلنتهاء من تناول الطعام
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في ناس مضيعين عألهم بديروا بالهم عليهم وفي ناس بكونوش أدرين يمسكوا المعأله بطعموهم "

وضهر وعشية وبسهروا  بعدين بساعدوا الشغيالت برتبو هالصحون وبسكبولنا االآل ان آان صبح

  ".علينا حرام بشتغلوا بدي ماي بعبولي االنينه وبجيبوها

  )سنة) 63(، البيت الثاني، أنثى، )13(المقابلة ( 

بخدمونا على السفره و بساعدونا وبطعمو المرضى في واحده عمرها خمسه وتسعين سنه باعدوها "

  " عالكرسي بطعموها و بديرو بالهم عليها ازا تعبانه غير اللعب بسلونا 

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

مشارآين ، فقد أظهر ) 9(عددهم أما بالنسبة لرضا المشارآين عن خدمة التطوع ، والذين يبلغ 

  .جميعهم الرضا عن هذه الخدمة

ما مدى رضا المسنين عن تعامل طاقم العمل معهم في المؤسسات اإليوائية في محافظتي  •

  القدس وبيت لحم؟

من المشارآين الرضا عن تعامل طاقم العمل في المؤسسات اإليوائية في محافظتي ) 26(أظهر 

بطاقم النظافة من عامالت النظافة، وطاقم الخدمات الطبية من أطباء القدس وبيت لحم، المتمثل 

  .وممرضات والمعالج طبيعي وطاقم الرعاية الشخصية من معتنين ومعتنيات وعامالت الغسيل  

 - أي جميع المشارآين من نفس المؤسسة- من المشارآين ) 9(وعلى وجه الخصوص فقد أظهر 

  .د في المؤسسةالرضا عن تعامل طاقم التطوع المتواج

في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت  ونما المشاآل التي يواجهها المسن •

  لحم؟
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لقد ارتأت الباحثة وضع جانب عدم الرضا من ضمن المشاآل بسبب اعتبار المشارآين عدم الرضا 

  . عن الخدمات من ضمن المشاآل التي يواجهونها في المؤسسات اإليوائية

   :الرعاية الشخصيةمشاآل خدمات 

من ) 2(مشارآين عدم الرضا عن خدمات الرعاية الشخصية المقدمة لهم، فقد أظهر) 6(أظهر

  .المشارآين عدم الرضا عن نظافتهم الشخصية المتمثلة في جانب اإلستحمام

  ".آل جمعه بحمموني اليل الزم مرتين باالسبوع بس شو بدي اسوي بضلو يؤولو فش ماي"

  )سنة ) 70(، البيت الرابع، أنثى، )30(المقابلة (   

مش مليح آل يوم اثنين انا دوري مرات فش ماي بأجلوني لتاني يوم ما فش منضل بال حمام  " 

  "وبصحلناش آل حين نتحمم يريت يصحلنا آل يوم

  )سنة) 74(، البيت الرابع، أنثى، )27(المقابلة (  

  .يل المالبسمن المشارآين عدم رضاهم عن خدمة غس) 3(بينما أظهر 

  "  انا بغسل لحالي اواعي بحبش بخلطو غسيل العجايز مع غسيلي "

  )سنة ) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة ( 

مش راضي عن الغسيل بحب يكون لحالي الغسيل بحطو مع غسيل العجايز بعدين الصابون الي "

  "بحطو من النوعيه الي مش منيحه بتصير اسيه االواعي

  )سنة ) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20( المقابلة( 

باإلضافة لذلك ظهرت مشكلتان رئيستان من وجهة نظر المشارآين في إحدى المؤسسات اإليوائية 

 في محافظة بيت لحم، وهي مشكلة عدم توافر أغراض النظافة الشخصية ومشكلة انقطاع الماء
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المؤسسة مشكلة انقطاع الماء من المشارآين من ) 9(من أصل ) 5(المتكرر، حيث ورد عن 

من المشارآين عدم توافر أغراض النظافة الشخصية األخرى من ) 6(المتكرر، بينما ورد عن 

  .شامبو، وليف، ومناشف، ومحارم

  "ايام آتيره فش ماي ما منالئي شوي نغسل وجهنا"

  )سنة )70(، البيت الرابع،  أنثى،  )28(المقابلة ( 

  "مشكلةالماي بتنأطع دايما "

  )سنة) 65(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة (

  "الماي مش دايما موجوده"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة ( 

آلشي منجيب منا من دارنا بشاآير ومحارم وتواليت وآلسونات بعطوناش وال اشي خالف األآل "

  "والحمام والشراشف

  )سنة ) 74(أنثى، ، البيت الرابع، )27(المقابلة ( 

  "احنا منجيب آلشي شامبو وتواليت وصابونه وبشاآير"

  )سنة) 65(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة (

  "آلو منا الصابون والمحارم"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى ، )23(المقابلة ( 
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  : مشاآل الخدمات الغذائية

الغذائية المقدمة لهم في المؤسسات اإليوائية  من المشارآين عدم رضاهم عن الخدمات) 12(أظهر 

في محافظتي القدس وبيت لحم، وقد أظهر العديد منهم عدم رضاهم عن أآثر من جانب من جوانب 

الخدمات الغذائية المتعلقة بنوعية وآمية الغذاء المقدم لهم ووقت الوجبات باإلضافة إلى المشروبات 

  .وعية الغذاء المقدم لهم أثناء وجبة الغداءمشارآين عدم رضاهم عن ن) 10(حيث أظهر 

انا في بيتي طبيخي آان ازآى انا غير شكل طبيخي بس نشكر اهللا على هدي النعمه الي اعطانا "

  " اياها انا هأل

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(مقابلة (

  "يعني نص نص بدو ملح وبهارات بالئي  مش زاآي غصبن عني باآل"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة ( 

  .من المشارآين عدم رضاهم عن التنويع في الغذاء المقدم لهم أثناء وجبة اإلفطار) 2(في حين أظهر

  "الفطور الي بجيبو نفسو ما بنوعو بتم هو هو انا آل يوم بطلع وبشتري ما بجيني نفس اآلو"

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة ( 

ش راضيه الي خمس سنين بفطر عاللبنه التلهم بديش لبنه جابولي زعتر الي جمعه بوآل ال م"

   "زعتر

  )سنة) 78(، البيت الرابع، انثى، )25(المقابلة (
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من المشارآين عدم رضاهم عن المشروبات المقدمة اليهم، وأشار اثنان منهم إلى ) 5(ولقد أظهر

  .خارج المؤسسةقيامهما بشراء ما يرغبون من المشروبات من 

  "مش راضية الشاي مش مزبوط عنا بكيتات بعرفوش يسوو"

  )سنة) 70(، البيت الرابع، انثى، )30(المقابلة (

  الحليب انا بشتري مني هان بيعطو حليب بودره انا بشربش حليب بودره بحبوش "

  "وانا بحبش الشاي

  )سنة) 86(، البيت الثالث، انثى، )17(المقابلة ( 

مشارآين عدم رضاهم عن وقت تقديم وجبتي الفطور ) 4(وقت الوجبات، فقد أظهر أما بخصوص 

فقط من ) 1(من المشارآين أظهروا عدم الرضا عن وقت تقديم وجبة العشاء، بينما ) 3(والعشاء، و 

  .المشارآين أظهر عدم رضاه عن وقت تقديم وجبة الفطور

  "عه منتعشىأل العشا بدري بكونش جعانه في بيتنا عالتمانيه تس"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، انثى، )26(المقابلة ( 

  ِ"مش راضية بفطرونا بكير بجيش عبالي اآل بستكفي بشافة خبز" 

  )سنة) 67(، البيت ااألول، انثى، )4(المقابلة ( 

وظهرت أيضا مشكلة عدم تناسب الغذاء والمشروبات المقدمة للمسنين في المؤسسات اإليوائية 

لوضع الصحي لهم، فعند سؤالهم عن تقديم أآل خاص لهم يتناسب مع وضعهم جميعها مع ا

 الصحي، ورد عن معظم المبحوثين بأنه يقدم للجميع نفس الغذاء والمشروب أي ال يتناسب مع
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وضعهم الصحي، آما اشتكى بعض المشارآون ممن يعانون من أمراض مزمنة خاصة مرضى 

  .ر سلبيًا على وضعهم الصحيالسكري والضغط من تقديم أطعمة لهم تؤث

  "ما في أآل خاص"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(مقابلة ( 

  "بأدموا للكل نفس  االآل  زي ما بدهم مناآل"

  )سنة) 67(، البيت االول، أنثى، )4(مقابلة ( 

 "بيعطونا بسكوت بس انا مش آل يوم باآل بسكوت بخاف يكون عالي السكر وامرض بزيادة "

    )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(مقابلة ال( 

مره رحت عالدآتور قلي االآل الي بضرني الرز بنضر منو والمكرونه بنضر منو والخبز "

االبيض والزيتون ومخلل الزهر قلت للراهبات قالولي انتي زي العجايز منطبخش اشي خصوصي 

  "الك

  "به بوآلش اقتل حالي يعنيمرات بشربو سبرايت وعصير انا بشربش بضر وبسوو حل"

     )سنة) 74(، البيت الرابع، أنثى، )27(المقابلة (

  : مشاآل الخدمات الطبية

من المشارآين عدم رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم في المؤسسات اإليوائية، فقد ) 4(أظهر

  .من المشارآين عدم رضاهما عن الخدمات التمريضية) 2(أظهر 

فحصت السكري هديك الرايسه الي سافرت  بقت تفحصلنا آل ما نقولها منقول زمان واهللا ما "

  "للراهبه تفحصلنا  بتقول لبكره هديك المره قالتلنا خربانه الماآنه
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  )سنة) 74(، البيت الرابع، أنثى، )27(المقابلة ( 

  "عندنا نأص واحدة على ميت واحدة"في 

  )ةسن) 70(، البيت الرابع، أنثى، )30(المقابلة (

  . من المشارآين عدم رضاه عن خدمات الطبيب) 1(بينما أظهر 

  "مش نافع بس بفحص ضغط وبتجيبي دوا جربتو مرتين تالتة مش نافع"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(المقابلة (

  . من المشارآين عدم رضاه عن خدمات العالج الطبيعي) 1(وقد أظهر 

ال مش راضيه بنادي عليه  مرات بجي و مرات بجيش بعرفش ليش بدي اياه دايما يعملي مساج "

  " اليدي

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

وقد ظهر من خالل الدراسة مشكلة في مجال الخدمات الطبية، وهي مشكلة عدم وجود خدمات 

في محافظتي القدس وبيت لحم، حيث أشار معظم تمريضية في مؤسستين من المؤسسات اإليوائية 

المشارآين من تلك المؤسسات إلى عدم وجود ممرضات داخل المؤسسات، حيث تقوم المعتنيات 

بالقيام بخدمة تمريضية واحدة وهي إعطاء األدوية للمرضى في هذة المؤسسات في أوقاتها 

  .المؤسساتالمحددة، وقد عبر البعض عن ضرورة وجودها آخدمة أساسية في 

  "فش نيرسات الدوا بيعطوني اياه البنات الموجودات مره في اليوم"

 )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة ( 

   "فش ممرضات"
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  )سنة) 67(، البيت األول، أنثى، )4(المقابلة ( 

ًا ما إلحدى المؤسسات في محافظة بيت لحم ما يتناقض تمام) بريشور(وقد جاء في إحدى الوثائق 

  .ورد عن المشارآين، حيث أآدت الوثيقة وجود خدمات تمريضية في المؤسسة

ومن المشاآل األخرى أيضا ما ورد عن معظم المشارآين عن عدم وجود خدمة العالج الطبيعي في 

  . ثالث مؤسسات من المؤسسات، وقد عبر البعض عن حاجتهم اليها

  " فش عالج طبيعي"

  )سنة) 61(الث، أنثى، ، البيت الث)14(المقابلة ( 

وظهر من خالل الدراسة أيضا ما ورد عن معظم المشارآين من عدم وجود خدمة العالج الوظيفي 

في آافة المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم،  وعبر البعض أيضًا عن حاجتهم لها، 

  .معتبرين عدم وجودها مشكلة من المشكالت التي يعانون منها

  "ش عالج وظيفي الختيرية محتاجينومن مرة ف" 

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة ( 

  : مشاآل خدمات الصحة النفسية

أظهرت الدراسة افتقار المؤسسات اإليوائية جميعها إلى خدمات الصحة النفسية، فقد أشار معظم 

هم، وأشاروا المشارآين إلى عدم وجود طبيب نفسي وأختصاصي نفسي و اجتماعي في مؤسسات

أيضًا إلى عدم وجود مختص نفسي لتقديم خدمة اإلرشاد النفسي، وورد عن بعضهم الحاجة الماسة 

لوجود هذه الخدمات في مؤسساتهم، مما أدى إلى اعتبار فقدانها إحدى مشاآل الخدمات في 

  . المؤسسات من وجهة نظرهم

   "ال فش أخصائي نفسي وال دآتور نفسي"
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  )سنة) 61(البيت الثالث، أنثى، ، )14(المقابلة (

  "فش أخصائي اجتماعي"

  )سنة) 86(، البيت الثالث، أنثى، )15(المقابلة ( 

 "أل فش إرشاد نفسي"

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

إلحدى المؤسسات في محافظة بيت لحم ما يتناقض تمامًا مع ) بريشور(وقد جاء في إحدى الوثائق 

  .المشارآين، حيث أآدت الوثيقة وجود اختصاصي اجتماعي في المؤسسة ما ورد عن

 ):نظافة الغرف والحمامات(مشكلة خدمات النظافة 

  .من مشارآين عدم رضاهم عن نظافة الغرف والحمامات)  3(أظهر

  "ال الهم خمستاعشر يوم مش منضفينها الواحده مش قلبها عالمحل"

  )سنة)  78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة ( 

  يعني تحت التخت بنضفوش انا بنضفو دايما بخلي نضيف

 )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

  : الخدمات البيتيةمشاآل  

  . من المشارآين عدم رضاهم عن التدفئة الموفرة لهم في المؤسسات اإليوائية) 7(أظهر

  "بس بولعوهاش آتير ساعة زمان جبت صوبه صغيرهفي تدفئه "

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة (
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  "التدفئه السنه قليل شغلوها بقو اآتر يضوها"

  سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )23(المقابلة ( 

أجهزة باإلضافة لذلك، ظهرت العديد من المشاآل المتعلقة بالخدمات البيتية منها عدم وجود 

  . التهوية فى إحدى المؤسسات في محافظة  بيت لحم

  "فش هواي شوب آتير"

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (

  "وال هواي وال اشي منضل نشرب ماي"

  )سنة) 74(، البيت الرابع، أنثى، )27(المقابلة ( 

رف، حيث ظهرت هذه آما ظهرت مشاآل أخرى متعلقة بالغرف آاإلزعاج من قبل رفقاء الغ

المشكلة في غرفة من غرف إحدى المؤسسات اإليوائية في محافظة القدس، ووردت المشكلة على 

  . من المشارآين من نفس الغرفة) 2(لسان 

  "تنتين جابونا هان و خلص بدلها تصرخ بدها ترجع علي بيتها"

  )سنة) 65(، البيت األول،أنثى، )2(المقابلة (

  من المشارآين عدم الرضا عن رفقاء الغرف) 2(الغرف أظهر باإلضافة لإلزعاج في 

  "مش مرتاح الغرفة منام فيها تالتة انا وآمان تنين ختيرية في السبعينات والتمانينات مضيعيين"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (
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  :الخدمات االجتماعيةمشاآل  

  . يارات الخارجيةمن المشارآين عدم رضاهما عن خدمة الز) 2(أظهر 

فش وات معين للزيارة زي المستشفيات  بجو الناس ايمتا ما بدن بنكون مرات نايمين بدنا نرتاح "

  "بناآل بزعجونا 

  )سنة) 65(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة ( 

  "مش راضي بنادوش اهالينا عشان يزورونا اجو واال ما اجو واحد "

  )سنة) 96(ذآر، ، البيت الثاني، )7(مقابلة (

مشارآين بأنهم ال يتلقون ) 5(فقد ورد عن . باإلضافة لذلك، ظهرت مشاآل تتعلق بالزيارات نفسها

  . زيارات من أي أحد مطلقًا

  "وال حدا بزورني فش الي حدا"

  )سنة) 70(، البيت الرابع، أنثى، )28(المقابلة  (

  "يزورنيما حداش بزورني اخوي مش اجتماعي بزورنيش انا بحب يجي "

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

  .من المشارآين تلقيهم الزيارات من األهل واألصدقاء فقط في األعياد الرسمية) 2(بينما ورد عن 

  "والد اختي و صحباتي مش دايما بجو مشغولين في العياد بس بجوني"

  )سنة) 85(، البيت الرابع، أنثى، )22(المقابلة  (

  .من المشارآين تلقيهم الزيارات القليلة جدًا والمتباعدة من األهل) 7(عن  وقد ورد
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انا عندي والد اختي في البلده االديمه عأد الحال بجو يزوروني بس مش آتير وبزوروني "

    ".صحباتي بس اليل

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة  (

 "ا عيلةفش حدا بجيني اختي بتجيش  آتير مهي عنده"

  )سنة) 79(، البيت الثالث، أنثى، )16(المقابلة  

 : مشاآل الخدمات الترفيهية

من المشارآين عدم رضاهم عن الخدمات الترفيهية المقدمة لهم في المؤسسات اإليوائية ) 9(أظهر 

  . في محافظتي القدس وبيت لحم

  "مش راضية زي ما انتي شايفة بعملولناش اشي ال حفالت وال رحالت" 

  )سنة)67(، البيت األول، انثى ، )4(المقابلة ( 

  "ال مش مبسوط مش دايما في تسلية مرات منأعد بدون وال اشي"

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

لقد أشار إلى . آما ظهرت مشكلة مرتبط وجودها بالخدمات الترفيهية المقدمة، وهي مشكلة الملل

  .نمن  المشارآي) 6(المشكلة 

  "بزهأ فش اشي نتسلى فية"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة ( 

  "منمل من األعدة بس تلفزيون هدا الموجود وال اشي يبسطنا ويغيرلنا جو"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )28(المقابلة (
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إحداهما في محافظة باإلضافة لذلك أظهرت الدراسة افتقار مؤسستين من المؤسسات اإليوائية 

القدس واألخرى في بيت لحم إلى جميع الخدمات الترفيهية باستثناء وجود التلفاز فقط، فقد اعتبر 

  .بعض المشارآين من هذه المؤسسات عدم وجود األنشطة داخل المؤسسات مشكلة من المشاآل

  "رحالت بياخدوناش" 

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

  "حفالتفش "

  )سنة) 65(، البيت األول، أنثى، )2(المقابلة (

  "ال رياضه وال اشي"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

 "بلعبوناش انا بلعب لحالي أختي اشترتلي ألعاب"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(المقابلة (

 ""تلفزيون بس راديو مش موجود

  )سنة) 74(الثالث، ذآر،  ، البيت)20(المقابلة (

  "ال منلون وال منرسم

  )سنة) 78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة (

للمؤسستين في محافظتي القدس  وبيت ) البريشورات والموقع اإللكترني(وقد جاء في في الوثائق  

عمل لحم ما يتناقض تمامًا مع ما ورد عن المشارآين، حيث ورد عن الوثائق قيام المؤسسات ب

رحالت وحفالت للمسنين في األعياد والمناسبات الخاصة وبتوفير راديو أيضًا، باإلضافة لذلك 
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أآدت الوثائق إلحدى المؤسسات في محافظة بيت لحم قيام المؤسسة بعمل أنشطة ترفيهية أخرى، 

  . منها  حياآة الصوف، وقطاف الزيتون

  :مشاآل الخدمات الثقافية 

مؤسسات اإليوائية جميعها إلى الخدمات الثقافية، آما ورد عن معظم أظهرت الدراسة افتقار ال

فقد أشار المشارآون إلى عدم توفير متطلبات الخدمات الثقافية من آتب ومجالت . المشارآين فيها

وصحف باإلضافة إلى عدم إعطائهم محاضرات ودروس ثقافية تهمهم، وأبدى البعض ممن يرى 

  .اءهم من عدم توفير هذه الخدمةضرورة توافر هذة الخدمات استي

  "بجيبوش ال آتب وال مجالت"

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  " بعملولناش محاضرات من مرة" 

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

مع ما إلحدى المؤسسات في محافظة القدس ما يتناقض تمامًا ) بريشور(وقد جاء في إحدى الوثائق 

ورد عن المشارآين، حيث أآدت الوثيقة توفير المؤسسة للمقيمين ما يحتاجونة من صحف ومجالت 

  .وآتب، باإلضافة إلى المحاضرات الثقافية

 : مشاآل التعامل مع طاقم العمل 

  . من المشارآين عدم  الرضا عن تعامل المعتنيات في مؤسساتهم اإليوائية) 4(أظهر 

دميه بتناولني مي وبتحممني وبتلبسني هادوالك أل بردن وال آانو في حدا منيحه حرام ا) ا(بس "

موجود بدي ماي بردوش بجيبوليش لبنى هديك الطويله بحبهاش صايره جقمه آانت ترد علي اليوم 

  "بتتنفتر تنفتر
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  )سنة) 86(، البيت الثاني، أنثى، )17(المقابلة (

 : مشاآل نفسية

تهم من المشاآل النفسية، مع اإلشارة إلى وجود أآثر من مشكلة من المشارآين معانا) 10(ورد عن 

من المشارآين شعورهم باالآتئاب المتمثل في ) 8(نفسية في آن واحد لمعظمهم، فقد ورد عن 

  .الحزن والبكاء

بفكر آتير وبؤول ليش انا هون شو الي صار آيف بجيبوني هون انا امي راحت هدول اخوتي "

اعيش حياتي بحزن وببكي ودايما امي بتيجي عبالي و بصير ابكي وين الزم بينهم اعيش الزم 

  " راحت مني االم هي السيطره

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

بحس اآتئاب بضل افكر آيف آنت زمان مبسوطه عند اهلي ومع والدي وآيف تغيرت حياتي "

  "بكيت آتير آتير لحد ما نشفت دمعتيوصرت وحيده جوزي مات واهلي ماتو ووالدي سافرو 

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

واهللا اآتئاب في عايش لحالي وبعدين ضيعت مصاري في االمار بصراحه انا آنت عايش عيشه "

غير شكل بالسفر والرواح والجيان وعالقاتي مع العالم هون ضيعت االمل محداش بسال عنك وال 

  "عن حدا الي بصير فيكي بصير محداش بؤولك وين انتيانتي سائله 

  )سنة) 74(، البيت الثاني، ذآر، )20(المقابلة ( 

  "    ببكي آيف صار مصيري هون يال معلش نشكر اهللا"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (
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  . من المشارآين معاناتهم من األرق النفسي) 5(بينما ورد عن 

 " الصبح صعب انام بضلني افكر في العيشه تبعتي مش أليل حياتي الي مضيتها بتم للخمسه"

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

  "بالليل بنامش  بأأل"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

  .من المشارآين شعورهم بالوحدة النفسية) 3(وقد ورد عن 

  "أحكي معاه وأطلع معاه يعني وحيد هدا هوفش حدا أتسلى معاه "

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة(

  "بحس بوحدة في بيتي عندي والدى ومرتي بتكون عندي"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة ( 

  .ربمن المشارآين معاناتهما من الغضب المتمثل بالصراخ وإيذاء الجسد بالض) 2(بينما ورد عن 

  بفكر في والدي بعاد عني بشتائلن بنرفز على حالي شوي من هالدنيا  بأتل حالي" 

  شو يعني ببتتقتل حالك؟

  "بضرب حالي"

  )سنة) 62(، البيت الثاني، ذآر، )6(مقابلة (

  "قعدت اصيح قالتلي الراهبه  ليش بتصيحي ضليتني ساآته" 
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  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )23(المقابلة ( 

  . من المشارآين معاناتهما من القلق) 2(إلضافة إلى المشاآل النفسية السابقة، أظهر با

  "بضلني قلقانة

  )سنة) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

  "عندي توتر وقلق"

  )سنة) 74(، البيت الثالث، ذآر، )20(المقابلة (

 : مشاآل اقتصادية

من المشارآين مشكلة عدم ) 3(من المشارآين معاناتهم من مشاآل اقتصادية، فقد أظهر ) 5(أظهر 

  . توافر األموال لتأمين االحتياجات الشخصية

ماديه ما فيش  اخوتي ببعتولي خمسمية دوالر بالشهر نص بدفعلهم اياه والبائي لالآل والشرب "

  "فش معي اشتري أميص 

  " و بدو يعطيني بدك خضرا بدك دوا بدك اشي فش مصاري اهللا برزق ان"

  )سنة)  78(، البيت الرابع، أنثى، )25(المقابلة ( 

من المشارآين مشكلة تكاليف العالج، أي إنفاق ما يأتيهم من دخل على العالج ) 2(بينما اظهر 

  .واألدوية

  "  آل معاشي للدآاترة آلو على حسابنا "

  )سنة) 70(ثى، ، البيت الرابع، أن)30(المقابلة ( 
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  : مشاآل العالقات اإلجتماعية بين المقيمين

فقد أشار  ، من المشارآين إلى مشاآل في العالقات اإلجتماعية بينهم وبين بعض المقيمين) 7(أشار

من المشارآين إلى مشكلة عدم التجاوب مع اآلخرين آمشكلة من مشاآل عالقاتهم اإلجتماعية ) 5(

  .مع المقيمين

مبسوط يا شيخه الزمالء هونه مش زي ما بدي فش حدا احكي معوانا ثقافتي اعلى من واهللا مش "

هيك  في الدار شايفتيني لوحدي بحكيش مع حدا و دايما بتالقيني بهالغرفه اعد  انا بحب العشره 

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (بحب احكي بحب اروح واجي 

في هالمجموعه ناس ناتعين جسم وراس فاضي بتأدريش تتحدثي بروح بأعد مع المجموعه بس " 

معهم آلمتين مرتبين ما بفهموا مش مالقيه حدا الي يتجاوب معي وضع مش مريح بس ايش بدي 

  "اعمل

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(مقابلة (

لك و في ناس الكل ختياريه و آل واحده عأال شكل و طبعا شكل احسن اشي تتجنبين و تأعدي لحا"

  "من مره عدم عالن من مره رايح

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (  

  "بحكيش مع حدا في منهم مضيعين و آلهم طرش  بسمعوش منيح وانا بادرش اعلي صوتي"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة ( 

المقيمين هو من إحدى مشاآل العالقات من المشارآين إلى أن اإلزعاج من ) 2(بينما أشار

  . االجتماعية مع غيرهم

التنتين الي معاي فهمنات بس البائي مضيعات وضع صعب شو بدنا نسوي هالي بتكون عالها "

صغير بتصير تغلط الي عقلهم صغير بعجبو علينا و احنا الفهمنات منعزرهم وبعد خطرات منعمل 
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يتها و بتنسى وين بتحطها الها ست سنين على هالحاله و حالنا مش سامعين و في واحده بتحط عصا

  "الي بتاعد تبكي و بتعرفيش ليش بتبكي شو بدنا نسوي 

  )سنة) 81(، البيت الثاني، أنثى، )9(المقابلة (  

  :اإلحتياج لوجود معتنين في المؤسسات اإليوائية 

ور  في المؤسسات ظهرت من خالل الدراسة مشكلة إحتياج المسنين لوجود معتنين من الذآ

و قد ظهر هذا اإلحتياج من , اإليوائية التي توفر المعتنيات فقط للعناية بالمسنين ذآورا آانوا ام اناثا

المساعدة في : خالل ظهور مشكلة الخجل من المعتنيات،  وتمثل هذا الخجل في أمرين رئيسين، هما

  .من المشارآين) 2(عن  وقد وردت هذة المشكلة. االستحمام، وغسيل المالبس الداخلية

  "المالبس الداخلية أنا بغسلهم أما الفوقية البنات بغسلوهم "

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  " بخلهمش يساعدوني في الحمام بنات بخجل لو في رجال غير"

  )سنة)  74(، البيت الرابع، ذآر، )20(المقابلة (

  الخدمات في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم؟المقترحات لتحسين ما  أهم  •

لتحسين الخدمات المقدمة في المؤسسات، وفيما يلي  المشارآينتعددت االقتراحات من جانب 

  :أبرزها

  : تحسين الخدمات الطبية

من المشارآين عدة اقتراحات من أجل تحسين الخدمات الطبية في المؤسسات، ) 3(حيث اقترح 

ت هذه االقتراحات على ضرورة وجود أطباء وممرضين داخل المؤسسات، وآذلك توفير واشتمل

  .األدوية للمرضى وتحمل تكاليفها
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  "بحب يكون دآتور يقعد هانه"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )24(المقابلة (

  "الزم يكون ممرضات"

  )سنة) 74(، البيت الثالث، انثى، )20(المقابلة (

  "الدوا عحسابهميجيبولنا "

  )سنة) 70(، البيت الرابع،أنثى، )28(المقابلة (

  :تحسين الخدمات الترفيهية

 من المشارآين عدة اقتراحات من أجل تحسين الخدمات الترفيهية في المؤسسات،) 7(لقد اقترح 

توفير ألعاب للمسنين، وعمل رحالت، وقراءة القصص، باإلضافة إلى اقتراح وجود جليس : منها

  .للمسن في المؤسسة

  .فقد اقترح أحد المشارآين ضرورة توفير ألعاب للمسنين

  "بحب يجيبولنا ألعاب ترآيب"

  )سنة) 75(، البيت الرابع، أنثى، )29(المقابلة (

  .من المشارآين ضرورة عمل رحالت) 4(بينما اقترح 

  "ياخدونا رحالت وعمنتزهات"

  )نةس) 61(، البيت الثالث، أنثى، )14(المقابلة (

  .وقد اقترح أحد المشارآين ضرورة وجود جليس للمسن في المؤسسة بهدف التسلية
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  "بفكر إنو يجي حدا عندي يسليني ويطول باألعدة عندي إلي بجو بطولوش بروحو"

  )سنة) 75(، البيت الثالث، أنثى، )18(المقابلة (

  .يةوأخيرًا، اقترح أحد المشارآين ضرورة قراءة القصص لهم آنوع من التسل

  "الزم لما نكون مجموعين يؤرولنا إصة عشان نتسلى"

  )سنة) 81(، البيت الثالث، انثى، )14(المقابلة (

  :تحسين الخدمات الثقافية

اقترح أحد المشارآين توفير الخدمات الثقافية في إحدى المؤسسات من خالل إنشاء مكتبة توفر لهم 

  .الكتب للقراءة

  "قرأيعملو مكتبة بجي عبالو الواحد ي"

  )سنة) 96(، البيت الثاني، ذآر، )7(المقابلة (

  :التطوع ةتحسين خدم

اقترح أحد المشارآين في إحدى المؤسسات مجيء متطوعين عرب للمؤسسة لتقديم المساعدة 

  .للمسنين مجانًا، بهدف تحسين خدمة التطوع

إنو نجي نساعد المرضى أنا بقترح انو يجي لهدا الملجأ فولنتير عرب احنا فش عندنا هدي الرغبة "

  "بدون أي مقابل

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )11(المقابلة (

  :تحسين الخدمات البيتية
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اقترح أحد المشارآين ضرورة وجود ثالجة في الغرف، بهدف تحسين الخدمات البيتية وخاصة 

  .الغرف

  "لو في تالجة صغيرة في غرفتي" 

  )سنة)  78(أنثى، ، البيت الرابع، )25(المقابلة (

بينما اقترح مشارك آخر ضرورة تغطية الغرف بالفلين من أجل تحسين الخدمات البيتية، ومن 

  .أبرزها التدفئة

لو جيتي علي بلبس غرفتي فلين مهو الفلين بيعطي حرارة وبخلي الغرفة زي النار بس هدا مش "

  "بإيدنا هدا شغل الجمعية

  )سنة) 68(، البيت األول، ذآر، )1(المقابلة (

  :تحسين الخدمات بشكل عام

  . بأن يؤخذ رأيهم في الخدمات المقدمة لهم  بهدف تحسينها اقترح أحد المشارآين

  "انهم يجمعونا ويسمعوا من آل واحد إيش رأيو بالمحل يعني  إيش عاجبوا أو ما عاجبوا"

  )سنة) 83(، البيت الثاني، أنثى، )5(مقابلة (
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  الفصل الخامس

  :مناقشة النتائج

إن غرض هذه الدراسة هو معرفة مدى رضا المسنين في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس 

ليها الباحثة إوبيت لحم عن الخدمات المقدمة إليهم، تم في هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت 

  .جريت في هذا المجالمن خالل آراء المشارآين أنفسهم، وربطها مع الدراسات السابقة التي أ

وقد أشارت النتائج اإلجمالية إلى أن المشارآين من المسنين في المؤسسات اإليوائية راضون نوعًا 

ومناسبًا في  ،ما عن الخدمات المقدمة إليهم فيها، وآان الرضا تامًا في مجال خدمة التطوع

اثة المؤسسات اإليوائية روا عن نجاح التجربة من وجهة نظرهم، رغم حدالمجاالت األخرى، وعّب

للمسنين في المجتمع الفلسطيني، والعوامل الثقافية واالجتماعية والدينية التي ترافق وجهات نظر 

وأظهرت النتائج ايضا وجود نقص في الخدمات في محافظة بيت لحم  .المشارآين وتؤثر فيها

 ت المقدمة لهم  بالمقارنة بالمقارنة مع محافظة القدس الذين عبروا عن مدى رضا أعلى عن الخدما

وقد قدم المشارآون جملة من المقترحات التي يرون أنها  .مع المشارآين من محافظة بيت لحم 

  .تساعد في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والتي تؤشر إلى بعض النواقص في هذه الخدمات

 :مناقشة أسئلة الدراسة   5.1

المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس ما أسباب قدوم المسنين إلى   •

  وبيت لحم؟
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أظهرت النتائج العديد من األسباب التي أدت إلى قدوم المشارآين إلى المؤسسات اإليوائية في 

باإلضافة إلى  واجتماعيةنفسية وصحية  ًاأسباب ،حيث تضمنت األسباب ،محافظتي القدس وبيت لحم

  .االقتصاديةاألسباب 

األسباب الرئيسة التي أدت إلى قدوم المشارآين إلى المؤسسات اإليوائية في  تعٌد الوحدة من أول

ومن وجهة نظر المشارآين أنفسهم آان هناك العديد من العوامل التي  ،محافظتي القدس وبيت لحم

  :لها دور بارز في شعورهم بالوحدة النفسية، من أبرزها ما يلي

  .)الزوج أو الزوجة(وفاة أحد األزواج  •

  .)األب أو األم(اآلباء وفاة  •

  .وفاة األخوة واألخوات •

  .زواج األبناء •

 هجرة األبناء واألقارب  للخارج •

 

وترى الباحثة أن فقدان شريك الحياة و اآلباء األعزاء باإلضافة الى انقطاع الصالت والعالقات 

ن انتقالهم اإلجتماعية آلها عوامل تؤدي الى فراغ آبير يتخلل حياة المسن وشعورهم بالوحدة فيكو

  .الى المؤسسات اإليوائية  محاولة للقضاء على الفراغ والوحدة التي يعانوا منها

ين ، اللت(2006)ودراسة آارمال2008) ( وهذا ما أآدته الدراسات السابقة مثل دراسة الرواشده

  .ةعامل الوحدة والفراغ آان من أهم األسباب التي أدت إلى تحويل المسن لدور الرعايأظهرتا أن 

المرض آسبب من أسباب قدوم المشارآين إلى المؤسسات اإليوائية في محافظتي يلي الوحدة  

 ،حيث يرى المشارآون أن عدم وجود أبناء أو أقارب لهم من الدرجة األولى ،القدس وبيت لحم



163 
 

آما ورد عن أحد المشارآين  االبنباإلضافة إلى مرض زوجة  ،وزواج األبناء وانشغالهم بالعمل

  .من األسباب التي أدت إلى عدم وجود من يقدم لهم الرعاية في بيوتهم

وترى الباحثة أن أبناء المسنين لديهم متطلبات وأعباء اقتصادية نتيجة آثرة المسؤوليات في ظل 

أة أيضا للعمل مما أدى الى انشغالهم بالعمل باإلضافة إلى خروج المر, االوضاع االقتصادية السيئة 

أسهم في عدم وجود من يقدم الرعاية للمسن وبالتالي , بدافع تحسين االوضاع اإلقتصادية السيئة 

  .البحث عن بديل وهو المؤسسات اإليوائية 

 وبياري )2000( والسدحان) 2006( يلالدراسات السابقة مثل دراسة آارما هوهذا ما أآدت 

)1998(.  

م وزوجاتهم فقد آان أيضًا سببًا من أسباب قدوم البعض منهم، ويرى أما مشاآل المسنين مع أبنائه

األبناء خضوع المشارآون أن عدم تقبل زوجات األبناء لهم وعدم رغبتهم في العيش معهم، وبالتالي 

  .لزوجاتهم سبب في إيداعهم في المؤسسات اإليوائية

ر الوالدين،  لكن هناك حاالت قليلة ترى الباحثة أن المجتمع الفسطيني مجتمع يسوده القيم و منها ب

جدا يكون فيها خروج عن القاعدة وإظهار العقوق للوالدين الذي يؤدي بشكل رئيس الى عدم تقبل 

  .القامة اآلباء مع األبناء  وانتقالهم الى المؤسسات اإليوائية آحل بديل 

أن تخلي األبناء عن  في) 1998( وبياري)  2000( النتيجة مع دراسة السدحان  هوقد توافقت هذ 

  .اآلباء سبب من أسباب القدوم إلى المؤسسات اإليوائية

وفقدان األموال نتيجة للعب القمار سبب من  ،وقد أظهرت النتائج أيضًا أن فقدان تأمين الشيخوخة

وحسب ما ورد عن المشارآين أدى ذلك إلى عدم مقدرتهم على  ،أسباب قدوم البعض للمؤسسات

بسبب عدم وجود مصدر دخل بديل عن التأمين آما ورد عن  ،ياجاتهم الضروريةحتاالعيش وتأمين 

  . أحدهم، أو عدم وجود مصدر دخل رئيس من الدولة آما ورد عن آخر
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وترى الباحثة أن المشاآل اإلقتصادية بين المسنين تعود الى عدم وجود قانون للضمان اإلجتماعي 

مما يؤآد أن هناك قصورًا في , درُّ عليهم دخال شهريا لفئة المسنين في المجتمع الفلسطيني بحيث ُي

  .الخدمات التي تقدمها الشؤون اإلجتماعية  التي تقتصر على الدعم المادي لعدد محدود من المسنين 

سبب من أسباب  االقتصاديةفي أن األسباب ) 2000( النتيجة مع دراسة السدحان هوقد توافقت هذ

  .الدخول للمؤسسات

 رضا عنها؟الما تجربة المسنين في  المؤسسات اإليوائية، وما مدى   •

من المشارآين يشعرون بالرضا عن تجربة اإلقامة في المؤسسات ) 23(أظهرت النتائج أن 

من احتياجات  هالسبب في رضاهم إلى تأمين المؤسسات ما يحتاجون ونويرجع المشارآ ،اإليوائية

مل، وإعطائهم الحرية أيضًا ليفعلوا ما يرغبون داخل شخصية وتعامل جيد من قبل طاقم الع

روا عن ن معظم المشارآين عّبإحيث  ،النتيجة مع دراسة آارمالي هوقد توافقت هذ ،المؤسسات

آثيرًا مع  هالرضا عن التجربة وآان السبب الرئيس في رضاهم هو شعورهم بأن المؤسسات تتشاب

  .بيوتهم األصلية

من المشارآين يشعرون بعدم الرضا عن تجربة اإلقامة ) 7(لنتائج أن في الجانب اآلخر أظهرت ا 

  :اب، منهابالسبب في عدم رضاهم إلى عدة أس ونويرجع المشارآ ،في المؤسسات اإليوائية

  .الشعور بالملل •

   .البعد عن األهل بما فيهم األخوة واألبناء •

  .المعاملة السيئة من قبل طاقم العمل •

  .الغذاء المقدمعدم الرضا عن نوعية  •

   .والمشروبات عدم إعطائهم الحرية في تناول ما يرغبون من الطعام •
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ترى الباحثة ان رضا المشارآين عن تجربة االقامة قد ترجع الى وجود ما يلبي احتياجات هذه الفئة 

 في  هذه المؤسسات من خدمات ومعاملة طبية  مما يؤآد على أنها مكان جيد لالقامة إذا وفر فيها ما

  .يلبي حاجاتهم  وتوقعاتهم 

ولئك ألخاصة  للمسنينالمؤسسات اإليوائية أهمية تبرز إن النتائج المستخلصة من الدراسة الحالية 

  .الذين تفرض عليهم ظروفهم األسرية واالجتماعية والبيتية أن يلتحقوا بهذه المؤسسات

وبيت  ما مدى رضا المسنين في المؤسسات اٌأليوائية في محافظتي القدس  •

  ؟لحم عن الخدمات المقدمة إليهم

   :خدمات الرعاية الشخصية  

قد أظهروا الرضا عن خدمات الرعاية ) 30(من المشارآين من أصل ) 24(آشفت النتائج أن 

أن سبب رضاهم هو في اهتمام  ين الشخصية المقدمة إليهم بأوجهها الثالثة، ويرى  معظم المشارآ

ت بالعناية بنظافتهم الشخصية من خالل تقديم المساعدة لهم في طاقم العمل الموجود في المؤسسا

إذا (وتغيير الفوط الصحية  ،الذقن للرجال لقوح ،وتغيير المالبس ،وقص األظافر ،االستحمام

باإلضافة لذلك يرى البعض ممن تقدم لهم المساعدة في . ، وهذا ما هم بحاجة إليه)تطلب األمر

أنشطة الحياة اليومية أن سبب رضاهم يرجع إلى عدم تأخر الطاقم في مساعدتهم وتقديم أقصى ما 

  .يفعلون من أجلهم، وهم بحاجة للمساعدة لسوء حالتهم الصحية

الخدمة يرجع إلى اهتمام الطاقم  هبالنسبة لخدمة الغسيل فيرى المشارآون أن رضاهم عن هذ أما

  .المسؤول عن الخدمة في نظافة مالبسهم بشكل دائم وإعادتها لهم بصورة نظيفة ومرتبة

وترى الباحثة أن رضا المسنين عن خدمات الرعاية الشخصية يؤآد اهتمام المؤسسات اإليوائية 

من خالل تقديم اوجه الرعاية الشخصية لهم بشكل يلبي احتياجات هذه الفئة من بصحة المسن 

  . العمر

إظهار الرضا في ) 2006( ودراسة آارمالي )2002( نيالنتيجة مع دراسة شاو وآخر هوتتفق هذ 

  .ليهمإخدمات الرعاية الشخصية المقدمة عن 
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   :الخدمات الغذائية  

قد أظهروا رضاهم عن الخدمات  ًامشارآ) 30(من أصل من المشارآين ) 18(بينت النتائج أن 

وقد أظهر  ،)وقت الوجبات والمشروبات ،نوعية الغذاء ،المتمثلة بكمية الغذاء( إليهمالغذائية المقدمة 

  . جميعهم الرضا عن آمية الغذاء المقدم

الطعام   أما سبب رضاهم عن نوعية الطعام، فيرى الغالبية ممن أظهروا رضاهم من المشارآين أن

، ويرى البعض اآلخر أنه يقدم لهم بيوتهمما يقدم لهم في  هفي حين يرى بعضهم أنه يشب ،جيده مذاق

  .أصناف متعددة خالل الوجبات بشكل ال يجعلهم يملون من الطعام

وبالنسبة للرضا عن آمية األآل، فيرى معظم المشارآين بأن آمية آبيرة من الطعام تقدم لهم خالل 

ويرى البعض بأنه في حال لم يكتفوا بالكمية فإنهم يطلبون آمية  ،ا يكفيهم ويفوق حاجتهمالوجبات بم

من الطاقم في سؤالهم الدائم إذا آانوا بحاجة إلى آمية  ًاأخرى، والبعض اآلخر يرى أن هناك اهتمام

وقد أبدى المشارآون رضاهم عما يقدم لهم من مشروبات متنوعة تلبي  .أخرى من الطعام

   . جاتهم ورغباتهماحتيا

و المشروبات بما يناسب رغبات واحتياجات وتوقعات المسنين في  ترى الباحثة أن تقديم االطعمة 

المؤسسات من أهم العوامل المؤدية إلى رضاهم عن الخدمات الغذائية آما هو مشار الية من خالل 

  . النتيجة

شارآين قد أظهروا الرضا عن المفي أن ) 2002( نيالنتيجة مع دراسة شاو وآخر هوتتفق هذ

   .الخدمات الغذائية المقدمة إليهم

  الخدمات الطبية:   

قد أظهروا رضاهم عن الخدمات  ًامشارآ) 30(من المشارآين من أصل ) 26(بينت النتائج أن 

ويرى معظم المشارآين أن السبب في رضاهم يرجع إلى اهتمام الطاقم الطبي  ،الطبية المقدمة إليهم
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ما يحتاجونه من خدمات طبية نظرًا لسوء حالتهم الصحية من إشراف طبي وعالج  في تقديم

ويرى البعض بأن وجود طاقم طبي في المؤسسات لتقديم  ،وخدمات تمريضية وعالج طبيعي

  .الخدمات لهم هذا من دواعي رضاهم عن الخدمة

ة الطبية  للمسن خاصة و أن اما الباحثة فترى  أن النتيجة تشير إلى قناعة المسؤولين بأهمية الرعاي

آبار السن بحاجة ماسة  إلى الرعاية الطبية بكافة جوانبها ألنهم في مرحلة من العمر تكثر فيها 

  .األمراض واإلعاقات فيصبح بحاجة ماسة الى من يقدم له الرعاية الطبية 

 حول رضا)  2003( ودراسة جازآويت ) 2006( النتيجة مع دراسة آارمالي هوتتفق هذ 

  .المشارآين عن الخدمات الطبية

  خدمات  النظافة:  

قد أظهروا الرضا عن خدمة النظافة المقدمة ) 30(من المشارآين من أصل ) 27(بينت النتائج أن 

  إليهم

ويرى المشارآون أن اهتمام وحرص الطاقم  المسؤول عن النظافة من خالل التنظيف 

  .اب رضاهمللغرف والحمامات، هو سبب رئيس من أسبالمستمر

بينما ترى الباحثة أن النتيجة تشير الى قناعة المسؤولين في هذه الدور بأهمية النظافة في حياة 

  .وصحة المسن من خالل المتابعة واالستمرارية في تنظيف الغرف والحمامات الخاصة بالمسنين

  .لنظافةفي أن المشارآين راضون عن خدمة ا )2006( النتيجة مع دراسة آارمالي هوتتفق هذ

  الخدمات البيتية:   

فقد أظهرت النتائج  ،وحول رضاهم عن الخدمات البيتية المتمثلة بالغرف وأجهزة التهوية والتدفئة

  .وقد أظهر جميعهم الرضا عن الغرف ،عن الخدمات البيتية ونراض المشارآينمن ) 23(أن 
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ما يحتاجونه في الغرف ويرى المشارآون أن السبب في رضاهم عن الغرف يرجع إلى توفير آل 

. آذلك يرى البعض أن وجودهم في الغرف لوحدهم من دواعي رضاهم ،وارتياحهم بما يتوافر فيها

أما سبب رضاهم عن التهوية والتدفئة، فيرجعه المشارآون إلى اهتمام المسؤولين في تشغيلها عندما 

  .خل البيتيحتاج إليها المشارآون صيفًا وشتاء، وعدم التواني في توفيرها دا

وترى الباحثة أن اهتمام المسؤولين بتوفير وسائل الراحة للمسنين من تهوية وتدفئة وغرف مناسبة 

  .باعث مهم لرضاهم عن هذة الخدمة 

في رضا )2003( ودراسة جازآويت )2002( نيالنتيجة مع دراسة  شاو وآخر هوتتفق هذ 

  .الخدمات هالمشارآين عن هذ

  جتماعيةالالخدمات ا:  

ويرى . ظهروا الرضا عن هذه الخدمةأقد ) 30( أصلمن المشارآين من ) 28(نت النتائج أن بي

ت يرجع إلى سماح المسؤولين بالزيارات امعظم المشارآين أن السبب في رضاهم عن خدمة الزيار

في حين يرى البعض أن استمرار  ،والمعارف من الزيارة واألصدقاءبشكل يومي وعدم منع األهل 

وقد تبين من . عالقتهم باألهل واألصدقاء من خالل الزيارات هو سبب رئيس لرضاهم عن الخدمة

  .من المشارآين يتم زيارتهم من قبل األهل واألصدقاء) 25( نَّخالل الدراسة أ

قوية التى تؤآد على ترى الباحثة ان المجتمع الفسطيني مجتمع يسوده القيم  والعالقات األسرية ال

  .تواصل االهل مع ذويهم حتى بعد انتقالهم الى المؤسسات اإليوائية 

حول استمرار عالقة المسنين مع األهل واألصدقاء  )2008( النتيجة مع دراسة إبراهيمه وتتفق هذ

 . من خالل تبادل الزيارات
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  الخدمات الترفيهية:   

. قد أظهروا الرضا عن هذه الخدمة ًامشارآ) 30(أصل من المشارآين من ) 21(أظهرت النتائج أن 

ويرى معظم المشارآين أن السبب في رضاهم عن الخدمات الترفيهية يرجع إلى اهتمام المسؤولين 

الخدمات آما يرى  هومن خالل التنويع في هذ ،في الترفية عنهم من خالل تقديم خدمات ترفيهية لهم

حاجتهم عن الخدمات  في المؤسسة يسّد واحد جود تلفازويرى البعض أيضا بأن و ،البعض اآلخر

  .ويشعرهم بالرضا ألنه من وسائل تسليتهم المناسبة

و السماح لهم باإلشتراك , ترى الباحثة أن تقديم ما يلبي رغبات المسن من الخدمات الترفيهية 

  .الخدماتباالنشطة الترفيهية  يؤثر إيجابيا على المسن و يبعث في نفسه الرضا عن هذه 

  .الخدمات هفي رضا المشارآين عن هذ)2006( النتيجة مع دراسة آارمالي هوتتفق هذ

  خدمة التطوع:   

مشارآين رضاهم عن خدمة ) 9(أظهرأما بالنسبة لرضا المشارآين عن خدمة التطوع، فقد 

ويرى معظم هؤالء أن السبب في رضاهم يرجع إلى اهتمام وإخالص طاقم التطوع في . التطوع

آما يرى البعض أنهم يبذلون آل ما  ،في هذا العمر هوهذا ما يحتاجون ,تقديم العناية لهم ومساعدتهم

بأن قدوم المتطوعين من  األخر ويرى البعض ،لديهم للترفية عنهم من خالل األنشطة المتنوعة

  .الخدمة هالبلدان األجنبية من أجل تقديم المساعدة لهم هو من عوامل الرضا عن هذ

الباحثة ان آفاءة المتطوعين في تقديم الخدمة بكافة جوانبها  هو دافع من دوافع رضا المسنين  وترى

  .عن هذه الخدمة 

  ما مدى رضا المسنين عن تعامل طاقم العمل معهم؟  •

من المشارآين قد أظهروا الرضا عن طاقم العمل في المؤسسات اإليوائية ) 26(أظهرت النتائج أن 

ويرى معظم المشارآين أن السبب في رضاهم عن التعامل يرجع . في محافظتي القدس وبيت لحم
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 وعدم محاولة إزعاجهم أو إيذائهم نفسيًا ،إلى التعامل الجيد من قبل طاقم العمل لهم واحترامهم

  .بالصراخ عليهم أو تجريحهم بكالم سيء آما ورد عن البعض

وترى الباحثة ان المجتمع الفلسطيني يستند في تعاملة من منطلق االلتزام باالسالم الذي يحض على 

  المعاملة الطيبة للمسن ، إضافة إلى أن األخالق االسالمية تحتم احترام الكبار والعمل على رعايتهم 

تي يواجهها المسنين في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس ما هي المشاآل ال  •

  وبيت لحم؟

  مشاآل خدمات الرعاية الشخصية:   

من ) 2(فقد أظهر ،مشارآين عدم الرضا عن خدمات الرعاية الشخصية المقدمة لهم) 6( أظهر

م عن من المشارآين عدم رضاه) 4(بينما أظهر  ،المشارآين عدم الرضا عن نظافتهم الشخصية

  . خدمة غسيل المالبس

ويعزو المشارآون السبب في عدم رضاهم عن نظافتهم الشخصية إلى قلة مرات االستحمام والتي 

  . نقطاع الماءايام االستحمام بسبب أجيل أوالى ت ،هي يوم واحد في األسبوع

فيرجع معظمهم السبب إلى غسل مالبس جميع المقيمين  ،أما بالنسبة لعدم رضاهم عن خدمة الغسيل

على  يءمع بعضها، واستعمال نوعية سيئة من الصابون في غسيل المالبس، والذي له تأثير س

  .آما ورد عن أحد المشارآين ،المالبس

من وجهة نظر المشارآين في إحدى المؤسسات  ينرئيست ين باإلضافة لذلك أظهرت النتائج مشكلت

ومشكلة انقطاع  ،ة في محافظة بيت لحم، وهي مشكلة عدم توافر أغراض النظافة الشخصيةاإليوائي

للمؤسسات، وبالتالي يئ السويعزو بعض المشارآين السبب إلى الوضع االقتصادي . الماء المتكرر

  . عدم مقدرتهم على توفيرها
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سبب من أسباب عدم , و ترى الباحثة اّن عدم وجود طاقم مؤهل لتقديم خدمات الرعاية الشخصية 

 .تقديمها على أآمل وجه

 مشاآل الخدمات الغذائية:   

من المشارآين قد أظهروا عدم رضاهم عن الخدمات الغذائية المقدمة لهم ) 12(أظهرت النتائج أن 

  .في المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم

 ،الطعام غير الجيد آما ورد عن المعظمفبالنسبة لنوعية الغذاء، يرجع المشارآون السبب إلى مذاق 

بينما يرى  ،وعدم وجود شبه أو تقارب بين ما يقدم لهم في المؤسسة وما تعودوا عليه في بيوتهم

  .البعض منهم أن عدم التنويع في ما يقدم إليهم هو سبب رفضهم للطعام أحيانًا

وإلى   ،المشروبات المقدمةأما سبب عدم رضاهم عن المشروبات، فيرجعه المشارآون إلى نوعية 

  .مذاقها غير الجيد

وقت تقديم الوجبات ال  أن إلى السبب المشارآون ىوبخصوص عدم الرضا عن وقت الوجبات، فير

ال يشعرون بالجوع وال يرغبون في تناول بحيث  ،يناسبهم، حيث تقدم لهم الوجبات في وقت مبكر

  .الطعام

وقد أظهرت النتائج أيضًا مشكلة عدم تناسب الغذاء والمشروبات المقدمة للمسنين في المؤسسات  

اإليوائية جميعها مع الوضع الصحي لهم، حيث يقدم للجميع نفس الغذاء والمشروب دون مراعاة 

ويرجع البعض السبب في ذلك إلى مقدرة المؤسسات المادية المحدودة في تقديم . لوضعهم الصحي

في حين يرى البعض اآلخر عدم اهتمام  ،ناسب مع وضعة الصحيتعام خاص لكل شخص بما يط

  .األمور ورفض طلب بعض المشارآين في تقديم طعام خاص لهم هالمؤسسات بهذ

وترى الباحثة أن هناك عدم وعي  القائمين على هذه المؤسسات بأهمية التغذية الصحية السليمة في 

  .م بأخذ رأي المسنين في الخدمات الغذائية المقدمة إليهمحياة المسن، وعدم اإلهتما
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  مشاآل الخدمات الطبية:   

  .من المشارآين عدم رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم في المؤسسات اإليوائية) 4(أظهر

الممرضة عدم تلبية لرضا عن الخدمات التمريضية، يعزو أحد المشارآين السبب إلى االنسبة لعدم فب

 حاجةبأن هناك في عدد الممرضات، و ًابينما يرى آخر بأن هناك نقص ،لهسكري فحص عمل ب طلبه

  .من الممرضات إلى عدد إضافي ماسة

أما بخصوص عدم الرضا عن خدمة الطبيب، فيرى المشارك السبب في عدم قيام الطبيب بواجبة 

في حين يرى أحد المشارآين أن عدم رضاه عن خدمة العالج . في عمل الفحوصات الالزمة له

ويرى أنه يجب , حاجة لهابالطبيعي يرجع إلى تقديم الخدمة له في بعض األحيان، عندما يرى أنه 

  .له الخدمة باستمرارأن تقدم 

باإلضافة لذلك أظهرت النتائج مشكلة عدم وجود الخدمات التمريضية وخدمة العالج الطبيعي في 

ويرجع بعض  ،وأيضا عدم وجود خدمة العالج الوظيفي في آافة المؤسسات, بعض المؤسسات

  . الخدماتبتقديم هذه السبب إلى عدم اهتمام المسؤولين  ينالمشارآ

إلى أن عدم الرضا عن الخدمات الطبية يكمن في عدم آفاءة مقدمي هذه الخدمات  وترى الباحثة

آما ترى أن افتقار هذه المؤسسات إلى الدعم المادي له اثر . وبانهم غير مؤهلين لرعاية المسنين 

  .سلبي الى افتقار المؤسسات اإليوائية الهم الخدمات الطبية

في عدم توافر العالج الطبيعي في المؤسسات ) 2009(  النتيجة مع دراسة الرواشدة هوتتفق هذ  

 .اإليوائية
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  مشاآل الخدمات البيتية:   

ويرى  ،من المشارآين عدم رضاهم عن التدفئة الموفرة لهم في المؤسسات اإليوائية) 7(أظهر 

المشارآون أن السبب يعود لقلة تشغيل أجهزة التدفئة في فصل الشتاء وما يرافقها من شعورهم 

  .بالبرد

وأظهرت النتائج أيضا العديد من المشاآل المتعلقة بالخدمات البيتية منها عدم وجود أجهزة التهوية 

عدم مقدرة المؤسسة ويرى البعض أن السبب يعود إلى  ،إحدى المؤسسات في محافظة بيت لحم يف

األجهزة هو  هبينما يرى آخرون أن عدم اهتمام المسؤولين في توفير هذ ،تكاليفهاالمادية على دفع 

  .سبب آخر من أسباب عدم وجودها

في أن أآثر من نصف البيوت ما زالت دون مكيفات  )1999( النتيجة مع دراسة الشلبي هوتتفق هذ 

  .أثناء الصيف

متعلقة بالغرف آاإلزعاج من قبل رفقاء الغرف، حيث برزت هذه آما ظهرت مشاآل أخرى 

ويرى المشارآون أن  ،المشكلة في غرفة من غرف إحدى المؤسسات اإليوائية في محافظة القدس

وعدم قيام طاقم  ،المؤسسات هسبب اإلزعاج هو صراخ إحدى المقيمات لرفضها اإلقامة في هذ

  .العمل بالتعامل المناسب مع حالتها

حيث يرى  ،ضافة لإلزعاج في الغرف، ظهرت مشكلة عدم الرضا عن رفقاء الغرفباإل

قادرين على التواصل الذهني وجود أناس غير فكرة  المشارآون أن سبب عدم رضاهم يكمن في

  .في نفس الغرفة )مدرآينغير(معهم 

تتعلق  للمؤسسات سبب رئيس من أسباب وجود مشاآل وترى الباحثة أن الوضع اإلقتصادي السيئ

 .بالخدمات البيتية من حيث توفيرها وتقديمها بالصورة المناسبة
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   نظافة الغرف والحمامات(خدمات النظافة مشاآل(: 

مشارآين عدم رضاهم عن نظافة الغرف والحمامات، ويرى المشارآون أن عدم ) 3( أظهر

أو إبقاء الغرف فترة طويلة  ،افة يأتي من عدم أداء هذه المهمة بطريقة مالئمةظرضاهم عن الن

  . بدون تنظيف

وترى الباحثة أن عدم وجود عامالت نظافة في بعض المؤسسات اإليوائية له دور آبير في عدم 

  .توفير هذه الخدمة بالشكل المطلوب

   خدمات الصحة النفسيةمشاآل:   

ية بما فيها عدم وجود آشفت النتائج عن افتقار المؤسسات اإليوائية جميعها إلى خدمات الصحة النفس

وأيضًا عدم وجود مختص نفسي لتقديم  ،اجتماعي في مؤسساتهمواختصاصي نفسي و طبيب نفسي 

الخدمة  هويرى بعض من المشارآين أن عدم اهتمام المسؤولين بتوفير هذ ،خدمة اإلرشاد النفسي

  .هو من أسباب عدم وجودها في المؤسسات

وعدم قيام الشؤون اإلجتماعية بدورها المنوط , دي للمؤسساتوتعزو الباحثة السبب إلى العجز الما

  . بايفاد اختصاصيين لتقديم خدمات الصحة النفسية للمسنين

عدد األخصائيين سواء  في ًاواضح ًابأن هناك نقص )2008( النتيجة مع دراسة إبراهيم  هوتتفق هذ

اإلرشادية والنفسية واالجتماعية للمسنين  النفسيين أو االجتماعيين العاملين في مجال تقديم الخدمات

  .في المؤسسات اإليوائية

   جتماعيةالالخدمات امشاآل:   

جهة نظر أحد وومن  ،من المشارآين عدم رضاهما عن خدمة الزيارات الخارجية) 2(أظهر 

 ،ت وبالتالي إزعاج الزائرين لهماالمشارآين يرجع السبب في ذلك إلى عدم تحديد وقت معين للزيار
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بينما يرى البعض اآلخر أن عدم دعوة  المؤسسة لألهالي لزيارة المقيمين هي من أسباب عدم 

  .الرضا

، منها عدم تلقي بعض المقيمين الزيارات من اوأظهرت النتائج أيضا مشاآل تتعلق بالزيارات نفسه

الزيارات القليلة  أو تلقيهم ،أو تلقي الزيارات من األهل واألصدقاء فقط في األعياد الرسمية ،أي أحد

ويعزو المشارآون ذلك إلى عدم وجود أقارب لهم أو عدم رغبة األقارب  ،جدًا والمتباعدة من األهل

  .وانشغالهم بأمور الحياةا ،)في حال عدم الزيارات( لزيارتهم في القدوم

, الفلسطينية وترى الباحثة أن الظروف السياسية وما آلت إليه من وجود حواجز عسكرية بين المدن 

باإلضافة الى عدم وجود , حالت دون تواصل االهل مع مسنيهم المقيمين في المؤسسات اإليوائية 

  .واقامتهم بالخارج, اسر بعض المسنين في  الوطن

 ،ال يتلقون زيارات من قبل ذويهم)% 43(أن  يف) 1999( النتيجة مع دراسة الشلبي هوتتفق هذ

ت اتسمت اودراسة السدحان في أن الزيار ،العالقة مع األهل في سوء) 1994( ومع دراسة جمعة

  .   في انقطاع صلتهم مع معارفهم وأقاربهم ةودراسة رواشد ،بالقلة وأن ثلث المقيمين ال يزورهم أحد

  مشاآل الخدمات الترفيهية:  

يوائية من المشارآين عدم رضاهم عن الخدمات الترفيهية المقدمة لهم في المؤسسات اإل) 9(أظهر 

أو  ،ويعزو المشارآون ذلك إلى عدم تقديم خدمات ترفيهية لهم ،في محافظتي القدس وبيت لحم

  .الخدمات هوعدم التنويع في هذ ،تقديمها ولكن بشكل غير مستمر

ويعزون ذلك إلى عدم وجود  ،ظهرت النتائج أيضا مشكلة الملل التي يعاني منها المشارآونأو

  . خدمات ترفيهية في المؤسسات باستثناء التلفاز
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المشارآون  يرجعوقد أآدت النتائج أيضا عدم وجود خدمات ترفيهية في بعض المؤسسات، و

في العجز المادي للمؤسسات آما ورد أو الخدمات  هعدم اهتمام المسؤولين بتوفير هذالى السبب 

  .عن بعض المشارآين

اعتبار ان هذه الخدمات  إلى  قد يرجع  الخدمات هعدم اهتمام المسؤولين بتوفير هذالباحثة أن  وترى

وان تكلفة هذه الخدمات  ُيفضل أن تنفق على خدمات اآثر اهمية لهم , شيئا ثانويا في حياة المسن 

  آالخدمات الطبية  

 ،مسلية في المؤسساتفي عدم وجود وسائل )  1993( النتيجة مع دراسة محافظة هوتتفق هذ

 ودراسة الشلبي ،في عدم توافر األنشطة الرياضية واأللعاب والحفالت )2006( ودراسة علي

من النزالء اعتبروا العزلة والملل %) 67(وأن  ،في حاجة المسنين لخدمات ترفيهية )1999(

  .واإلهمال هي من أهم المشكالت التي تواجههم

  مشاآل الخدمات الثقافية:  

الدراسة افتقار المؤسسات اإليوائية جميعها إلى الخدمات الثقافية من آتب ومجالت أظهرت 

المشارآون السبب في عدم  بعض ويرى ،ثقافيةالباإلضافة إلى المحاضرات والدروس  ،وصحف

  .الخدمات إلى عدم مقدرتهم على القراءة هاهتمام المسؤولين بتوفير هذ

اعتبار ان هذه إلى  قد يرجع   الخدمات همسؤولين بتوفير هذعدم اهتمام الأيضًا أن   وترى الباحثة

ُيفضل أن تنفق على خدمات اآثر  وان تكلفة هذه الخدمات, الخدمات  شيئا ثانويا في حياة المسن 

  أهمية لهم آالخدمات الطبية  

في عدم توفر الكتب والصحف، وعدم توافر  )1993( النتيجة مع دراسة محافظة  هوتتفق هذ 

  . المؤسسات اإليوائية بة فيالمكت
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  مشاآل التعامل مع طاقم العمل:  

ويرجع  ،من المشارآين عدم الرضا عن تعامل المعتنيات في مؤسساتهم اإليوائية) 4(أظهر 

ومن خالل عدم  ،من خالل الصراخ عليهم اتالمشارآون السبب إلى سوء التعامل من قبل المعتني

  .تلبية طلباتهم

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ضغوط نفسية جراء الظروف الصعبة التي وترى الباحثة أن 

يمر بها والتي انعكست بشكل سلبي على آافة الجوانب، و منها تعامل األفراد مع آبار السن 

  .وبالتالي تعرض قسم من هؤالء المسنين للعنف 

يشتكون من سوء من النزالء %) 10(في أن  )1999( النتيجة مع دراسة الشلبي هوتتفق هذ

  .تعرضوا للصراخ) 19(%في أن  )2006( ومع دراسة ادآيدك ،المعاملة

  مشاآل نفسية:  

مع اإلشارة إلى وجود أآثر  ،من المشارآين يعانون من المشاآل النفسية) 10(ن أأظهرت النتائج 

 ،والقلق، والوحدة النفسية ،واألرق ،من مشكلة نفسية في آن واحد لمعظمهم، تمثلت في االآتئاب

  .والغضب

  : ويرى المشارآون بأن هناك عدة أسباب أدت إلى معاناتهم من المشاآل النفسية، وهي

 .االنتقال للعيش في المؤسسات اإليوائية •

  .البعد عن األهل •

 .وفاة األحبة •

 .ن يتحدثون إليهم ومن يمضون وقتا معهم عدم وجود م •
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 .)المشارآين آما ورد عن أحد(فقدان األموال  •

مما يشعره بالحزن , وترى الباحثة أن انتقال المسن للمؤسسات اإليوائية يشكل صدمة نفسية للمسن

وعدم مقدرته على العيش داخل المؤسسة , و الكآبة، باإلضافة الى البعد عن األهل و األصدقاء

 .عوامل تؤثر سلبيآ على الصحة النفسية للمسن

 ،التي أآدت معاناة المسنين من مشاآل نفسية متعددة )2008( براهيمالنتيجة مع دراسة إ هوتتفق هذ

العصابية منتشرة لدى المسنين المقيمين  االضطراباتأشارت إلى أن  التي)  2008( ودراسة جعفر

 االآتئابيعانون من )% 12.7(لتي بينت أن ا )2011( ودراسة البطمة ،في المؤسسات اإليوائية

دراسة جمعة، فقد أظهرت أن المسنين في دور الرعاية يعانون دومًا من أما . من القلق)% 9.3(و

من أن  )2007( آذلك دراسة أريز ودرامان  ،المشكالت النفسية إلى جانب التوتر وقلة النوم

من أن عالمات  )2009( ودراسة اعتمادي وأحمدي ،االآتئابمنهم يعانون من ) 22.2%(

النفسية آانت األآثر شيوعًا بين المسنين  واالضطرابات نمن المقيمي %)32(االآتئاب ظهرت لدى 

   في معاناة المسنات الفلسطينيات من مشاآل نفسية متعددة ) 2010(ودراسة اإلمام , في دور المسنين

  مشاآل اقتصادية:  

األولى هي : ئيستينتمثلت في مشكلتين ر ،من المشارآين معاناتهم من مشاآل اقتصادية) 5(أظهر 

ويرى المشارآون السبب في عدم وجود مصدر  ،توافر األموال لتأمين االحتياجات الشخصيةعدم 

أي إنفاق ما يأتيهم من دخل على  ،أما الثانية فتتمثل في تكاليف العالج. دخل لهم لسد احتياجاتهم

  .العالج واألدوية

لديهم مصدر دخل، من المسنين ال تتوافر %) 12.5(النتيجة مع دراسة الشلبي في أن  هوتتفق هذ

ن أودراسة حجازي وأبو غالي في  ،منهم ال تتوافر لديهم مصادر دعم أخرى%) 3(وأن 

  .يعانون من مشاآل اقتصادية%) 63.7(
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وترى الباحثة أن هناك ضعفًا في الخدمات التي تقدمها الشؤون اإلجتماعية  التي تقتصر على الدعم  

  .ارة اليه مسبقا المادي لعدد محدود من المسنين آما تم اإلش

 أنأما دراسة إبراهيم، فقد أظهرت   من المسنين النزالء في مؤسسات الرعاية  (%68.4)

  .مصادر دخل االجتماعية للمسنين ال تتوافر لديهم أية

   بين المقيمين االجتماعيةمشاآل العالقات:   

مشكلة : بين المقيمين، هما االجتماعيةظهرت نتائج الدراسة أن هناك مشكلتين من مشاآل العالقات أ

أما مشكلة عدم التجاوب فكان سببها آما يرى . من المقيمين واإلزعاج ،عدم التجاوب مع اآلخرين

. وسوء الحالة الصحية للمقيمين ،واالختالف في التفكيرآبر السن  ،في الثقافة االختالفالمشارآون 

المتمثلة  جة لسوء الحالة الصحية للمقيمينيراها المشارآون نتيفمن المقيمين  زعاجأما بالنسبة لإل

  .بشكل رئيس بالمشاآل اإلدراآية لديهم

وترى الباحثة أن  من أهم التغيرات التي تصاحب مرحلة الشيخوخة هي فقد العالقات اإلجتماعية 

  .وعدم قدرة المسّن على إقامة عالقات اجتماعية جديدة مع أصدقاء جدد

في ) 1993( ودراسة جمعة ،شلبي في ضعف العالقة بين المسنينالنتيجة مع دراسة ال هوتتفق هذ 

  . أن المسنين يعانون من صعوبة التكيف مع النزالء في الدار

  اإلحتياج لوجود معتنين في المؤسسات اإليوائية:  

احتياج المسنين لوجود معتنين من الذآور  في المؤسسات ظهرت من خالل الدراسة مشكلة 

و قد ظهر هذا , المعتنيات فقط للعناية بالمسنين ذآورا آانوا ام اناثااإليوائية التي توفر 

وتمثل هذا الخجل في أمرين رئيسين،   ،اإلحتياج من خالل ظهور مشكلة الخجل من المعتنيات

  .المساعدة في االستحمام، وغسيل المالبس الداخلية: هما
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اث دون الذآور، لذا فإن أحدهم ويعزو المشارآون السبب في خجلهم إلى آون المعتنيات من اإلن

  .ويرفض المساعدة بنفسهواآلخر يقوم باالستحمام  ،بنفسهالداخلية  هيقوم بغسل مالبس

وترى الباحثة أن عدم توفير معتنين من الذآور لخدمة الرجال في بعض المؤسسات قد يكون بسبب 

هي من اعمال النساء   قناعة القائمين على هذه المؤسسات بأن تقديم  خدمات الرعاية الشخصية

أو بسبب نظرة المسؤولين بأن النزالء ال فرق عندهم فيمن يقدم الخدمة معتنين , وليس الرجال 

  .آانوا ام معتنييات

ما هي أهم  المقترحات لتحسين الخدمات في المؤسسات اإليوائية في   •

  محافظتي القدس وبيت لحم؟

الخدمات المقدمة في المؤسسات، فمنها  مقترحات تعددت االقتراحات من جانب المشارآين لتحسين 

لتحسين الخدمات الطبية آضرورة وجود أطباء وممرضين داخل المؤسسات، وآذلك توفير األدوية 

 ،ومنها مقترحات لتحسين الخدمات الترفيهية مثل توفير ألعاب للمسنين ،للمرضى وتحمل تكاليفها

  .راح وجود جليس للمسن في المؤسسةباإلضافة إلى اقت ،وقراءة القصص ،وعمل رحالت

وأيضا المقترحات لتحسين الخدمات الثقافية، بتوفير الخدمات الثقافية في إحدى المؤسسات من 

واقتراح أحد المشارآين بمجيء متطوعين عرب  ،خالل إنشاء مكتبة توفر لهم الكتب للقراءة

  .بغرض تحسين خدمة التطوع للمؤسسة

وتغطية الغرف  ،خدمات البيتية، وضرورة وجود ثالجة في الغرفباإلضافة لمقترحات تحسين ال

ومقترحات تحسين الخدمات بشكل عام بحيث يؤخذ رأيهم في الخدمات . بالفلين بهدف التدفئة

  .المقدمة لهم
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وتشير هذه النتائج إلى حاجة  المؤسسات اإليوائية إلى استحداث عدد من الخدمات الجديدة، إضافة 

القائمة وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المشارآين، ومن خالل مشارآة  إلى تحسين الخدمات

  . آراء المشارآين في تحديد االحتياجات وطبيعة الخدمات وآلية تقديمها
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  :التوصيات   5.2

 :توصيات لصانعي القرار في الحكومة  

نفسيين  اختصاصيينالعمل على إعداد المهنيين المسئولين عن رعاية المسنين من أطباء و •

 :من خالل ما يلي  واجتماعيين وغير ذلك

, اهتمام آليات الطّب في الجامعات الفلسطينية بإنشاء أقسام خاصة بطب الشيخوخة .1

 .وذلك لتأهيل األطباء الراغبين في العمل مع ذلك القطاع

قيام الكليات المتخصصة في الجامعات الفلسطينية بتنظيم برامج تدريبية ألولئك  .2

 .ن مع آبار السنالذين يعملو

يجب أن تتعاون الجامعات مع  المؤسسات والوزارات التي تعمل في مجال رعاية  .3

وذلك بتنظيم حلقات بحث ومناقشة حول الموضوعات الهامه في مجال , المسنين 

  . عن رعاية المسنينرعاية المسنين يشارك فيها المهنيون المسؤولون 

  .المقدرات المادية الالزمة لهذه المؤسسات تدعيم المؤسسات اإليوائية من خالل توفير •

ربط المؤسسات اإليوائية ببعض الصيدليات لصرف األدوية التي يحتاج إليها المسنين  •

  .مخفضةوبأسعار 

 توعية المجتمع بأهمية رعاية المسنين وأهمية التطوع لخدمة المسنين في المؤسسات اإليوائية •

 :من خالل ما يلي

لتوعية الشعب بأمور ,  الم المختلفة المرئية و المسموعةاإلستفادة من وسائل اإلع .1

 .الشيخوخة وأهمية التطوع لخدمة هذه الفئة 
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عمل ندوات و مؤتمرات يتم من خاللها التطرق الى أهمية رعاية المسنين والتطوع  .2

 .لخدمة المسنين في المؤسسات اإليوائية

  .المناهج الدراسيةتوجيه وزارة التربية والتعليم إلدخال هذه المواضيع في  .3

 . من جهات متبرعة توفير مصدر دخل للمسنين في المؤسسات اإليوائية •

ليستفيد من خدماتها المقيمين في , )أندية المسنين(التوسع في إنشاء دور الرعاية النهارية  •

  . المؤسسات اإليوائية

   :من قبلهم بتحسين الخدمات المقدمةاالهتمام  :توصيات للمؤسسات اإليوائية  

المسنين والتنويع  بتوفير مختلف البرامج والنشاطات الترفيهية المناسبة لقدرات ورغبات •

  .فيها

  .توفير أطباء مختصين وممرضين داخل المؤسسات اإليوائية •

 .أن توفر الدار األدوية واألدوات الطبية الالزمة لعالج الشيخوخة وبشكل مجاني •

 .مؤسسات اإليوائيةتوفير خدمة العالج الطبيعي والوظيفي داخل ال •

وأطباء نفسيين داخل المؤسسات، وإتاحة الفرصة  و اجتماعيين نفسييناختصاصيين توفير  •

  .أساليب اإلرشاد النفسي لكبار السن الستخدام

بين المسنين داخل المؤسسات اإليوائية وتعزيز  االجتماعيةالعمل على تحسين العالقات  •

 .الصداقات بينهم

 . تزويد الدار بمكتبة يتوافر فيها الكتب والمجالت •

 .واللقاءات الثقافية للمسنينالتوعية االهتمام بتقديم محاضرات  •
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داخل المؤسسات، والعمل على تشغيلها بشكل يلبي حاجات التكييف المرآزية توفير أجهزة  •

 .المسنين

 . للمسنين إزعاجتحديد أوقات معينة للزيارات في المؤسسات بحيث ال يسبب  •

 . ارات في المؤسسات من خالل عمل حفالت ونشاطات ترفيهية لألهالييتحفيز الز •

، من خالل المرحلة هتقديم الغذاء طبقًا لبرنامج غذائي صحي يتفق واحتياجات المسن في هذ •

 .ة تغذية/خبير

دم عمل تقييم مستمر للطعام المق من خالل باتوتحسين نوعية الطعام المقدم إليهم والمشر •

 . للمسنين لمعرفة ما يرغبون مما ال يرغبون

 .التي تناسب المسنين األوقاتف المسؤولين على تقديم الوجبات من خالل تعّر أوقاتتحديد  •

 .الرجال من المسنينتؤوي في المؤسسات التي  معتنين  توفير •

 .توفير أغراض ولوازم النظافة الشخصية بشكل دائم •

، من خالل تقييمهم ألداء الخدمات المقدمة إليهم إشراك المسنين في تطوير وتحسين •

 .المؤسسة، واالستماع إلى مقترحاتهم 
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  :فهرس المالحق  1

  األسئلة المطروحة
  

  من فضلك تكلم  عن نفسك؟  :السؤال األول

  المؤسسة؟ما سبب قدومك إلى هذه   :السؤال الثاني

  ما تجربتك في هذه المؤسسة وما مدى رضاك عنها؟  :السؤال الثالث

  ما مدى رضاك عن الخدمات المقدمة في هذه المؤسسة؟  :السؤال الرابع

  ما مدى رضاك عن تعامل طاقم العمل معك؟  :السؤال الخامس

  ما المشاآل التي تواجهها في هذه المؤسسة؟  :السؤال السادس

  .ما أهم مقترحاتك لتحسين الخدمات في المؤسسة  :السؤال السابع
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  :ورقة المعلومات الخاصة بالدراسة  2

  رضا المقيمين في المؤسسات اإليوائية للمسنين في محافظتي القدس وبيت لحم

  تقوم الطالبة شيماء صيام بعمل بحث بعنوان رضا المقيمين  في  المؤسسات اإليوائية للمسنين 

م  دس وبيت لح افظتي الق ي مح ة،, ف ي الصحة العام تير ف ة الماجس ى درج  آمتطلب للحصول عل

رئيس  دف ال دى رض      اله ة م و معرف ث ه ذا  البح ن ه ي    ام ة ف ات اإليوائي ي المؤسس نين ف  المس

م  ة له دمات المقدم م عن الخ دس وبيت لح افظتي الق ي. مح ائج البحث ف هم نت ل أن تس ين  نأم تحس

  .مة لهممستوى الخدمات المقد

بلكم           ة من ق ات المعطي ى خصوصية و سرية البيان د عل مشارآتكم في هذا البحث طوعية مع التأآي

  .ألغراض البحث العلمي فقط واستخدامها

  آيفية  المشارآة في البحث؟

ة     .1 ك الفرص ع إعطائ ك م ة مع ة الفردي ام بالمقابل ارالقي ان الختي ت  المك ده والوق ذي تري  ال

 .لمناسب لك

 :المشارآة مجموعة من األسئلة منهاتتضمن هذه  .2

  .أسباب القدوم للمؤسسات اإليوائية. أ

  تجربتك في المؤسسات اإليوائية ومدى رضاك عنها. ب

  .الخدمات المقدمة إليك و مدى رضاك عنها. ج

  .هم المشاآل التي تواجهها في المؤسسات اإليوائيةأ. ح

  .خ مدى رضاك عن تعامل طاقم العمل معك
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  .المقترحات و الحلول لتحسين الخدمات في المؤسسات تقديم . د

ارك     . 3  ة، و للمش تين دقيق ى س ة إل ين دقيق ن ثالث ة م دة المقابل راوح م جيل  /تت ي تس ق ف ة الح

ك   جيلها، ول دم تس ة أو ع م      /المقابل ا ت ذف بعض م ديالت بح إجراء التع ا ب ق أيض ا الح له

  .   بعض األمور إضافةتسجيله، أو 

   

  

  ممع فائق االحترا
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  :ستمارة موافقة للدراسةانموذج   3

   :الدراسة عنوان

  لحم رضا المقيمين في المؤسسات اإليوائية للمسنين في محافظتي القدس وبيت

  
  يرجى وضع عالمة

                    
.                           الدراسة المشار إليها أعالهالخاصة ب أؤآد أنني قد قرأت وفهمت ورقة المعلومات •

 وقد أتيحت لي الفرصة للنظر في المعلومات، وطرح األسئلة، وهذه آان لها إجابات •
                                     . مرضية

   
          
أفهم أن مشارآتي هي طوعية وأنني حر في االنسحاب في أي وقت، دون إبداء أي  •

  .سبب
  

                                                                                                                               
.                                                                          آاسيت ىأوافق على تسجيل المقابلة عل •

  
  

  .أوافق على المشارآة في مقابلة أخرى إذا تطلب األمر •
  

  
   . أوافق على المشارآة في الدراسة المشار إليها أعاله •

  
  

        التاريخ                اسم الشخص
                              
                              

        التاريخ                اسم الباحث
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  :فهرس الجداول  4
       63  حسب المحافظة والمؤسسة والجنستوزيع مجتمع الدراسة   )3.1( جدول

  69  التصنيف المفتوح واقتباسات من أقوال المشارآين  )3.2(جدول

  80  األنساق واألنماط واقتباسات من أقوال المشارآين  )3.3(جدول

  91  نتائج التصنيف االنتقائي واقتباسات من أقوال المشارآين  )3.4(جدول
       104  الجنستوزيع المشارآين بحسب   )4.1(جدول 

  105  توزيع المشارآين بحسب العمر  )4.2(جدول 

      105  االجتماعيةتوزيع المشارآين بحسب الحالة   )4.3(جدول

  106  توزيع المشارآين بحسب وجود األبناء  )4.4(جدول 

  106  توزيع المشارآين بحسب المؤهل العلمي  )5،4(جدول 

  107  السابقتوزيع المشارآين بحسب العمل   )4.6(جدول 

  107  توزيع المشارآين بحسب الدخل الشهري  )4.7(جدول 

  108  توزيع  المشارآين بحسب مكان السكن السابق للمشارآين  )4.8(جدول 

  108  توزيع المشارآين بحسب مدة اإلقامة في المؤسسة  )4.9(جدول 

  109  توزيع المشارآين بحسب الوضع الصحي  )4.10(جدول 
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  :الخصائص الديمغرافية للمشارآين انةإستب         5
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  )..............................سنة(العمر. 2
  
   الحالة اإلجتماعية .3
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  متزوج 
  مطلق 
 أرمل 
 )أذآره(غيره 

  
  النعم                                         وجود األبناء.4
  
  المؤهل العلمي .5

 )أمي(بدون مؤهل  
 إبتدائي   
 إعدادي 
 ثانوي 
 دبلوم 
 جامعي 
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  مكان السكن السابق. 8
  

 قرية 
 مدينة 
 مخيم 
 )ذآرهأ(رهيغ 
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