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االجتماعي  لتخطيط  ا بقسم   مدرس 

االجتماعية لخدمة  ا ية   كل

 جامعة حلوان 

 تقدير حاجات المسنين



 : مدخل لمشكلة الدراسة: أوال 

يمكننا صياغة مشكلة البحث في الصورة االستفهامية 

 ما هي احتياجات المسنين؟: التالية
 



 :  أهمية الدراسة: ثانيا

 تستحق الرعاية واالهتمام يمثل المسنين شريحة كبيرة على مستوى العالم

 .والدراسة

 األخصائي االجتماعي له ادوار في مجال المسنين وهذا ما يدعو إلى دور

 .  األخصائي االجتماعي في هذا المجال

 الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية تمارس في مجاالت عديدة منها مجال

 .رعاية المسنين

 نتائج وتوصيات الدراسات السابقة التي تناولت المسنين تؤكد ضرورة

 .االهتمام بتلك الفئة

 تمثل عملية تقدير الحاجات إحدى العمليات األساسية في التخطيط

 .االجتماعي، والتي تهتم بحاجات سكان المجتمع والتخطيط إلشباعها



 :  أهداف الدراسة: ثالثا

تقدير احتياجات المسنين -:الهدف الرئيسي ويتمثل في  . 

وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية : 

تقدير احتياجات المسنين االجتماعية. 

تقدير احتياجات المسنين الصحية. 

تقدير احتياجات المسنين الترويحية. 



 :  تساؤالت الدراسة: رابعا

ما هي احتياجات المسنين؟: والتساؤل الرئيسي يتمثل في 

وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية : 

 ؟ احتياجات المسنين االجتماعيةما هي 

  ؟ احتياجات المسنين الصحيةما هي 

 ؟ احتياجات المسنين الترويحيةما هي 

 



 :.خامسا نتائج الدراسة

ما الحاجات االجتماعية للمسنين؟ 

لقد أشارت نتائج الدراسة الخاصة بالحاجات االجتماعية أن أعلى ترتيب 

للحاجات جاء ليعبر عن الحاجة لمشاركة المسنين بعضهم البعض في 

وهذا يدعم احتياجاتهم %( 90.21)المناسبات الخاصة بهم وذلك بنسبة 

للتعاون وتكوين عالقات طيبة فيما بينهم، كما أظهر الجدول أن أقل ترتيب 

للحاجات االجتماعية هو حاجة المسنين إلى تكوين العالقات الطيبة بين 

بعضهم البعض والبعد عن روح الفردية فيما بينهم مما قد يكون له أثر 

 %(.48.32)إيجابي عليهم حيث جاءت بنسبة

 



 :.خامسا نتائج الدراسة

ما الحاجات الصحية للمسنين؟ 

 أشارت نتائج الدراسة والخاصة بالحاجات الصحية للمسنين أن أعلى ترتيب

للحاجات هو حاجاتهم إلى توفير عدد كافي من األطباء واالستشاريين في 

، بينما يتضح من %(87.16)التخصصات الطبية المختلفة وذلك بنسبة 

الجدول أن أقل ترتيب للحاجات الصحية جاء ليعبر عن حاجاتهم إلى األجهزة 

وقد يعكس ذلك عدم كفاية %( 41.9)واألدوات الطبية الحديثة وذلك بنسبة 

 .األجهزة الطبية الحديثة

 



 :.خامسا نتائج الدراسة

ما الحاجات الترويحية للمسنين؟ 

 أشارت نتائج الدراسة والخاصة بالحاجات الترويحية للمسنين أن أعلى

ترتيب للحاجات جاء ليعبر عن احتياج المسنين إلى الوسائل الترفيهية 

وتحديث الوسائل الموجودة بها وبما يتفق مع رغباتهم من خالل توفير 

، وعلى %(86.24)الخدمات الترويحية كالسينما والمسرح وذلك بنسبة 

الرغم من وجود مسرح إال أنه ال يقوم بأية أنشطة ترويحية أو عروض 

سينمائية، بينما يتضح من الجدول أن أقل ترتيب للحاجات الترويحية هو 

حاجة المسنين اهتمام الدار بتنظيم الحفالت في المناسبات المختلفة وذلك 

 %(.49.54)بنسبة 



 : توصيات الدراسة: ادسسا

ضرورة االهتمام بالمسنين. 

 تعظيم دور الخدمة االجتماعية مع المسنين. 

 تكامل فريق العمل مع المسنين. 

  توسيع نطاق األبحاث العلمية لدراسة احتياجات المسنين من مختلف

 .المجاالت
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