


دور مقترح للممارسة العامة للخدمة االجتماعية 
 للتخفيف من حدة مشكالت المسنين ذوى اإلعاقة



 

 

   

 أحمد سيد عبد الحميد عيسى

 االجتماعية باحث دكتوارة بقسم مجاالت الخدمة 

 جامعة اسيوط –كلية الخدمة االجتماعية 

 

 فتحى محمد محمود  /د.أ
 استاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية

جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية   

 اعداد



 مشكلة الدراسة



 املسنني واحتياجات قضايا حتظى

 الن نتيجة العامل دول خمتلف باهتمام

 مشكلة اىل تؤدى قد املسنني عدد زيادة

 خطط الزيادة هذه تواكب مل إذا خطرية

 وخربات جهود من االستفادة تستهدف

 تكفل التى الرعاية أوجه وتوفري املسنني

 ليس واهلدف ,مستقرة كرمية حياة هلم

 الفئات على السكان من فئة مناصرة

 تسليط هو احلقيقي اهلدف ولكن األخرى

 فئات كل متد أن جيب فئة على الضوء

 هذه كل مصري الن هلا املساعدة يد اجملتمع

 .السنني مر مع مصريها نفس هو الفئات



 قطاًعا تهم اليت املشكالت من اإلعاقة وتعد

 مجيع يف واملتخصصني املهتمني من كبرًيا

 يوليها التى الرعاية فإن ثم ومن ,اجملتمعات

 احلقيقي املقياس هي للمعاقني جمتمع أى

 النظرة كانت حيث اجملتمع هذا لتقدم

 ال ضعيفة فئات أنها الفئات هلذه القدمية

 هناك كان إذا وحتى ورائها من يرجى أمل

 كانت لذلك ضعيف أمل فهو أمل مثة

 التى والنفسية االجتماعية الرعاية جهود

 .كافية وغري ضئيلة كانت هلم تقدم



 من العديد اإلعاقة ذوو املسنون ويواجه

 االحتياجات إشباع عدم نتيجة املشكالت

 اجتماعية مواقف  من يواجهونه وما

 عندما خطورة االمر ويزداد خمتلفة,

 .اإلعاقة ذوي سننيامل من يكونوا



 يف بارز دور االجتماعية وللخدمة

 من اإلعاقة ذوي املسنني مع العمل

 والنماذج املداخل من العديد خالل

 ,العالجية واألساليب والنظريات

 هو املداخل هذه اهم من واحد

 .العامة املمارسة



  الدراسة مشكلة تبلورت هنا ومن

 مقرتح دور على التعرف فى

 للخدمة العامة للممارسة

 حدة من للتخفيف االجتماعية

   اإلعاقة ذوى املسنني مشكالت



الورقة البحثيةأهداف   



 حتاول البحثية الورقة هذه فان ذلك إطار ويف

 :تتضمن التساؤالت من عديد على اإلجابة

 ذوى املسنني ومفهوم العامة املمارسة مفهوم-1

 ؟ اإلعاقة

 اإلعاقة؟ ذوي املسنني تواجه اليت املشكالت ما-2

 ذوي املسنني رعاية يف احلديثة االجتاهات ما-3

 ؟ اإلعاقة

 املمارسة ومستويات وخطوات مراحل ما-4

 ؟ اإلعاقة ذوي املسنني  مع العمل عند العامة

 العامة املمارسة منظور من املقرتح الدور ما-5

 مشكالت حدة من للتخفيف االجتماعية للخدمة

   اإلعاقة ذوى املسنني



مفاهيم الورقة 
 البحثية



 مفهوم
 املمارسة العامة 

   

 مفهوم املسنون 
 ذوو اإلعاقة



 االجراءات املنهجية للدراسة

 



 نوع الدراسة



 وإتساقًا الدراسة مشكلة من انطالقًا

 الدراسة نوع حتديد مت أهدافها مع

 اليت الوصفية الدراسة وهي

 ظاهرة خصائص تقرير تستهدف

 عنها البيانات مجع خالل من معينة

 إىل للوصول وتفسريها وحتليلها

 .تعميمها وإمكانية النتائج



 املنهج املستخدم 



  بطريقة االجتماعي املسح منهج تطبيق مت

 للدراسات مناسب ألنه , (الشامل احلصر)

 االجتماعي املسح تطبيق مت حيث , الوصفية

 العاملني االجتماعيني لألخصائيني الشامل

 دار مبؤسسة اإلعاقة ذوى املسنني مع

 واألخصائيني للرجال االجتماعية الرعاية

 و  االجتماعى الدفاع بإدارة االجتماعيني

 اإلعاقة ذوى للمسنني الشامل املسح

 .للرجال االجتماعية الرعاية دار مبؤسسة
 



 أدوات الدراسة



 .استمارة استبار للمسنني ذوي اإلعاقة( 1)  

 

 

 

 .استمارة استبيان لألخصائيني االجتماعيني( 2)
 

 



 جماالت الدراسة



 االجتماعية الرعاية دار على الدراسة تطبيق مت

 حمافظة يف االجتماعي الدفاع وإدارة للرجال

 .أسيوط
 الرعاية دار على الباحث اختيار وقع وقد

 وذلك أسيوط حمافظة يف للرجال االجتماعية

 :اآلتية لألسباب
 . أسيوط حمافظة فى الوحيدة الدار ألنها -1
 ما الباحث إقامة حمل من الدار هذه قرب -2

 .الدراسة جمتمع من قريًبا جيعله
 مع للتعاون الدار هذه يف املسئولني استعداد -3

 . الباحث

 :اجملال املكاني للدراسة 



 : من الدراسة جمتمع يتكون
 اإلعاقة ذوى املسنني جلميع :الشامل احلصر

 للرجال االجتماعية الرعاية بدار امللحقني

 ( 30 ) عددهم والبالغ أسيوط مبحافظة

 .مفردة
 األخصائيني جلميع :الشامل احلصر

 الرعاية بدار العاملني االجتماعيني

 الدفاع وإدارة للرجال االجتماعية

 والبالغ أسيوط مبحافظة االجتماعى

 عددهم

 . مفردات ( 10 )  
 

 :اجملال البشري للدراسة 



 .هى فرتة إجراء الدراسة امليدانية
 

 

 :اجملال الزمين للدراسة 



 نتائج الدراسة



 :االتى إىل الدراسة نتائج توصلت

 يعانى مشكالت وجود الدراسة نتائج أثبتت•

 هذه ومتثلت اإلعاقة ذوو املسنون منها

 املسنني نظر وجهة من اآلتي يف املشكالت

 وتليها النفسية املشكالت اإلعاقة ذوى

 املشكالت وتليها االجتماعية املشكالت

 الرتوحيية املشكالت وتليها الصحية

 وأما , السلوكية املشكالت وتليها الثقافيةو

 االجتماعيني األخصائيني نظر وجهة من

 وتليها النفسية املشكالت جاءت فقد

 املشكالت وتليها الصحية املشكالت

 الرتوحيية املشكالت وتليها االجتماعية

 .السلوكية املشكالت وتليها الثقافيةو
 
 



 من جمموعة وجود الدراسة نتائج أثبتت•

 االجتماعي األخصائي ميارسها اليت األدوار

  مشكالت من التخفيف يف العام املمارس

 األدوار هذه ومتثلت اإلعاقة ذوى املسنني

 ذوى املسنني نظر وجهة من اآلتي يف

 ,للتسهيالت كمقدم ,كمعاجل دوره  :اإلعاقة

 كمخطط, ,(كمدافع) كمطالب  ,كوسيط

  كمقوم كمفاوض, كمنسق, كمستشار,

 وجهة من وأما ,  كممكن , كإدارى ,كباحث

 يف متثلت االجتماعيني األخصائيني نظر

 كمعاجل, كمخطط, , كممكن دوره :اآلتي

  كمطالب , كوسيط كمفاوض, كباحث,

 , للتسهيالت كمقدم كمستشار, ,(كمدافع)

   .كمنسق كمقوم, , كإداري
 
 



 مقرتح دور إىل الدراسة توصلت•

 االجتماعية للخدمة العامة للممارسة

 املسنني مشكالت حدة من للتخفيف

 .اإلعاقة ذوى
 
 




