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ملخص:

للم�سنني يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  اإىل معرفة مدى  الدرا�سة  تهدف هذه 
خميمات جنوب ال�سفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها، وتكوَّن جمتمع الدرا�سة من 
جميع العاملني يف املوؤ�س�سات االجتماعية وال�سحية يف خميمات حمافظتي اخلليل وبيت 

حلم، والبالغ عددهم )240( اإداري وفني وخدماتي يعملون يف )5( خميمات.
وبالتحديد �سعت الدرا�سة لالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س االآتي: ما مدى رعاية موؤ�س�سات 
املجتمع املحلي يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة 

لهم من وجهة نظر القائمني عليها؟.
موؤ�س�سات  رعاية  مظاهر  اأهم  حول  تدور  فرعية  اأ�سئلة  ثالثة  ال�سوؤال  هذا  عن  وتفرع 
املجتمع املحلي للم�سنني يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية، ومدى اختالف م�ستوى رعاية 
العاملني،  وجن�س  )اخلربة،  متغريات:  �سوء  يف  املخيمات  يف  للم�سنني  املحلي  املجتمع 
)االجتماعية  لهم:  املقدمة  اخلدمات  جماالت  يف  واملخيم(،  واملنطقة،  الوظيفي،  واملركز 
وال�سحية والنف�سية(، ومدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي للم�سنني يف خميمات جنوب 

ال�سفة الغربية.
مدى  لقيا�س  اأداة  وتطوير  ببناء  قاما  حيث  الو�سفي،  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم 
رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت 
عليها،  القائمني  نظر  وجهة  من  لهم  املقدمة  وال�سحية(  والنف�سية  )االجتماعية  اخلدمات 
ال�سلة، وتكونت اال�ستبانة من )38( فقرة  الرتبوي والدرا�سات ذات  االأدب  باالعتماد على 
توزعت على ثالثة جماالت هي: )املجال االجتماعي، واملجال ال�سحي، واملجال النف�سي(، 
ومدى  وثباتها  �سدقها  من  التاأكد  ومّت  االإح�سائية،  واملعاجلة  للتحكيم  االأداة  واأخ�سعت 

مالءمة فقراتها الأغرا�س الدرا�سة.
خميمات  يف  للم�سنني  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  مدى  اأن  النتائج  واأظهرت 
كانت  للم�سنني  املقدمة  وال�سحية  االجتماعية  اخلدمات  جمال  يف  الغربية  ال�سفة  جنوب 
رعاية  درجة  كانت  حني  يف  الدرجة)3.54(  هذه  بلغت  حيث  لكليهما،  عام  ب�سكل  كبرية 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي للم�سنني يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية يف جماالت اخلدمات 
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النف�سية املقدمة للم�سنني متو�سطة بدرجة )3.37(.
كما اأظهرت النتائج فروقًا ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥0.05( بني جمال 
الرعاية  جمال  وبني  االجتماعية،  الرعاية  جمال  ل�سالح  والنف�سية  االجتماعية  الرعاية 

النف�سية وال�سحية ل�سالح جمال الرعاية ال�سحية.
بني   )0.05≤  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 
االجتماعية  الرعاية  جمال  يف  امل�سنني  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
والنف�سية  االجتماعية  اخلدمات  وجمال  املخيم،  ومتغري  اجلغرافية  املنطقة  ملتغري  تعزى 

تعزى ملتغري املركز الوظيفي.
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Abstract:

This study aimed at exploring how efficiently the local community           
institutions care for the elderly in the south of the West Bank camps from 
the viewpoint of those working in them. The population and sample of the 
study consisted of all the administrators, professionals, and workers (n = 
240) in the five camps found in the provinces of Hebron and Bethlehem.

The main question of the study was: To what extent do the local 
community institutions in the southern West Bank camps meet the needs 
of the elderly in the service areas provided to them from the viewpoints of 
those working in them? The sub- questions derived from this main one 
focus on the main aspects of elderly care by those institutions and the 
differences in the care level in light of the experience, gender, post, province 
and camp variables, and the social, health and psychological dimensions.

The descriptive method was used in this study. A 38-item questionnaire 
measuring the performance of the local community institutions of the 
elderly care in the social, health and psychological areas was developed 
based on reviewing the previous literature. The validity and reliability of the 
questionnaire were verified.

The results revealed that a good level of meeting the social and heath 
needs of the elderly by the local community institutions (3.54) and an          
average level of meeting their psychological needs (3.37).
The res ults also showed statistical differnces between the social and 
psychological care in javor of social care and between psychological care 
and health care in favor of healthe care.

The study also showed the statistical differences in social care are due 
to geographical variables and the differences in social and psychological 
aspect are due to the variable of job position.
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مقدمة:

له  يقدمها  التي  اإىل جمموعة من اخلدمات  االأزل،  دائما، ومنذ قدمي  االإن�سان  يحتاج 
تاريخ  مدى  على  قائمة  ظواهر  واملر�س  واحلرمان  فالفقر  معهم،  يعي�س  ممن  االآخرون 
اإ�سباع  اأدوارها يف  باأداء  االأ�رسة والعائلة والقبيلة واملجتمع املحلي  لذلك تقوم  الب�رسية، 
النوع  على  احلفاظ  يف  يكمن  لذلك  الدافع  ولعل  لهم،  العون  وبذل  اأع�سائها  احتياجات 

وا�ستمرار كيان هذه التجمعات الب�رسية.

لقد كانت االأ�رسة ترعى اأفرادها، وتوفر لهم التعليم والتدريب واالأمن، يف حني كانت 
ال  والذين  الكوارث،  ت�سيبهم  الذين  اجلماعات  اأو  االأفراد  لنجدة  ت�سارع  والقبيلة  العائلة 

متكنهم قدراتهم ومواردهم من اإ�سباع احتياجاتهم االأ�سا�سية.

هذه  الأفرادها،  رعاية  من  توفره  ما  بقدر  احل�سارة  �سلم  يف  وترتقي  االأمم  وتزدهر 
الرثوة  والأن  والبيئية،  واالجتماعية  والنف�سية  ال�سحية  اجلوانب  لت�سمل  التي متتد  الرعاية 
باجلانب  االهتمام  كان  واالزدهار،  للتقدم  احليوي  واملورد  الفقري  العمود  هي  الب�رسية 

الب�رسي ي�ستلزم االهتمام باالإن�سان عرب مراحل النمو املختلفة )القرين، 2005(.

لقد م�ست �سنة اهلل يف االإن�سان، اأن جعله مير مبراحل متعددة يف رحلته الدنيوية،فيبداأ 
وليداً �سعيفًا، ثم �ساًبا قوًيا، واأخرياً �سيخًا �سعيفًا، قال تعاىل:"اهلُل الذي خلقكم من �سعٍف 
ثمَّ جعل من بعد �سعٍف قوًة ثمَّ جعل من بعد قوٍة �سعًفا و�سيبًة يخلـُُق ما ي�ساُء وهو العليُم 

القدير" )االآية54، الروم(.

فالرعاية متتد طوال حياة االإن�سان، وما يهمنا منها هنا املرحلة االأخرية، وهي مرحلة 
خا�سة،  وعناية  تكرمي  حمطة  وجعلها  املرحلة  هذه  على  االإ�سالم  حر�س  فلقد  ال�سيخوخة، 
اأن �ساحبها يت�سف بال�سعف وحاجته  واأو�سى باأهلها مزيد رعاية واحرتام وتقدير، ذلك 
اإىل االآخرين خلدمته والقيام ب�سوؤونه الدنيوية، فهي مرحلة ع�سيبة جتعلها كذلك جمموعة 
من التغريات، �سواء على امل�ستوى االجتماعي اأو اجل�سمي اأو االنفعايل اأو العقلي اأو املعريف 
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اأو النف�سي، وهذه التغريات جتعل االأفراد فيها يت�سفون مبجموعة من اخل�سائ�س وال�سمات، 
ويواجهون �سل�سلة من امل�سكالت واملتطلبات التي يتوجب عليهم اأن يتكيفوا معها.

اإن هذا االهتمام مل ياأت من فراغ، واإمنا يرجع االهتمام بهذه الفئة اإىل اأنها اأ�سبحت 
ا�ستوجب  مما  املتقدمة  وخ�سو�سا  للمجتمعات  ال�سكاين  الرتكيب  على  وا�سح  تاأثري  ذات 
املجتمع  يف  ت�سميتها  مع  يتنا�سب  مبا  وتطويرها  لها،  املقدمة  اخلدمات  يف  النظر  اإعادة 
اأملانيا،  اأكرث يف جمتمعات  اأو  ن�سبته %20  ما  املجتمعات متثل  بع�س  اأ�سبحت يف  حيث 
ال�سحف  ن�رستها  التي  االإح�ساءات  الآخر  ووفقا  املتقدمة،  الدول  من  وغريهما  واليابان 
اإن�سان فوق  اأنه يف عام 1998م، كان يعي�س على االأر�س 580 مليون  عن االأمم املتحدة 
ما  اأي  مليون   461 العامل  يف  عام2004م  امل�سنِّني  عدد  بلغ  حني  يف  عاما،  ال�ستني  �سن 
�سنويا،  مليون   10.3 مبقدار  العدد  هذا   ويزداد  العامل،  �سكان  جمموع  من   %7.0 ن�سبته 
اأ�سل ت�سعة  اإن�سان من  اإىل ملياري  اأن ي�سل عدد هوؤالء امل�سنني  ويتوقع يف عام 2050م 
مليارات،و�ستكون ن�سبة من هم فوق ال�ستني يف الدول الغنية اأكرث منها يف الدول النامية 

33%مقابل 21%)النعيم،2001م(.
اإذ ت�سري  الدول،  الفل�سطينية، بل هو كحال بقية  االأرا�سي  ومل يكن احلال باأح�سن يف 
االإح�سائيات اإىل وجود 115األف م�سن يف االأرا�سي الفل�سطينية يف العام2005م، ويتوقع 
اأن ي�سل عددهم اإىل 126األفا يف العام 2010م بزيادة مقدارها 9.3%، كما يتوقع اأن ي�سل 
العدد اإىل 172األفا يف العام 2020م، بزيادة مقدارها 49.4%مقارنة بعام 2005م )اجلهاز 

املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 2006م(.

املسنون:
امل�سن هو من كرب �سنه وطال عمره،وا�ستعمل العرب كلمة امل�سن للداللة على الرجل 
الكبري، كما ا�ستخدموا األفاًظا اأخرى لو�سف املراحل التي مير بها كبري ال�سن فقالوا: )�سيخ( 
اخلم�سني  جاوز  من  على  يطلقها  وبع�سهم   ،)1975 )معلوف،  ال�سيب  عليه  ظهر  من  وهو 
)م�سطفى، 1989(، وقالت العرب: )هرم( وهو اأق�سى الكرب وتقول كذلك كهل،وجميع هذه 
االألفاظ تدل على كبري ال�سن، وُنقل عن بع�س احلكماء قوله:"االأ�سنان اأربعة: �سن الطفولة، ثم 

ال�سباب، ثم الكهولة، ثم ال�سيخوخة".)ابن منظور، 1955(.
اإىل  وت�ستمر  ال�سيخوخة  مرحلة  بداية  ال�ستني  �سن  اعتبار  على  اإجماع  �سبه  هناك  اإن 
اأكرث من مقيا�س لتحديد هذه املرحلة،فيتخذ  العلماء يتخذ  العمر، لكن هناك بع�س  نهاية 
العمر الزمني مقيا�سا يتعامل به مع عدد ال�سنني،والعمر البيولوجي، )وهو مقيا�س و�سفي 
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االجتماعية  االأدوار  فيه  االجتماعي،ويتناول  والعمر  لالإن�سان،  الع�سوية  اجلوانب  يتناول 
التي ميار�سها الفرد، وعالقته باالآخرين، واأخريا العمر النف�سي )الغريب، 1995(.

وعرفت االأمم املتحدة وجامعة الدول العربية امل�سن تعريًفا اإجرائًيا للتعامل مع هذا 
امل�سطلح، وذلك باأن حدَّدتاه مبن جتاوز عمره ال�ستني �سنة )احمد،1992(.

واأًيا كان االختالف فمن املوؤكد اأنه لي�س هناك حد فا�سل واحد ت�ستطيع القول عنده: 
ال�سابقة جمتمعة وهي:  املقايي�س  تعاملنا وفق  اإذا  اأ�سبح م�سنا، وبخا�سة  قد  االإن�سان  اإن 
العمر الزمني، والعمر البيولوجي، والعمر االجتماعي، والعمر النف�سي، ولكننا ن�ستطيع القول: 
اإن امل�سن هو: كل فرد اأ�سبح عاجًزا عن رعاية نف�سه وخدمتها، اثر تقدمه يف العمر، ولي�س 

ب�سبب اإعاقة اأو �سبهها.
 Levinson; Darrow;Klien;( وكيكي  وكالين  ودارو  ليفن�سـون  وبني 
Ckee( من خالل تق�سيمهم لدورة احلياة اإىل مراحل متتـالية، اأن املرحلة االأخرية 
هي مرحلة ال�سيخوخة )Late Adulthood(، وتبداأ ح�سب راأيهم يف �سـن 60 وما 

.)Levinson; Darrow;Klien; Ckee 1978( فـوق
فرتات  �ست  اإىل  احلياة  لدورة  تق�سيمه  يف   )Havighurst( هافيجهري�ست  بني  كما 
اآخرها مرحلة الن�سج املتاأخر )Late Maturity(،  وحدد بدءها ب�سن 60 وما  عمرية،اأن 
فوق، مبينا اأن مطالب النمو لهذه املرحلة ت�سمل حتقيق التوافق مع حقيقة تناق�س القوى 

.)1973،Havighurst، R.J( اجل�سمية وال�سحية وحتقيق متطلبات العي�س املادية

رعاية املسن:    
متثل  وقد  و�سحتهم،  امل�سنني  رعاية  بق�سية  كبرًيا  العاملي  االهتمام  كان  لقد 
اأن  كما  ال�سن،  لكبار  دولًيا  عاًما  عام1999م  اعتربت  املتحدة  االأمم  اأن  يف  االهتمام  هذا 
منظمة ال�سحة العاملية جعلت هذه الق�سية مو�سوعها ليوم ال�سحة العاملي، مما يعني اأنه 
املو�سوع الذي يركز عليه طوال العام، وقد قام العامل كله مبا يف ذلك العامل العربي بن�ساط 
مركز حول مو�سوع امل�سنني ورعايتهم، حيث عقدت الندوات واملوؤمترات املحلية واالإقليمية 
من  واال�ستفادة  التبادل  بهدف  ورعايتهم،  امل�سنني  ق�سية  على  ال�سوء  لت�سليط  والدولية 
الطيبة  الكرمية  الرعاية  اخلربات والتجارب واالأ�ساليب يف جمال ق�سايا امل�سنني، وتوفري 

واالجتماعية لهم )النعيم، 2001(. 
د تقرير االأمم املتحدة على �رسورة توفري احلماية للم�سنني باأو�سع من م�ساألة  كما اأكَّ
مالحظة  خالل  من  رفاهيتهم  اأبعاد  توفري  نحو  االجتاه  و�رسورة  عالجهم،  نحو  االجتاه 
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االأمر يتطلب تعاونًا  والبيئية، وهذا  والنف�سية واالجتماعية  ال�سالمة اجل�سمية  العالقة بني 
وا�سعًا بني الدولة واملجتمع، واأ�رس امل�سنني، وامل�سنني اأنف�سهم.

من  ق�سًطا  نالت  التي  املهمة  الق�سايا  من  بامل�سنني  االهتمام  ق�سية  اأ�سبحت  لقد 
اهتمام العلماء واملتخ�س�سني يف �ستى التخ�س�سات، وذلك ملا يجب اأن تناله هذه الفئة من 
رعاية واهتمام يف فرتة هم اأحوج ما يكونون اإليها بعدما بذلوا ق�سارى جهدهم يف خدمة 

املجتمع، هذا باالإ�سافة اإىل ارتفاع معدالتهم يف املجتمعات العربية والغربية.
االأخالقية  للرعاية  حاجتهم  مبقت�سى  �ساملة  حقوقا  امل�سنني  مينح  االإ�سالم  اإن 
واالجتماعية، ويوؤكد على عن�رس الرعاية العائلية لهم، كما اأن االإ�سالم و�سع قيما ومبادئ 

ومعايري ال بد من االلتزام بها نحو امل�سنني.
اخلال�س،والرب  احلب  على  اأ�سا�سها  يف  تقوم  االإ�سالم  يف  امل�سنني  رعاية  اإن 
حديثه  يف  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  و�سحه  ما  والرحمة،وهذا  والوفاء،والرعاية 
ال�رسيف حيث قال )�سلى اهلل عليه و�سلم(: »لي�س منا من مل يوقر الكبري، ويرحم ال�سغري، 

وياأمر باملعروف، وينه عن املنكر«)الرازي،1990(. 
لقد اأبدى االإ�سالم حر�سه على تاأكيد مركز االآباء واالأمهات، وحث االأبناء على الرب بهم، 
والدعاء لهم. واأ�سبحت قيمة امل�سن تنبع من ذاته، ولي�س من فائدته اأو العائد املادي منه. 
الفل�سطيني ما زال يحتفظ باملكانة االجتماعية للم�سن باعتباره  اأن املجتمع  وال �سك يف 

م�سدًرا للحكمة، والأهميتهم يف رعاية االأحفاد، وجمع �سمل االأ�رسة يف كل االأوقات.
 

دور األسرة يف رعاية املسن:
ال �سك يف اأن االإن�سان راع ومرعي يف كل االأوقات، مهما كانت مكانته االجتماعية، 
فكل مرحلة من مراحل العمر، وكل فئة من فئات النا�س بحاجة اإىل نوع اأو اآخر من اأنواع 
ال�سحية  االإن�سان، ومهما كانت حالته  التي بلغها  العمرية  الرعاية، ومهما كانت املرحلة 
ا يف  اأو املالية، فاإنه بحاجة دائمة للرعاية، فاجلميع يتبادلون الرعاية مع بع�سهم بع�سً

الوقت نف�سه.
االآباء واالأبناء واالأحفاد، فال يكفي ذلك لكي يكون  الدم بني  الرغم من رابطة  وعلى 
حافًزا للرعاية يف ال�سيخوخة، واإمنا يحتاج االأمر اإىل التدريب على كيفية الرعاية ال�ساحلة 
بعد اإحراز تفهم وب�سرية بطبيعة ال�سيخوخة، والوقوف على خ�سائ�سها العار�سة و�سماتها 

الثابتة )�سادق واأبو حطب،1995(.
حياة  يف  امل�ساركة  مع  م�ستقلني،  العي�س  يف�سلون  امل�سنني  اأغلب  اأن  املالحظ  ومن 
االأجداد يف  اأثر  ال�ساأن، ونتيجة لذلك يزداد  الدرا�سات يف هذا  اأغلب  اأكدته  االأ�رسة، وهو ما 
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حيث  اأكرث،  الريفية  املجتمعات  يف  وثوًقا  العالقة  هذه  تزداد  و  ال�سغرية،  االأ�رسة  اأع�ساء 
يقت�رس منط احلياة القائم على نظام االأ�رس املمتدة، فتزداد ال�سلة بني االأجيال والتفاعل 
ال�سديد بينهم معظم الوقت، وهو ما ال يتوافر يف املجتمعات احل�رسية وال�سناعية)�سادق 

و اأبو حطب،املرجع ال�سابق(.
وتوؤكد بع�س الدرا�سات احلديثة اأن الطفل الذي يق�سي بع�س الوقت يف تعامل مبا�رس 
اعتماد  يزداد  وحديثا  نحوهم،  االيجابية  اإىل  ال�سلبية  من  اجتاهاته  تتحول  امل�سنني،  مع 
االأ�رسة على اجلد واجلدة يف تربية االأحفاد يف فرتة ما قبل املدر�سة؛ نتيجة الرتفاع يف 

تكلفة دور احل�سانة، وازدياد وظاهرة خروج املراأة للعمل.
وميكن اعتبار رعاية امل�سنني ا�ستثماراً وخدمة يف وقت واحد ملا ياأتي:  

يخفف على االأ�رسة تكلفة رعايته يف دور امل�سنني، وي�سبح ع�سًوا مفيًدا يف االأ�رسة 
برعاية االأحفاد، كما يتحول دور امل�سن من اال�ستهالك اإىل االإنتاج، اإذا اأتيحت له الفر�سة 
لالإ�سهام يف االأن�سطة التطوعية، وبذلك يوفر على الدولة -على االأقل-تكاليف رعاية �سخ�س 

مري�س )حجازي، 1998(.

 أهمية الرعاية للمسنني:       
اأكدت نتائج العديد من الدرا�سات اأن لالأ�رسة اأهمية بالغة باعتبارها نظامًا اجتماعيًا، 
لتوفري خدمات الرعاية الطويلة املدى وتقدميها، كما اأن معي�سة امل�سنني مع اأبنائهم توفر 
لهم مقومات عدة منها: االحتفاظ باملكانة االجتماعية بني االأبناء، وبقاء عالقات املودة 

مع االأبناء، كما توفر الرعاية االأ�رسية للم�سنني ما ياأتي:
الدفء العائلي والروحي واالإح�سا�س باالأمن. 1 .

التفاعل الطبيعي مع االأبناء، واالأزواج، واالأقارب، واملعارف واالأ�سدقاء. فر�س . 2
حتقيق االنطالق. 3 والتعبري احلر عن الذات لدى امل�سنني.
وقوية داخل االأ�رسة وخارجها. تكوين عالقات متعددة . 4

حتقيق املكانة االجتماعية واحرتام الذات. 5 .
االرتباط باملجتمع واالأ�رس االأخرى من خالل الزيارات، وا�ستقبال ال�سيوف. 6 .

ال  وهذا. 7  وموعدها،  زيارته  مكان  بنف�سه  ويحّدد  بنف�سه،  مالب�سه  امل�سن  ينتقي 
يتحقق داخل املوؤ�س�سة.

ومل ت�سع املجتمعات احلديثة عبء رعاية امل�سنني كله على االأبناء، فخدمات التاأمني 
التاأمني ال�سحي،  االجتماعي توفر دخاًل ثابًتا يف الوقت احلا�رس، وكذلك انت�سار خدمات 
كما اأن وجود دور امل�سنني خفف من االأعباء التي تلقى على عاتق االأبناء، وال يعني ذلك اأن 
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يتحرر االأبناء من رعاية امل�سنني، واإمنا عليهم اأن يقدموا الرعاية والدعم للوالدين امل�سنني، 
الوالدية والبنوة. وبالرغم من ذلك  اأدوار  ليمار�سوا دوراً مهمًا يف حياتهم، وبذلك تنعك�س 
لل�سحة  وفائدتها  اأهميتها  لها  امل�سنني  واالآباء  االأبناء  بني  ال�سلة  اأن  على  اأدلة  فهناك 

النف�سية للم�سنني )عبد اللطيف، 1999(.
واقع املسنني يف فلسطني:

ميتاز املجتمع الفل�سطيني يف االأرا�سي الفل�سطينية، باأنه جمتمع فتي، حيث ت�سكل فئة 
�سغار ال�سن حوايل ن�سف املجتمع، يف حني ال ت�سكل فئة كبار ال�سن اأو امل�سنني �سوى ن�سبة 

�سئيلة من حجم ال�سكان. 
ففي منت�سف العام 2005 م، بلغ عدد كبار ال�سن )االأفراد الذين اأعمارهم65 فاأكرث( 
)114.809( اأفراد )بواقع 49.288 من الذكور، 65.521 من االإناث(، اأي ما ن�سبته %3.1 
من جممل ال�سكان، مع العلم اأن ن�سبة كبار ال�سن يف الدول املتقدمة جمتمعة قد بلغت %15.0 
�سكانها، و  اإجمايل  تبلغ 19.0% من  اإذ  اليابان  اأعالها يف  الدول،  تلك  �سكان  اإجمايل  من 
16.0% من اإجمايل �سكان اململكة املتحدة، يف حني تبلغ ن�سبة كبار ال�سن يف الدول النامية 

جمتمعة حوايل 5.0% فقط من اإجمايل تلك الدول.
على الرغم من الزيادة املطلقة واملتوقعة الأعداد كبار ال�سن يف االأرا�سي الفل�سطينية 
اأن يبلغ عدد  اإذ يتوقع  اأن تبقى هذه الن�سبة منخف�سة،  يف ال�سنوات القادمة، فمن املتوقع 
بزيادة  فرًدا،   )125.532( حوايل  )2010م(  عام  الفل�سطينية،  االأرا�سي  يف  ال�سن  كبار 
9.3%عن العام )2005م(، وبن�سبة 2.8% فقط من اإجمايل �سكان االأرا�سي الفل�سطينية، يف 
حني يتوقع اأن يبلغ عددهم 171.485 فرًدا يف العام )2020م(، بزيادة مقدارها 49.4 % 
من اإجمايل امل�سنني عام )2005م(، وبن�سبة 2.9 %من اإجمايل �سكان االأرا�سي الفل�سطينية 

عام )2020م(.
وقد يعزى ثبات ن�سبة امل�سنني من اإجمايل ال�سكان خالل ال�سنوات القادمة اإىل ا�ستمرار 
تاأثري معدالت اخل�سوبة املرتفعة يف االأرا�سي الفل�سطينية –خا�سة يف قطاع غزة – على 
الرتكيب العمري لل�سكان، مع مالحظة وجود فروق وا�سحة ما بني ن�سب كبار ال�سن يف كل 
اإذ بلغت حوايل 3.3% و 2.6 % لعام 2005م يف ال�سفة  من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

الغربية وقطاع غزة على التوايل. 
من  الأكرث  كان  وهذا  امل�سنني،  رعاية  يف  مهمًا  دوراً  الفل�سطينية  االأ�رس  مار�ست  لقد 
اأربعني �سنة م�ست، فاالأ�رسة الفل�سطينية يف املا�سي، اأ�رسه ممتدة وهذا النمط ال�سائد للعائلة 
الفل�سطينية، وتعود �سيادة هذا النمط من االأ�رس اإىل طبيعة املجتمع الفل�سطيني الزراعي، حيث 
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تعتمد العائلة الفل�سطينية على الزراعة م�سدراً للدخل، االأمر الذي يتطلب عمل اأفراد االأ�رسة 
اإىل االأمن واحلماية،  العائلة املمتدة فهو احلاجة  ال�سبب االأخر لوجود  اأما  كافة بالزراعة، 
العائلة باالنخفا�س  النمط من  بداأ هذا  القرن املا�سي، فقد  ال�سبعينيات من  بداية  اأما مع 
ال�سن املكانة  النووية، ولكن على الرغم من ذلك فما زال لكبار  العائلة  لي�سود مكانه منط 
واالحرتام، وما زالت العائلة يف االأرا�سي الفل�سطينية حتافظ على ترابطها االأ�رسي، وعلى 
حمبة امل�سن واحرتامه ورعايته، بالرغم من التحوالت الكبرية التي طراأت على منط حياة 
العائلة الفل�سطينية خالل ال�سنوات املا�سية، اإذ اأظهرت النتائج اأن ن�سبة االأ�سـر املمتدة يف 
االأرا�سي الفل�سطينية قد انخف�ست لت�سل 12.6% يف عام 2004، بواقع12.2%يف ال�سفة 

الغربية و13.4% يف قطاع غزة.
اإن 18.3% من االأ�رس الفل�سطينية يتواجد فيها م�سن واحد على االأقل، بينما بلغت ن�سبة 
االأ�رس التي يراأ�سها رب اأ�رسة م�سن 12.2% من االأ�سـر الفل�سطينية، كما ت�سري البيانات اإىل اأن 
متو�سط حجم االأ�رس التي يراأ�سها م�سن يكون يف العادة �سغرياً ن�سبيًا اإذ بلغ متو�سط حجم 
االأ�رسة التي يراأ�سها م�سن يف االأرا�سي الفل�سطينية 4.2 فرداًمقابل 6.4 فرداً لالأ�رسة التي 
يراأ�سها غري م�سن، مع العلم اأن متو�سط حجم االأ�سـرة لعام 2004 قد بلغ 5.7 فردا )اجلهاز 

املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني،2005(.    
       

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
خميمات  يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  مدى  حول  الدرا�سة  م�سكلة  تتمحور 
جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم من وجهة نظر القائمني 
عليها، وذلك ملا للم�سنني من خ�سائ�س وم�سكالت تختلف عن طبيعة االآخرين، اإذ يتعر�س 
امل�سن يف هذه املرحلة اإىل جمموعة من امل�سكالت، قد جتعله يحتاج اإىل االآخرين، ولرعاية 

دائمة �سواء على ال�سعيد ال�سحي اأم النف�سي.
ماآ�سيه  اإىل  النا�س  وتعر�س  االحتالل،  بوجود  تتمثل  خ�سو�سية،  لفل�سطني  اأن  كما 
جعلتهم  اأخرى،  وم�سكالت  همومًا  واأ�رسهم  م�سنيها  اإىل  اأ�ساف  مما  وويالته،  ونكباته 
اآخر، وب�سكل عام فاإن امل�سنني يف فل�سطني قد تعر�سوا اإىل  يحتاجون اإىل رعاية من نوع 

اأ�سناف جديدة غري تلك املوجودة يف بلدان اأخرى.
ولهذا خرجت هذه الق�سية يف �سورة هذه امل�سكلة، وعليه ميكن �سياغة ال�سوؤال الرئي�س 

االآتي:
الغربية  ال�سفة  جن�ب  خميمات  يف  املحلي  املجتمع  م�ؤ�س�سات  رعاية . 1 مدى  »ما 
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للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة لهم من وجهة نظر القائمني عليها«؟
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال االأ�سئلة الفرعية االآتية:

ما مدى رعايةأ.  موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية 
للم�سنني يف جمال اخلدمات االجتماعية املقدمة لهم من وجهة نظر القائمني 

عليها؟.
 ما مدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جنوب	.  ال�سفة الغربية 
القائمني  لهم من وجهة نظر  املقدمة  النف�سية  للم�سنني يف جمال اخلدمات 

عليها؟.
 ما مدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحليت.  يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية 
القائمني  للم�سنني يف جمال اخلدمات ال�سحية املقدمة لهم من وجهة نظر 

عليها؟.
بني   ) 2 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 

خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم«
بني   ) 3 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
لهم«  املقدمة  اخلدمات  جماالت  يف  للم�سنني  الغربية  ال�سفة  جنوب  خميمات 
الوظيفي،  املركز  املخيم،  اجلغرافية،  املنطقة  )اجلن�س،  الدرا�سة  ملتغريات  تبعا 

اخلربة(؟.
ولالإجابة عن ال�سوؤالني الثاين والثالث �سيغت الفر�سيات ال�سفرية االآتية:

فرضيات الدراسة:
بني   ) 1 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 

خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم.
بني   ) 2 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم تـُعزى 

ملتغري اجلن�س. 
بني   ) 3 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
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تـُعزى  املقدمة  اخلدمات  جماالت  يف  للم�سنني  الغربية  ال�سفة  جنوب  خميمات 
ملتغري املنطقة اجلغرافية.

بني   ) 4 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم تـُعزى 

ملتغري املخيم.
بني   ) 5 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم تـُعزى 

ملتغري اخلربة.
بني   ) 6 .0.05  ≤  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
تـُعزى  املقدمة  اخلدمات  جماالت  يف  للم�سنني  الغربية  ال�سفة  جنوب  خميمات 

ملتغري املركز الوظيفي. 

أهمية الدراسة:
تنبع اأهمية الدرا�سة من اأنها تبحث يف ق�سية اإن�سانية وجمتمعية مهمة جداً بالن�سبة 
للم�سنني  اأهميتها من مدى رعاية املجتمع املحلي  للم�سنني واملجتمع املحلي، كما تنبع 
�سواء على ال�سعيد االجتماعي اأم على ال�سعيد ال�سحي، وما يحققه ذلك التعاون من نتائج 

اإيجابية تعود بالفائدة على امل�سنني واملجتمع املحلي.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية:

التعرف اإىل مدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي للم�سنني. 1 يف خميمات جنوب 
ال�سفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها.

ال�سفة  للم�سنني يف خميمات جنوب. 2  املقدمة  والدعم  التعاون  اأوجه  اإىل  التعرف 
الغربية من وجهة نظر القائمني عليها.

لرعاية  والدعم  التعاون  زيادة  على  ت�ساعد  التي  والتو�سيات  املقرتحات . 3 و�سع 
املجتمع املحلي للم�سنني يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية.

رفد املكتبة العربية بهذا. 4 النوع من الدرا�سات مبا ي�ساعد على رعاية امل�سنني.
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حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة باملحددات االآتية:

تقت�رس الدرا�سة على االأفراد العاملني يف املوؤ�س�سات االجتماعية وال�سحية يف خميمات 
نتائج  تتحدد  بيت حلم واخلليل(، كما  للعام 2008م )يف منطقتي  الغربية  ال�سفة  جنوب 
الدرا�سة يف  البيانات واملعلومات، ومدى جدية جمتمع  الدرا�سة باالأداة امل�ستخدمة جلمع 

تعبئة اال�ستبانة، ومدى �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها.

الدراسات السابقة:
 : دراسة شوي و راك )Choi and rak, 2002م(. 1

هدفت الدرا�سة اإىل اإيجاد و�سيلة فعالة للرعاية امل�سيحية للم�سنني يف مدينة جانغ هانغ 
يف كوريا، كما هدفت اإىل تعّرف م�سكالت امل�سنني واالأ�ساليب الفاعلة لرعاية امل�سنني.

وُقّوموا  الدرا�سة من )142( م�سن اختريوا بطريقة امل�سح االجتماعي،  وتكونت عينة 
على اأ�سا�س �سلم احلاجات االإن�سانية ملا�سلو، وتدور الدرا�سة حول ثالث نقاط رئي�سة هي: ما 
واقع امل�سنني يف الديانة امل�سيحية ويف التوراة؟ وكيف تقدم الكني�سة خدماتها للم�سنني؟ 
وما اأهم هذه اخلدمات؟ وما االحتياجات التي ميكن تقدميها لهوؤالء امل�سنني؟ وما الربامج 

التي ا�ستهدفت حت�سني اأو�ساعهم ال�سحية واالجتماعية واالقت�سادية؟.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من التو�سيات اأهمها: انه يجب على املجتمع الكوري 
احرتام امل�سنني ومعاملتهم باحرتام، وعلى الكني�سة اأن ت�ساهم يف توعية املواطنني لالهتمام 
بامل�سنني، كما يجب على الكني�سة اأن ت�ساعد امل�سنني على احرتام اأنف�سهم، حتى يتمكنوا من 
ك�سب احرتام االآخرين لهم، اإ�سافة اإىل ا�ستمرار رعاية امل�سنني من قبل املوؤ�س�سات الدينية 

)الكني�سة( واالجتماعية.

دراسة الدسوقي 1999م. . 2

هدفت الدرا�سة اإىل بيان خ�سائ�س امل�سنني واإعدادهم حاليا وم�ستقبال،ومدى رعاية 
يف  م�ستقبلية  روؤية  و�سع  ثم  م�رس،ومن  يف  للم�سنني  االجتماعية  والت�رسيعات  الد�ستور 
جمال رعاية امل�سنني وخدماتهم. وكانت اأهم التو�سيات: اال�ستفادة من امل�سنني يف جمال 
حتفيظ القراآن ودور االأيتام، واأن تكون اال�ستفادة من امل�سن يف جمال عمله وخربته اأف�سل 
بجل�سات  خا�سة  التمري�س  معاهد  يف  �سعبة  وا�ستحداث  التحويلي،  للتدريب  اللجوء  من 
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امل�سنني،واإعداد اأطباء يف جمال طب امل�سنني،واإعداد برامج ومواد اإعالمية مرئية تربز دور 
االأ�رسة يف رعاية امل�سنني.

دراسة اجلندي 1999م.. 3
هدفت الدرا�سة اإىل بيان منزلة امل�سنني يف االإ�سالم، ومدى رعاية الد�ستور والت�رسيعات 
اأهم  امل�سنني،وكانت  الأو�ساع  م�ستقبلية  روؤية  و�سع  ثم  م�رس،  يف  للم�سنني  االجتماعية 
التو�سيات: الرتكيز على الدور الديني الأجهزة االإعالم الإ�سفاء القدا�سة على حقوق امل�سنني 
بني االأهل واالأقارب، وو�سع اإطار منهجي لتوعية املجتمع بح�سن رعاية امل�سنني، من خالل: 
امل�ساجد، والكنائ�س، واملجالت، والن�رسات، واأن ت�سمن الت�رسيعات االجتماعية حق امل�سنني 
يف الرعاية ال�سحية والرتفيهية عند بلوغ �سن التقاعد، وزيادة املعا�سات ب�سورة تتنا�سب 

مع الزيادة يف اأعباء تكاليف املعي�سة.  

م. دراسة البطش وملحس1998. 4
هدفت هذه الدرا�سة اإىل قيا�س اجتاهات االأفراد يف املجتمع االأردين نحو كبار ال�سن، 
العلمي  كاملوؤهل  املتغريات:  من  لعدد  تبعا  تختلف  االجتاهات  هذه  كانت  اإن  ومعرفة 
ُبنَي مقيا�س  اأجل ذلك  اأ�رسته. ومن  ال�سن يف  للفرد، وعمره، وجن�سه، ووجود فرد كبري يف 
ال�سن، وا�ستخرجت له دالالت �سدق وثبات وفاعلية فقرات، وجرى  لالجتاهات نحو كبار 
تطبيقه على عينة الدرا�سة املكونة من 180 فردا، جرى اختيارهم ع�سوائيا من بني اأفراد 

املجتمع االأردين.
اجتاهات  يحملون عموما  االأردين  املجتمع  اأفراد  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأ�سارت 
ال�سن  كبار  نحو  االجتاهات  مقيا�س  على  درجاتهم  متو�سط  بلغ  حيث  ال�سن،  كبار  نحو 
188.5 )الدرجة الق�سوى على املقيا�س 252(، كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود اأثر ذي داللة 
اإح�سائية لكل من متغري املوؤهل العلمي للفرد )حيث اإن الزيادة يف املوؤهل يرافقها نق�سان 
يف االجتاهات االإيجابية نحو كبار ال�سن(، ومتغري العمر )الزيادة يف العمر يرافقها زيادة 
اجتاهات  الذكور  اأبدى  )حيث  اجلن�س  ومتغري  ال�سن(،  كبار  نحو  االإيجابية  االجتاهات  يف 
اإيجابية اأكرث من االإناث نحو كبار ال�سن(، ومتغري وجود فرد كبري ال�سن يف اأ�رسة الفرد )حيث 
اأفراد  من  اإيجابية  اأكرث  اجتاهات  ال�سن  كبار  اأ�سخا�س  فيها  يوجد  التي  االأ�رس  اأفراد  اأبدى 
االأ�رس التي ال يوجد فيها كبار ال�سن(. هذا وقد نوق�ست النتائج وُقّدمت عدد من االقرتاحات 

البحثية والتطبيقية.
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5 .)1998,Morgan( دراسة مورجان
االأعمال  �سبكة  يف  امل�ساركة  يف  ال�سن  اختالفات  عن  درا�سته  يف  مورجان  يرى 
االجتماعية، اأن حجم م�ساركة امل�سنني يف االأعمال االجتماعية حتكمها متغريات عدة، مثل: 
باعتبارها  واجل�سمية  العقلية  القدرة  اأو  وال�سحة  التعليم،  وم�ستوى  االقت�سادي،  امل�ستوى 
م�سادر لهذه امل�ساركة، فهوؤالء الذين لي�س لديهم هذه امل�سادر يعانون من ال�سياع والوحدة، 
وي�سعرون باأنهم بعيدون كل البعد عن املجتمع، لعدم اإ�رساكهم يف االأعمال املجتمعية، اأما 
هوؤالء الذين لديهم هذه امل�سادر، فيكون دورهم بارزا ووا�سحا يف هذه االأعمال حتى بعد 

جتاوزهم �سن التقاعد.

 دراسة فرحات 1998م. . 6
العقلية  امل�سنني  طبيعة  على  تطراأ  التي  التغريات  طبيعة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
والبدنية لتنمية قدرتهم على التكيف االجتماعي، كما تفيد اأي�سا الذين يقرتبون من التقاعد 
التقاعد،عن طريق االحتفاظ  العمل لهم بعد  التي ميكن من خاللها زيادة فر�س  بالكيفية 
ب�سحة جيدة،وتاأمني املورد املايل،وتوفري حياة اأ�رسية، و�سالت اجتماعية جيدة،والبحث 
عن بدائل ملواجهة امل�سكالت اخلا�سة بفئات امل�سنني، ويف النهاية تو�سل الباحث لو�سع 

ت�سور جديد لرعاية امل�سنني.

) 7 .Rabinovich and Mansfield ،دراسة رابينوفتش و مانسفيلد )1992م
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة تاأثري امل�ساركة يف االأن�سطة الرتويحية على نزالء بيوت 
امل�سنني)Nursing Home( من الذين لديهم �سلوك عدواين اأو هائج، وكانت عينة الدرا�سة 
تتكون من 13 �سخ�سا، متو�سط اأعمارهم 81 �سنة، وذلك ملعرفة ما اإذا كانت امل�ساركة اأو 
هيجان  م�ستوى  يف  يوؤثر  اأن  ميكن  الرتويحية  االأن�سطة  من  اأنواع  لثالثة  ح�سورهم  جمرد 
ال�سلوك لديهم، فقام الباحثان بعملية الت�سوير ال�سينمائي لعينة الدرا�سة )قبل، خالل، بعد( 
ال�سلوك كان �سائدا  اأن م�ستوى هيجان  اإىل  وقت االأن�سطة الرتويحية، فتو�سال يف النهاية، 
بني �سبعة م�سنني، كانوا م�ساركني يف االأن�سطة، وبني امل�ساركني ال�ستة الذين ح�رسوا فقط 
ومل ي�ساركوا، وب�سبب �سغر حجم العينة مل تكن هناك اأي داللة اإح�سائية تبني ما اإذا كانت 
امل�ساركة يف االأن�سطة، اأو جمرد احل�سور فقط لهذه االأن�سطة، ميكن اأن يزيد اأو يقلل هذا النوع 

من ال�سلوك.
واأو�سى الباحثان يف درا�ستهما هذه اإىل زيادة حجم العينة، وزيادة نوعية االأن�سطة 
اإذا  اأوقات حمددة يف معرفة ما  االأن�سطة يف  اأثر زيادة  التي يزاولها امل�سنون، مع اختبار 
ال�سلوك  تاأثري على  له  اأن يكون  االأن�سطة، ميكن  التواجد يف هذه  اأو جمرد  امل�ساركة  كانت 

العدواين.
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جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع االأفراد العاملني يف موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف 
خميمات جنوب ال�سفة الغربية، والبالغ عددهم )240( ما بني موظف اإداري، وموظف فني، 
الدرا�سة تبعا ملتغريات اخلربة، وجن�س  اأفراد  وموظف خدماتي، واجلدول )1( يبني توزيع 

العاملني، واملركز الوظيفي، واملنطقة اجلغرافية، واخلربة. 

اجلدول )1(
توزيع أفراد الدراسة تبعا ملتغريات الدراسة 

ǧǟƘȢǪƫǟǻǼȞȱǟǦɅɀǞƫǟ ǦǤȆȺȱǟ
ǥƎƪǟǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȥǕēĔĕĎĒ,Č

ǧǟɀȺȅČċ-Đ ȸȵČČđĕďē,Ď
ǧǟɀȺȅ Čċ ȸȵ ȀǮȭǕĎĐĕČď,đ

țɀȶǲƫǟčďċČċċ
ƙȲȵǠȞȱǟ ȄȺǱ ǿɀȭǽČċĔĕďĐ,ď

ǫǠȹǙČĎČĕĐď,đ

țɀȶǲƫǟčďċČċċ

ɄȦɆșɀȱǟ ȂȭȀƫǟɃǿǟǻǙđēĕčē,Ď

ƗȥČċčĕďč,Đ

źǠȵǼǹĒċĕčĐ,č

țɀȶǲƫǟčďċČċċ

ǦȪȖȺƫǟ ȴƩ ǨɆǣČđĐĕđē,ē

ȰɆȲƪǟĒĐĕĎČ,Ď

țɀȶǲƫǟčďċČċċ
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ȴɆǺƫǟǥǼɅǠȝĎĐĕČď,đ

ǥȂȞȱǟčĐĕČċ,ď

ǦȊɆȽǼȱǟđċĕčĐ

ǡȿȀȞȱǟďĐĕČē,ē

ǿǟɀȦȱǟĒĐĕĎČ,Ď

țɀȶǲƫǟčďċĕČċċ

أداة الدراسة:
رعاية  مدى  لقيا�س  ا�ستبانة  وتتمثل يف  الباحثنْي،  الدرا�سة من طرف  اأداة  ممت  مٍّ �سُ
نظر  وجهة  من  الغربية  ال�سفة  جنوب  خميمات  يف  للم�سنني  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات 

القائمني عليها. 
موؤ�س�سات  رعاية  مدى  فقرة متثل   )44( من  االأولية  اال�ستبانة يف �سورتها  وتكونت 
املجتمع املحلي للم�سنني يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها، 
يف  للم�سنني  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  مدى  وهي:  الدرا�سة  جماالت  على  موزعة 
خميمات جنوب ال�سفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها يف املجال االجتماعي، ومدى 
الغربية من وجهة  ال�سفة  للم�سنني يف خميمات جنوب  رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
نظر القائمني عليها يف املجال ال�سحي، ومدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي للم�سنني 
النف�سي،  املجال  يف  عليها  القائمني  نظر  وجهة  من  الغربية  ال�سفة  جنوب  خميمات  يف 
�سلم  اأعطي لكل عبارة من عباراتها وزنًا مدرجًا وفق  االإيجابية، بحيث  الفقرات  و�سيغت 
ليكرت اخلما�سي لتقدير اأهمية الفقرة كاالآتي: تعطى القيمة الرقمية )5( لال�ستجابة بدرجة 
كبرية جدا، والقيمة )4( لال�ستجابة بدرجة كبرية، والقيمة )3( لال�ستجابة بدرجة متو�سطة، 
والقيمة )2( لال�ستجابة بدرجة قليلة، والقيمة )1( لال�ستجابة بدرجة قليلة جدا، وتعك�س يف 
حال �سياغة الفقرات ال�سلبية، وبناًء على تق�سيم �سلم اال�ستجابة اعتمدت خم�سة م�ستويات 

للن�سب املئوية لال�ستجابات على حتقيق املجال وفقًا للرتتيب االآتي:

اجلدول)2(
مقياس التصحيح الستجابات عينة الدراسة على جماالتها

ǦȶɆȪȱǟǦɅȿǘƫǟ ǦǤȆȺȱǟǦǣǠǲǪȅɍǟ
ČĕĐċ ȸȵ ȰȩǕ(ǟ ăǼǱ ǦȦɆȞȑ ǦɅǠȝǿ ɁǼȵ)
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čĕđċ ȸȵ ȰȩǕ ƂǙ ĕĐċ ȸȵ(ǦȦɆȞȑ ǦɅǠȝǿ ɁǼȵ)

ĎĕĒċ ȸȵ ȰȩǕ ƂǙ ĕđċ ȸȵ(ǦȖȅɀǪȵ ǦɅǠȝǿ ɁǼȵ)

ďĕēċ ȸȵ ȰȩǕ ƂǙ ĕĒċ ȸȵ(ǥƘǤȭ ǦɅǠȝǿ ɁǼȵ)

ĐɂȲȝǖȥ ĕēċȸȵ(ǟ ăǼǱ ǥƘǤȭ ǦɅǠȝǿ ɁǼȵ)

صدق أداة الدراسة وثباتها:
اخلربة  ذوي  من  املحكمني  من  �ستة  على  ُعر�ست  الدرا�سة،  اأداة  �سدق  من  للتاأكد 
واالخت�سا�س من اأجل اإبداء الراأي حول مالءمة الفقرات الأغرا�س الدرا�سة من حيث ال�سياغة 
وامل�سمون وقد اأخذ الباحثان مبالحظات املحكمني التي اأجمع عليها اأكرث من )80%(، حيث 

اأ�سبح عدد فقرات اال�ستبانة )38( فقرة مق�سمة على جماالت الدرا�سة عل النحو االآتي:

االجتماعي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي للم�سنني يف خميمات جنوب  املجال . 1
ال�سفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها، وفقراته من )15-1(.

املجال ال�سحي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي للم�سنني يف خميمات. 2 جنوب 
ال�سفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها،وفقراته من )25-16(.

يف خميمات جنوب  النف�سي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي للم�سنني . 3 املجال 
ال�سفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها، وفقراته من )38-26(.

ثبات أداة الدراسة: 
للتحقق من ثبات اال�ستبانة ُح�سب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي )كرونباخ 

األفا( حيث بلغت قيمة الثبات )0.87(، وهي قيمة تفي باأغرا�س الدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية:
املتو�سطات  ُح�سبت  فر�سياتها،  من  والتحقق  الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  االإجابة  اأجل  من 
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 )t-test( احل�سابية والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية، و ا�ستخدم الباحثان اختبار ت
وحتليل التباين االأحادي )One-Way ANOVA(، واختبار �سيفيه )Scheffe( للمقارنات 
 ،)Repeated Measured Design( التباين متعدد القيا�سات املتكررة البعدية، وحتليل 
واالإح�سائي هوتلينج تري�س )Hotelling`s-trace( واختبار �سيداك )Sidak( للمقارنات 

.)SPSS( البعدية الثنائية، وذلك با�ستخدام برنامج الرزم االإح�سائية

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوال: النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس األول الذي نص على:
الغربية  ال�سفة  جن�ب  خميمات  يف  املحلي  املجتمع  م�ؤ�س�سات  رعاية  مدى  »ما 

للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة لهم من وجهة نظر القائمني عليها«؟.
وانبثق منه ثالثة اأ�سئلة فرعية هي:

اأ-   ما مدى رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة الغربية للم�سنني 
يف جمال اخلدمات الجتماعية املقدمة لهم من وجهة نظر القائمني عليها؟

ولالإجابة عن ال�سوؤال الفرعي االأول، ُح�سبت املتو�سطات والن�سب املئوية ال�ستجابات 
هذه  وُرّتبت  للم�سنني،  املقدمة  االجتماعية  الرعاية  جمال  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
الفقرات ترتيبًا تنازليًا ح�سب قيمة املتو�سط احل�سابي للفقرة، ويبني اجلدول )3( نتائج 

االإجابة عن ال�سوؤال االأول فرع )اأ(.

اجلدول )3(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لفقرات جمال الرعاية االجتماعية 

املقدمة للمسنني، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسط احلسابي للفقرة

ȴȩȀȱǟǥȀȪȦȱǟ Ž ǠȾȶȩǿ
ǦȹǠǤǪȅɋǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ǦǤȆȺȱǟ
ǦɅɀǞƫǟ

 ǦǱǿǻ
ǦɅǠȝȀȱǟ

Č ǦɆǱɎȞȱǟȿ ǦɆǝǠȩɀȱǟ ǻɀȾƨǟ ǦȆȅǘƫǟ ȴȝǼǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǧǠǱǠɆǪǵɍ

ČĎĎ,Ĕďċ,ĒĐĒē,ēǥƘǤȭ

č ǦɆǱǟȿǻȁǟ ȳǼȝ ɂȲȝ ǦȆȅǘƫǟ ȋȀƠ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǦɅǠȝȀȱ ǦȵǼȪƫǟ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǰȵǟƎȱǟ

ČďĎ,ēĐċ,ĒċĒĒ,ċǥƘǤȭ

Ď ȴȝǼȱ ǦȍǠǹ ǧǠɆȹǟȂɆȵ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠȵǼƪǟ

ĐĎ,đċċ,ēďĒč,ċǥƘǤȭ
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ď ƙȺȆȶȲȱ ǦɆȱǠƫǟ ǧǟǼȝǠȆƫǟ ǦȆȅǘƫǟ ȳǼȪǩ
.ǦɆȊɆȞƫǟ ȴȾȥȿȀș ƙȆǶǪȱ

ČċĎ,ĐĒċ,ĔċĒČ,ďǥƘǤȭ

Đ ǦɅǾȡɉǟ ƇǼȪǩ ǰȵǟȀǣ ǦȆȅǘƫǟ ȴȝǼǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǦɅǠȝȀȱ ȄǣɎƫǟȿ

ČčĎ,ĐĐċ,ēčĒČ,ċǥƘǤȭ

đ ƙȺ ĉȆƫǟ ǦɆȞȥǟǻ ȂɅȂȞǩ ɂȲȝ ǦȆȅǘƫǟ ȰȶȞǩ
.ȴȾȞȶǪƭ ǦȵǼǹ ɀƲ

đĎ,Đďċ,ēēĒċ,ēǥƘǤȭ

Ē Ɣȱǟ ǿǠǤȮȱǟ ȴɆȲȞǩ ǰȵǟȀǣ ǦȆȅǘƫǟ ȴȝǼǩ
.ǥǼɅǼƨǟ ȴőǠɆǵ Ž ƙȺ ĉȆƫǟ ǼɆȦǩ

ČČĎ,Đďċ,ĔđĒċ,ēǥƘǤȭ

ē ǦɆȲǶƫǟ ȳɎȝɋǟ ȂȭǟȀȵ Ȝȵ ǦȆȅǘƫǟ ȨȆȺǩ
 ǢȅǠȺǩ ǦɆȹɀɅȂȦȲǩȿ ǦɆȝǟǽǙ ǰȵǟȀǣ ƘȥɀǪȱ

.ƙȺ ĉȆƫǟ ǧǠǱǠǵ

ĎĎ,ĐĎċ,ĔčĒċ,đǥƘǤȭ

Ĕ ǦȵǠȞȱǟ ǧǠȆȅǘƫǟ Ȝȵ ǦȆȅǘƫǟ ȨȆȺǩ
 ǦɅǠȝȀȱ ɄȝǠȶǪǱǟ ȷǠȶȑ ǰȵǟȀǣ ƘȥɀǪȱ

.ƙȺ ĉȆƫǟ

ĔĎ,ĐĎċ,ĒĔĒċ,đǥƘǤȭ

Čċ ȂȭǟȀȵ Ž ǦȵǠȝ ǦǤǪȮȵ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǦɅǠȝȀȱ ǦɅǿǠȾȺȱǟ ǦɅǠȝȀȱǟ

čĎ,Đčċ,ĔČĒċ,ďǥƘǤȭ

ČČ ƙȺȆȶȲȱ ǧɎȍǟɀȵ ȰǝǠȅȿ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ
 ǦɅǠȝȀȱǟ ȂȭǟȀȵ ɂȲȝ ǻǻȀǪȱǟ ȸȵ ȴȾȺȮƢ

.ǦɅǿǠȾȺȱǟ

ĒĎ,Đċċ,ĔċĒċ,ċǥƘǤȭ

Čč ƙȺȆȶȲȱ ǦɅǿǠŒ ǦɅǠȝǿ ȂȭȀȵ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ
.ȴȽǠȺȮȅ ȨȕǠȺȵ ȸȵ ǦǤɅȀȩ

ČĎ,ďĎċ,Ĕčđē,đǦȖȅɀǪȵ

ČĎ ȈȩǠȺǩ Ɣȱǟ ǧǟȀƢǘƫǟ Ž ǦȆȅǘƫǟ ȫǿǠȊǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǧɎȮȊȵ

ēĎ,ďċČ,ċČđē,ċǦȖȅɀǪȵ

Čď ȸȵ ǥǻǠȦǪȅɎȱ ǧǟǿȿǻ ǦȆȅǘƫǟ ȴȚȺǩ
 ǧǟǿǠȾƫǟ ȴȽƘȡ ȴɆȲȞǩ Ž ƙȺ ĉȆƫǟ ǧǟƎǹ

.ǠŒȿǼɆƶ Ɣȱǟ

ďĎ,ĎđČ,ċĎđĒ,čǦȖȅɀǪȵ

ČĐ ȸȝ ǦɆȶȲȞȱǟ ǫǠƜɉǟ ǦȆȅǘƫǟ ȳǼȪǩ
.ǦɆȊɆȞƫǟ ƙȺ ĉȆƫǟ ǧǠǱǠɆǪǵǟ

ČĐĎ,ČĒċ,ēĐđĎ,ďǦȖȅɀǪȵ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦɅǠȝȀȱǟ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟĎ,Đďċ,čċĒċ,ēǥƘǤȭ

يت�سح من اجلدول )3( اأن املتو�سط احل�سابي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
للم�سنني يف جمال الرعاية االجتماعية املقدمة لهم جاء بدرجة كبرية، حيث بلغ )3.54(، 
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بن�سبة مئوية بلغت )%70.8(، يف حني تراوحت الن�سب املئوية لفقرات هذا املجال ما بني 
)%63.4( و)78.8%(.

ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأهمية اخلدمات االجتماعية التي تقدمها وكالة الغوث 
الدولية للمخيمات ب�سكل عام وللم�سنني ب�سكل خا�س، منذ احتالل فل�سطني عام 1948م، 
وانطالقا من حر�سها على االلتزام بتنفيذ براجمها املقدمة للم�سنني، بال�سكل الذي يتنا�سب 
االإغاثة  خدمات  تقدمي  على  قامت  اإن�سانية،  دولية  موؤ�س�سة  باعتبارها  عملها  طبيعة  مع 
االجتماعية وال�سحية �سمن براجمها املطروحة، فهي تدعم برامج اخلدمات االجتماعية، 
وبخا�سة اخلدمات التي تخ�س امل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�سة، اإ�سافة اإىل جهودها 
الوقائية والعالجية، وخا�سة ما يتعلق منها بامل�سنني، لذلك داأبت وكالة الغوث ومن حلظة 
ن�ساأتها على تقدمي امل�ساعدات املالية واالإن�سانية للالجئني بجميع فئاتهم وحاالتهم، وركزت 
على الق�سايا اخلا�سة ومنها امل�سنون، اإال اأن هذه امل�ساعدات بداأت يف االآونة االأخرية ترتاجع 
كما اأن حجمها بداأ يتقل�س، مما اأدى اإىل جتاهل حقوقهم، وهذا وا�سح �سمن اإح�سائياتها 
الدرا�سة بحكم  اأفراد جمتمع  وتذمر كثري من احلاالت من �سوء خدماتها، وهذا مل يو�سحه 

واقعهم الوظيفي، وامل�سوؤولية املوجهة لهم.
  

النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني للسؤال األول:
ب.   ما مدى رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة الغربية للم�سنني 

يف جمال اخلدمات النف�سية املقدمة لهم من وجهة نظر القائمني عليها؟
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ُح�سبت املتو�سطات والن�سب املئوية ال�ستجابات اأفراد عينة 
ترتيًبا  الفقرات  هذه  وُرّتبت  للم�سنني،  املقدمة  النف�سية  الرعاية  جمال  على  الدرا�سة 
تنازليَا ح�سب قيمة املتو�سط احل�سابي للفقرة، ويبني اجلدول )4( نتائج االإجابة عن 

ال�سوؤال االأول فرع )ب(.

اجلدول )4(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لفقرات جمال الرعاية النفسية املقدمة 

للمسنني، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسط احلسابي للفقرة

ȴȩȀȱǟǥȀȪȦȱǟ
 Ž ǠȾȶȩǿ
ǦȹǠǤǪȅɋǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ǦǤȆȺȱǟ
ǦɅɀǞƫǟ

 ǦǱǿǻ
ǦɅǠȝȀȱǟ
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Č ȰǤȪǩ ɂȲȝ ƙȺ ĉȆƫǟ ǦȆȅǘƫǟ ǼȝǠȆǩ
.ǥǼɅǼƨǟ ȴȾȥȿȀșčĎĎ,Đđċ,ĔďĒČ,čǥƘǤȭ

č.ƙȺ ĉȆƫǟ ǧǟƎǹ ǦȆȅǘƫǟ ȳȀǪƠčĐĎ,Đďċ,ēċĒċ,ēǥƘǤȭ

Ď
 ȴȾȥ ɂȲȝ ƙȺ ĉȆƫǟ ǦȆȅǘƫǟ ǼȝǠȆǩ
 Ž ȴȾɆȲȝ ǕȀȖǩ Ɣȱǟ ǧǟƘȢǪȱǟ

.ǦǹɀǺɆȊȱǟ ǦȲǵȀȵ
ČĔĎ,Đčċ,ĔďĒċ,ďǥƘǤȭ

ď ƙȺ ĉȆƫǟ ȰǤȪǩ ɂȲȝ ǦȆȅǘƫǟ ȰȶȞǩ
.ǠɆȹǟǼǱȿČđĎ,ďĒċ,ēČđĔ,ďǦȖȅɀǪȵ

Đ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦȹǠȮƫǟ ǦȆȅǘƫǟ ȴȝǼǩ
.ƙȺȆȶȲȱččĎ,ďċċ,ĔČđē,ċǦȖȅɀǪȵ

đ
 ƙȺ ĉȆƫǟ ǻɀȾǱ ǦȆȅǘƫǟ ǿ ĉǼȪǩ
.ȜȶǪǲƫǟ ȀɅɀȖǩ Ž ȴȾǪɆƵǕȿčČĎ,Ďđċ,ēČđĒ,čǦȖȅɀǪȵ

Ē
 ƘǤȞǪȱǟ ƙȺ ĉȆƫǟ ǦȆȅǘƫǟ ǼȝǠȆǩ

.ǦɆǤȲȆȱǟ ȴȽȀȝǠȊȵ ȸȝČēĎ,čĒċ,ēĐđĐ,ďǦȖȅɀǪȵ

ē
 ǧǟǿǼȪǣ ǦȪǮȱǟ ǦȆȅǘƫǟ ȁȂȞǩ

.ƙȺ ĉȆƫǟČĒĎ,čČċ,ĔČđď,čǦȖȅɀǪȵ

Ĕ
 ǻǠȶǪȝɍǟ ƙȺ ĉȆƫǟ ǦȆȅǘƫǟ ǼȝǠȆǩ

.ȴȾȆȦȹǕ ɂȲȝčċĎ,čċČ,Čďđď,ċǦȖȅɀǪȵ

Čċ
 ǦɆȶȲȞȱǟ ǫǠƜɉǟ ǦȆȅǘƫǟ ȳǼȪǩ
.ǦɆȆȦȺȱǟ ƙȺ ĉȆƫǟ ǧǠǱǠɆǪǵǟ ȸȝčďĎ,čċČ,Čċđď,ċǦȖȅɀǪȵ

ǦɆȆȦȺȱǟ ǦɅǠȝȀȱǟ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟĎ,ĎĒċ,čđđĒ,ďǦȖȅɀǪȵ

يت�سح من اجلدول )4( اأن املتو�سط احل�سابي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
للم�سنني يف جمال اخلدمات النف�سية املقدمة لهم جاء بدرجة متو�سطة، حيث بلغ )3.37(، 
الن�سب املئوية لفقرات هذا املجال ما بني  بن�سبة مئوية بلغت )67.4(، يف حني تراوحت 

)64( و )71.2(.
ويعتقد الباحثان اأن درجة اخلدمات النف�سية املقدمة للم�سنني جاءت متو�سطة، ذلك اأن 
هذا اجلانب من اخلدمات غري موجود من االأهل يف برامج املوؤ�س�سات العاملة يف فل�سطني، 
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وهو حديث الن�سوء يف وكالة الغوث الدولية، ويخت�س بفئة الطالب فقط، ولي�س له عالقة 
بامل�سنني، كما اأن هناك اأ�سبابًا كثرية اأثرت على هذه الفئة من املجتمع، مل ت�ستطع اأي من 
املوؤ�س�سات املوجودة ال�سيطرة عليها، منها وجود االحتالل ال�سهيوين، وممار�ساته اليومية 
برامج  وجود  وعدم  والقتل،  والت�رسيد  التجويع  و�سيا�سة  اأبنائهم،  و�سد  ال�سعب  اأبناء  �سد 
اإىل  اإ�سافة  املدقع،  والفقر  فل�سطني،  العاملة يف  املوؤ�س�سات  النف�سي �سمن فعاليات  للدعم 
اأ�رس، والكثري  االأعباء االجتماعية واالقت�سادية امللقاة على عاتق هوؤالء امل�سنني كاأرباب 
الكثري من هذه االأعباء، فاإذا كان احلال كذلك، فكيف نف�رّس واقع اخلدمات النف�سية املقدمة 

لهذه ال�رسيحة؟.
النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث للسؤال األول:

ج-  ما مدى رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة الغربية للم�سنني 
يف جمال اخلدمات ال�سحية املقدمة لهم من وجهة نظر القائمني عليها؟

ولالإجابة عن ال�سوؤال الفرعي الثالث، ُح�سبت املتو�سطات والن�سب املئوية ال�ستجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة على جمال الرعاية ال�سحية املقدمة للم�سنني، وُرّتبت هذه الفقرات 
ترتيبًا تنازليًا ح�سب قيمة املتو�سط احل�سابي للفقرة، ويبني اجلدول )5( نتائج االإجابة 

عن ال�سوؤال االأول فرع )ج(.

اجلدول )5(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لفقرات جمال الرعاية الصحية املقدمة 

للمسنني، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسط احلسابي للفقرة

ȴȩȀȱǟǥȀȪȦȱǟ Ž ǠȾȶȩǿ
ǦȹǠǤǪȅɋǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ǦǤȆȺȱǟ
ǦɅɀǞƫǟ

 ǦǱǿǻ
ǦɅǠȝȀȱǟ

Č.ƙȺȆȶȲȱ ȳȁɎȱǟ ǒǟȿǼȱǟ ǦȆȅǘƫǟ ȀȥɀǩčĔď,ċċċ,Ēċēċ,ċǟǼǱ ǥƘǤȭ

č ǦȞɆǤȕ ɂȲȝ ȣȀȞǪȲȱ ǦȆȅǘƫǟ ɂȞȆǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǠȾȺȵ ƆǠȞɅ Ɣȱǟ ǦɆǤȖȱǟ ǧɎȮȊƫǟ

ĎċĎ,ēđċ,đĔĒĒ,čǥƘǤȭ

Ď ɃǿȿǼȱǟ ƑȖȱǟ ȤȊȮȱǠǣ ǦȆȅǘƫǟ ȳɀȪǩ
.ƙȺȆȶȲȱĎĐĎ,ēđċ,ĒĒĒĒ,čǥƘǤȭ

ď
 ǦɆǶȎȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟ ǦȆȅǘƫǟ ǼȞǩ
 ȸȵ ǦɅǠȩɀȱǟ ȧȀȕ ȯɀǵ ǥȀȶǪȆƫǟ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǢɆȎǩ Ɣȱǟ ȏǟȀȵɉǟ

ĎđĎ,Ēċċ,đĒĒď,ċǥƘǤȭ
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Đ
 ǦɆȒɅɀȞǪȱǟ ǥȂȾǱɉǟ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ

 ǦɅǠȝȀȱ (...ÛȜȶȆȱǟ ǥȂȾǱǕȿ ǧǟǿǠȚȺȱǟ)
.ƙȺ ĉȆƫǟ

čđĎ,đēċ,ēĔĒĎ,đǥƘǤȭ

đ ƙȺ ĉȆƫǟ ǦɆȝɀǩ ɂȲȝ ǦȆȅǘƫǟ ȰȶȞǩ
.ȴŏ ǦȍǠƪǟ ǦɅǾȢǪȱǟ ǰȵǟƎǣĎēĎ,đđċ,đēĒĎ,čǥƘǤȭ

Ē ǦȍǠƪǟ ȸȭǠȵɉǟȿ ǥȀȅɉǟ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ȯǠǤȪǪȅɍ ǦȵǠȞȱǟ ǧǠɆȦȊǪȆƫǠǣ

čēĎ,đċċ,ēďĒč,ċǥƘǤȭ

ē ȰȵǠȊȱǟ ɄǶȎȱǟ ƙȵǖǪȱǟ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ
.ƙȺȆȶȲȱĎčĎ,Đēċ,ĒČĒČ,đǥƘǤȭ

Ĕ ɄȞɆǤȖȱǟ ǯɎȞȱǟ ǰȵǟȀǣ ǦȆȅǘƫǟ ȴȝǼǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ ǦɅǠȝȀȱ

čĒĎ,Đċċ,ĔĐĒċ,ċǥƘǤȭ

Čċ
 ǦɆǤȖȱǟ ǥȂȾǱɉǟ Ȝȵ ǦȆȅǘƫǟ ȨȆȺǩ

 ǦȵȁɎȱǟ ȰȵǠȞǪȱǟ ǢɆȱǠȅǕ ȯɀǵ ǦɅǿǟǻɋǟȿ
.ƙȺ ĉȆƫǟ Ȝȵ

ĎďĎ,Ďčċ,ĒĒđđ,ďǦȖȅɀǪȵ

ČČ
 ǦɅǠȝȀȱ ȼɆǪɆǣ ǧǟǿǠɅȁ ǦȆȅǘƫǟ ȴȚȺǩ
 ƙȑȀȶƫǟȿ ǒǠǤȕɉǟ ȰǤȩ ȸȵ ƙȺ ĉȆƫǟ

.ǥǿȿȀȒȱǟ ǨȒǪȩǟ ǠȶȲȭ
ĎĒĎ,ČĎċ,ēđđč,đǦȖȅɀǪȵ

Čč ȏǟȀȵǖǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǧǟȿǼȺȱǟ ǦȆȅǘƫǟ ȴȚȺǩ
.ƙȺ ĉȆƫǟ

ĎČĎ,Ččċ,ēčđč,ďǦȖȅɀǪȵ

ČĎ
 ǦɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ǧǟǿǠȮǪǣɍǟ ǦȆȅǘƫǟ Ȁȥɀǩ
 ɄȲȒȞȱǟ ǼȾƨǟ ȰɆȲȪǩ ǠŒǖȉ ȸȵ Ɣȱǟ

.ƙȺ ĉȆƫǟ ǦɅǠȝȀȱ
ĎĎĎ,ċđċ,ēĎđČ,čǦȖȅɀǪȵ

ǦɆǶȎȱǟ ǦɅǠȝȀȱǟ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟĎ,Đďċ,ČďĒċ,ēǥƘǤȭ

يت�سح من اجلدول )5( اأن املتو�سط احل�سابي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
ال�سحية املقدمة لهم جاء بدرجة كبرية، حيث بلغ )3.54(،  للم�سنني يف جمال اخلدمات 
الن�سب املئوية لفقرات هذا املجال ما بني  بن�سبة مئوية بلغت )70.8(، يف حني تراوحت 

)61.2( و )80(.
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ويرى الباحثان اأن ال�سبب يف ارتفاع درجة رعاية امل�سنني يف جمال اخلدمات ال�سحية، 
رمبا يعود اإىل اأهمية الربامج ال�سحية التي تقدمها موؤ�س�سات وكالة الغوث للالجئني ب�سكل 
عام وللم�سنني ب�سكل خا�س، كما اأن الربامج ال�سحية هي برامج رئي�سة عملت على رعايتها 
وكالة الغوث منذ ن�سوئها وحتى اليوم، مما ولد الر�سا لدى �سكان املخيمات الفل�سطينية عن 
هذه اخلدمات املقدمة لهم من جهة، وارتياح القائمني على هذه املوؤ�س�سات من جهة اأخرى، 

على الرغم من التقلي�س الكبري لهذه اخلدمات يف االآونة االأخرية موازنة مع ال�سابق. 

ثانًيا: النتائج املتعلقة بفحص فرضيات الدراسة:
النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل ومناقشتها: 1 .

"ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α ≥ 0.05( بني مت��سطات 
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نح� رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة 

الغربية للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة لهم".
 Repeated( ولفح�س هذه الفر�سية،  ا�ستخدم حتليل التباين متعدد القيا�سات املتكررة
Measured Design( واالإح�سائي هوتيلينج تري�س )Hotelling's Trace(، ويبني اجلدول 

)6( نتائج فح�س الفر�سية االأوىل.

اجلدول )6(:
نتائج اختبار حتليل التباين متعدد القياسات املتكررة )Repeated Measured Design( للفروق 

يف استجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع احمللي حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم 

ȄɅȀǩ ǰȺɆȲɆǩɀȽ ǦȶɆȩ(ȣ) ǦȶɆȩȔȆǤȱǟ ǦɅȀǵ ǧǠǱǿǻȳǠȪƫǟ ǦɅȀǵ ǧǠǱǿǻǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

ċ,ĎĎĐĎĔ,ēččĎē*ċ,ċďē
(ċ,ċĐ≥ α) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*

الداللـة  اإح�سائية عند م�ستوى  اإىل وجود فروق ذات داللة   ت�سري نتائج اجلدول )6( 
)α≥ 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
لهم، وملعرفة  املقدمة  للم�سنني يف جماالت اخلدمات  الغربية  ال�سفة  يف خميمات جنوب 
ل�سالح اأي املجاالت تعود هذه الفروق، اأُ�ستخدم اختبار �سيداك )Sidak( للمقارنات البعدية 

بني متو�سطات املجاالت، واجلدول )7( يبني نتائج ذلك:
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اجلدول )7(:
نتائج اختبار سيداك )Sidak( للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية للمجاالت يف 

استجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع احمللي حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبًعا 
ملتغري املخيم

ǦɅǠȝȀȱǟ ȯǠƭǦɆȝǠȶǪǱɍǟǦɆȆȦȺȱǟǦɆǶȎȱǟ
ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ* ċ,Čđčċ,ċēđĒ -
ǦɆȆȦȺȱǟ*ċ,ČĒċ -

(ċ,ċĐ ≥ α) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*

 )0.05 ≤ α( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى )ت�سري نتائج اجلدول )7
بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات 
النف�سية،  الرعاية  االجتماعية، وجمال  الرعاية  للم�سنني بني جمال  الغربية  ال�سفة  جنوب 
ل�سالح جمال الرعاية االجتماعية. كما ت�سري نتائج اجلدول )7( اإىل وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية على م�ســـتوى )α≥0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو رعاية 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني بني جمال الرعاية 

النف�سية، وجمال الرعاية ال�سحية، ل�سالح جمال الرعاية ال�سحية. 
 )0.05 ≤ α( ومل تظهر نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى
بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات 

جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني بني جمال الرعاية االجتماعية وجمال الرعاية ال�سحية.
ويف�رس الباحثان هذه النتائج على اأن العاملني يف املوؤ�س�سات االجتماعية وال�سحية 
لهم باع طويل يف تقدمي اخلدمات االجتماعية وال�سحية يف حني لي�س لديهم اأي فكرة عن 
الرعاية النف�سية، مما اأدى اإىل ق�سور وا�سح يف فهم هذا اجلانب وكيفية التعامل معه، اإ�سافة 
اإىل اأن الرعاية النف�سية خدمة غري موجودة اأ�سال �سمن برامج هذه املوؤ�س�سات، اإ�سافة اإىل 
اأن العاملني يف هذه املوؤ�س�سات غري موؤهلني للتعامل مع هذه الفئة من املجتمع، ومع هذا 
النف�سية  للرعاية  اأي موظف  اأنه ال يوجد  اإىل  االإح�سائيات،  ت�سري  النوع من اخلدمة، حيث 

يعمل �سمن هذه املوؤ�س�سات، ويتعامل مع فئة امل�سنني.

2. النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتها:
"ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α ≥ 0.05( بني مت��سطات 
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نح� رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة 

الغربية للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة لهم تـُعزى ملتغري اجلن�س". 
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ولفح�س هذه الفر�سية، ا�ستخدم اختبار ت )t-test( لعينتني م�ستقلتني، واجلدول )8( 
يو�سح نتائج فح�س الفر�سية الثانية.

اجلدول )8(:
نتائج اختبار ت )t-test( لعينتني مستقلتني، لفحص داللة الفروق يف جماالت رعاية املسنني تبعاً 

ملتغري اجلنس

ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟ

(ČċĔ =ȷ) ǿɀȭǽ(ČĎČ =ȷ) ǫǠȹǙ
t ǦȶɆȩǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟĎ,ĐĎċ,čċĎ,Đďċ,čċċ,Đċč -ċ,đČđ

ǦɆȆȦȺȱǟĎ,ĎĔċ,čēĎ,Ďđċ,čĐČ,ċČĔċ,ĎċĔ

ǦɆǶȎȱǟĎ,ĐĎċ,ČĎĎ,Đđċ,ČđČ,ĒċĔ -ċ,ċēĔ

ɄȲȮȱǟĎ,ďĔċ,ČčĎ,Đċċ,ČČċ,ďďĒ -ċ,đĐĐ

(238) ǦɅȀǵ ǧǠǱǿǻȿ Û(α ≥ 0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *

ت�سري نتائج اجلدول )7( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللـــة 
)α ≥ 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم تـُعزى ملتغري 

اجلن�س.
املوؤ�س�سات  هذه  يف  فرق  هناك  فلي�س  �سحيحة،  النتيجة  هذه  اأن  الباحثان  ويعتقد 
بني اجلن�سني، وذلك الأن كليهما يخ�سعان ملعايري املوؤ�س�سة نف�سها و�رسوطها، ناهيك عن 
بعقود  يعملون  فيها  العاملني  اأن جميع  اإىل  اإ�سافة  العمل و�رسوطه،  بقواعد  فيها  االلتزام 
�سنوية، وبالتايل فاإن اال�ستغناء عن اأي موظف هو اأمر وارد، ولي�س هناك اأي �سمان لبقائه 
يف عمله، اأي اأن العاملني مكلفون بالقيام باأي عمل، وتقدمي اخلدمات لعمالء املوؤ�س�سات من 

كال اجلن�سني، وهذا ما اأدى اإىل عدم وجود فروق بينهم. 
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النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة ومناقشتها: 3 .
"ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α ≥0.05( بني مت��سطات 
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نح� رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة 

الغربية للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة تـُعزى ملتغري املنطقة اجلغرافية".

واجلدول  م�ستقلتني،  لعينتني   )t-test( ت  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية،  هذه  ولفح�س 
)9( يو�سح نتائج فح�س الفر�سية الثانية.

اجلدول )9(
نتائج اختبار ت )t-test( لعينتني مستقلتني، لفحص داللة الفروق يف جماالت رعاية املسنني تبعاً 

ملتغري املنطقة اجلغرافية

ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟ

(ČđĐ =ȷ) ȴƩ ǨɆǣ(ĒĐ =ȷ) ȰɆȲƪǟ

t ǦȶɆȩǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ  ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟĎ,ĐĒċ,čċĎ,ďđċ,ČĒĎ,ĔĔ*ċ,ċċ

ǦɆȆȦȺȱǟĎ,ĎĒċ,čđĎ,Ďēċ,čĒċ,Čďč -ċ,ēĔ

ǦɆǶȎȱǟĎ,ĐĐċ,ČďĎ,Đďċ,ČĐċ,čĒďċ,ĒēĐ
(238) ǦɅȀǵ ǧǠǱǿǻȿ Û(α ≥ 0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *

الداللـــة  اإح�سائية عند م�ستوى  اإىل وجود فروق ذات داللة  ت�سري نتائج اجلدول )9( 
)α≥ 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة لهم، بني جمال 
منطقة  يف  االجتماعية  اخلدمات  جمال  وبني  حلم،  بيت  منطقة  يف  االجتماعية  اخلدمات 

اخلليل، ول�سالح اخلدمات االجتماعية يف منطقة بيت حلم.
م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن   )9( اجلدول  نتائج  تك�سف  ومل 
موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  بني   )0.05  ≤  α( الداللـــة 
املجتمع املحلي يف خميمات جنوب ال�سفة الغربية للم�سنني يف جماالت اخلدمات املقدمة 
اخلدمات  جمال  وبني  حلم،  بيت  منطقة  يف  وال�سحية  النف�سية  اخلدمات  جمال  بني  لهم 

النف�سية وال�سحية يف منطقة اخلليل.
اأكرث من  اأن عدد املخيمات يف حمافظة بيت حلم  اإىل  النتائج  الباحثان هذه  ويعزو 
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حمافظة اخلليل، فيبلغ عددها اأربعة خميمات تابعة لنطاق عمل املوؤ�س�سات يف حمافظة بيت 
حلم، يف حني يبلغ عدد املخيمات يف منطقة اخلليل خميمًا واحداً، كما يعزو الباحثان وجود 
املوؤ�س�سات،  اأ�ساًل يف برامج هذه  النف�سي مل يكن موجوداً  الربنامج  اأن  ل�سبب  الفروق  هذه 
الربنامج  اأن  وال�سحية موجودة منذ زمن طويل، كما  الربامج االجتماعية  يف حني كانت 
اإن  حني  يف  املدار�س،  طالب  وهم  املجتمع  من  معينة  لفئة  ويقدم  الن�سوء  حديث  النف�سي 
الربنامج ال�سحي مقدم للجميع، اأما فيما يتعلق باخلدمات االجتماعية فهي متعلقة اأ�سال 
بالو�سع ال�سيا�سي دوما، كما اأنها تتزايد نتيجة الظروف التي يفر�سها االحتالل، فكلما زاد 
االحتالل �سطوته على ال�سعب الفل�سطيني، كلما زاد حجم هذه امل�ساعدات والعك�س �سحيح، 
كما اأن املعايري التي تفر�سها هذه املوؤ�س�سات على متلقي هذه اخلدمة متار�س دوراً كبرياً 
يف نوعية امل�ساعدات وملن تقدم، وقد اأ�سارت االإح�سائيات اأن ع�رسة م�سنني من بني مائتي 

م�سن حمتاج يتلقون هذه اخلدمات.

النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة ومناقشتها: 4 .
"ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α ≥ 0.05( بني مت��سطات 
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نح� رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة 

الغربية للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة لهم تـُعزى ملتغري املخيم".
 One Way( االأحادي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية،  هذه  ولفح�س 
يف  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يبني   )10( واجلدول   ،)ANOVA
اخلدمات  يف  امل�سنني  رعاية  نحو  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  على  القائمني  ا�ستجابات 

املقدمة لهم وفق متغري املخيم.
اجلدول )10(:

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع احمللي 
حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري املخيم.

ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟ

ǥǼɅǠȝ ȴɆƯ
(ĎĐ=ȷ)

ǥȂȞȱǟ ȴɆƯ
(čĐ=ȷ)

ǦȊɆȽǼȱǟ ȴɆƯ
(đċ=ȷ)

ǡȿȀȞȱǟ ȴɆƯ
(ďĐ=ȷ)

ǿǟĉɀȦȱǟ ȴɆƯ
(ĒĐ=ȷ)

ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟĎ,ďēċ,ččĎ,đĎċ,ČďĎ,đĒċ,ČēĎ,ďĒċ,ČēĎ,ďđċ,ČĒ

ǦɆȆȦȺȱǟĎ,ďĎċ,čĒĎ,Ďčċ,čĎĎ,Ďđċ,čēĎ,ĎĒċ,čďĎ,Ďēċ,čĒ
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ǦɆǶȎȱǟĎ,ĐĎċ,ČČĎ,ĐĒċ,ČĐĎ,Đďċ,ČďĎ,ĐĐċ,ČĐĎ,Đďċ,ČĐ

ɄȲȮȱǟĎ,ďēċ,ČĐĎ,ĐĎċ,ČČĎ,ĐĐċ,ČČĎ,ďĒċ,ČċĎ,ďĒċ,Čċ

يت�سح من اجلدول )10( اأن املتو�سط احل�سابي الكلي ال�ستجابات القائمني على موؤ�س�سات 
املجتمع املحلي نحو رعاية امل�سنني يف اخلدمات املقدمة لهم تبعًا ملتغري املخيم بلغ يف 
خميم عايدة )3.48( بن�سبة )69.6%(، يف حني بلغ يف خميم العزة )3.53( بن�سبة)%70.6(، 
كما بلغ يف خميم الدهي�سة )3.55( بن�سبة )71%(، وبلغ يف خميمي العروب والفوار )3.47( 
بن�سبة )69.4%( لكل منهما، ولفح�س ما اإذا كانت هناك فروق دالة اإح�سائيًا يف ا�ستجابات 
القائمني على موؤ�س�سات املجتمع املحلي نحو رعاية امل�سنني يف اخلدمات املقدمة لهم تبعًا 

ملتغري املخيم، ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي، واجلدول )11( يو�سح ذلك.

اجلدول )11(:
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لفحص الفروق يف استجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع 

احمللي حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري املخيم

 ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ țɀȶƭ

ǧǠȞǣȀƫǟ
 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȞǣȀƫǟF ǦȶɆȩ ɁɀǪȆȵ

ǦȱɍǼȱǟ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣČ,ĔđĎďċ,ďĔČ

ČĐ,ĎďĎ*ċ,ċċċ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻĒ,ĐēĎčĎĐċ,ċĎč

țɀȶǲƫǟĔ,ĐďđčĎĔ

ǦɆȆȦȺȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,Čēđďċ,ċďđ

ċ,đđĒċ,đČĎ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻČđ,čĎĔčĎĐċ,ċđĔ

țɀȶǲƫǟČđ,ďčĐčĎĔ

ǦɆǶȎȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,ċčđďċ,ċđĐ

Ď,čĐċċ,ēđĒ ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻď,ĒĒČčĎĐċ,ċčċ

țɀȶǲƫǟď,ĒĔĒčĎĔ
(α ≥ 0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
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ت�سري نتائج اجلدول )11( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللــــة 
)α ≥ 0.05( يف ا�ستجابات القائمني على موؤ�س�سات املجتمع املحلي نحو رعاية امل�سنني 

يف جمال خدمات الرعاية االجتماعية املقدمة لهم تبعًا ملتغري املخيم.
ولتحديد بني اأي من املخيمات كانت الفروق يف ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة يف جمال 
الرعاية االجتماعية للم�سنني، ا�ستخدم اختبار �سيفيه )Scheffe Test( للمقارنات البعدية 

بني املتو�سطات احل�سابية، واجلدول )12( يو�سح ذلك.

اجلدول )12(:
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe Test( للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية يف استجابات 
القائمني على مؤسسات اجملتمع احمللي حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري املخيم

ǃǐƢǄǁƐƔƣǐƑƳƔƦƴǁƐƕƪǐǉƣǁƐƒǋƥƴǁƐƥƐ ĉǋƻǁƐ
ǥǼɅǠȝċ,ČĐ -*ċ,Čē -ċ,ċČĎċ,ċčĎ
ǥȂȞȱǟċ,ċĎĐ -*ċ,Čđ*ċ,ČĒ
ǦȊɆȽǼȱǟ*ċ,čċ*ċ,čČ
ǡȿȀȞȱǟċ,ċĔē

(α ≥ 0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*

 )0.05 ≤ α( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )يت�سح من اجلدول )12
يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على جمال الرعاية االجتماعية املقدمة للم�سنني بني 

خميم عايدة وبني خميم الدهي�سة ل�سالح خميم الدهي�سة.
 )0.05≤ α(ا اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى وي�سري اجلدول )12( اأي�سً
يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على جمال الرعاية االجتماعية املقدمة للم�سنني بني 

خميم العزة وبني خميم العروب ل�سالح خميم العزة.
 )0.05≤ α( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )كما اأ�سار اجلدول )12
يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على جمال الرعاية االجتماعية املقدمة للم�سنني بني 

خميم العزة وبني خميم الفّوار ل�سالح خميم العزة.
 α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  ا  اأي�سً  )12( اجلدول  ويك�سف 
الدرا�سة على جمال الرعاية االجتماعية املقدمة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  يف   )0.05≤

للم�سنني بني خميم الدهي�سة وبني خميم العروب ل�سالح خميم الدهي�سة.
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 )0.05≤ α( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )كما يت�سح من اجلدول )12
يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على جمال الرعاية االجتماعية املقدمة للم�سنني بني 
خميم الدهي�سة وبني خميم الفّوار ل�سالح خميم الدهي�سة. يف حني مل تكن املقارنات االأخرى 

بني املخيمات دالة اإح�سائًيا.
وقد تعزى هذه النتائج اإىل اأ�سباب عدة منها: اأن عدد ال�سكان يف خميم العزة اأقل عدداً 
يف كل املخيمات، كما اأن اخلدمات االجتماعية توزع ح�سب احلاالت االجتماعية، فقد تكون 
ن�سبة احلاالت االجتماعية يف خميم العزة وخميم الدهي�سة اأكرث من بقية املخيمات، اإ�سافة 
اإىل اأن اأعداد ال�سكان يف خميم الدهي�سة اأكرب من غريها من املخيمات، اإ�سافة اإىل اأن اخلدمات 
االجتماعية ُتوزع وفق معايري ون�سب بني هذه املخيمات، وهذا ما جعل الفروق وا�سحة بني 
هذه املخيمات يف الرعاية االجتماعية، اأما بالن�سبة لعدم وجود فروق يف املجال ال�سحي 
بني املخيمات، فيعزى اإىل اأن جميع املخيمات حتظى مبراكز �سحية فيها، اإ�سافة اإىل تغطية 
امل�ست�سفيات من قبل املوؤ�س�سات ال�سحية كوكالة الغوث الدولية ووزارة ال�سحة الفل�سطينية. 

النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة ومناقشتها: 5 .
"ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α ≥ 0.05( بني مت��سطات 
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نح� رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة 

الغربية للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة لهم تـُعزى ملتغري اخلربة".
 One Way( االأحادي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية،  هذه  ولفح�س 
ANOVA(، واجلدول )13( يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف ا�ستجابات 
القائمني على موؤ�س�سات املجتمع املحلي نحو رعاية امل�سنني يف اخلدمات املقدمة لهم وفق 

متغري اخلربة، ويبني اجلدول )13( نتائج فح�س الفر�سية الثالثة.

اجلدول )13(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع احمللي حنو 

رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري اخلربة

 ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟ

ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕ
(ēĔ =ȷ)

Čċ ȸȵ ȰȩǕ ƂǙ Đ ȸȵ
 (ČČđ =ȷ)

ȀǮȭǖȥ Čċ ȸȵ
(ĎĐ =ȷ)

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟĎ,ĐĎċ,ČĔĎ,Đďċ,čċĎ,Đďċ,čĎ
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ǦɆȆȦȺȱǟĎ,ĎĐċ,čďĎ,ďċċ,čđĎ,Ďđċ,čĒ
ǦɆǶȎȱǟĎ,ĐĐċ,ČĐĎ,ĐĎċ,ČďĎ,ĐĒċ,Čď
ɄȲȮȱǟĎ,Đďċ,čċĎ,ĎĒċ,čċĎ,Đďċ,Čď

يت�سح من اجلدول )13( اأن املتو�سط احل�سابي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
من  لدى  مرتفعة  بدرجة  اخلربة، جاء  تبعًا ملتغري  لهم  املقدمة  اخلدمات  للم�سنني يف جمال 
لديهم اخلربة اأقل من )5( �سنوات ومن لديهم اخلربة اأكرث من )10( �سنوات، حيث بلغت )3.54(، 

يف حني جاءت لدى من لديه اخلربة من )5( اإىل اأقل من )10( �سنوات بدرجة متو�سطة.
اجلدول )14(:

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لفحص الفروق يف استجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع 
احمللي حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري اخلربة

 ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ țɀȶƭ

ǧǠȞǣȀƫǟ
 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȞǣȀƫǟF ǦȶɆȩǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

 ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟċ,ċČĐčċ,ċċē

ċ,čċ,ēčď  Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟĔ,ĐĎċčĎĒċ,ċď

țɀȶǲƫǟĔ,ĐďĐčĎĔ

ǦɆȆȦȺȱǟ

 ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟċ,ČČĎčċ,ċđ

ċ,ēđċ,ďďĎ  Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟČđ,ĎČččĎĒċ,ċĒ

țɀȶǲƫǟČđ,ďčĐčĎĔ

ǦɆǶȎȱǟ

 ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟċ,ċĐĎčċ,ċč

Čċ,čĒċ  Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟď,ĒďďčĎĒċ,ċč

țɀȶǲƫǟď,ĒĔĒčĎĔ
(α ≥ 0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
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م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل   )14( اجلدول  نتائج  ت�سري 
الداللـــة )α ≥ 0.05( يف ا�ستجابات القائمني على موؤ�س�سات املجتمع املحلي نحو رعاية 

امل�سنني يف جمال خدمات الرعاية املقدمة لهم تبعًا ملتغري اخلربة.
ويرى الباحثان اأن ال�سبب يف ذلك يرجع اإىل  اأن جميع العاملني يخ�سعون اإىل معايري 
املوؤ�س�سة وقوانينها، فهم يعملون �سمن موؤ�س�سة واحدة وبرامج واحدة، كما اأن هذه الربامج ال 
حتتاج اإىل خربة كبرية،  فاخلربة تتولد من خالل انخراط العاملني يف وظائفهم وال�رسوع يف 
اأعمالهم، كما اأن من ُيوظفون يف هذه املوؤ�س�سات، ُيوظفون �سمن �رسوط معينة، ويخ�سعون 
ملجموعة من �رسوط التعيني، ناهيك عن قلة الربامج املوجودة يف هذه املوؤ�س�سات، فهذه 
املوؤ�س�سات تت�سمن يف اإطار اأعمالها برامج �سحية واجتماعية وتعليمية فقط، ولذلك فاإن 

نوعية العاملني يف هذه املوؤ�س�سات هم من نوعيات خا�سة، ولديهم الروؤية نف�سها. 
النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة ومناقشتها:. 6

"ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )α ≥0.05( بني مت��سطات 
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نح� رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خميمات جن�ب ال�سفة 

الغربية للم�سنني يف جمالت اخلدمات املقدمة تـُعزى ملتغري املركز ال�ظيفي".
 ،)One Way ANOVA( ولفح�س هذه الفر�سية، ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي
واجلدول )15( يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف ا�ستجابات القائمني على 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي نحو رعاية امل�سنني يف اخلدمات املقدمة لهم وفق متغري املركز 

الوظيفي.
جلدول )15(:

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع احمللي حنو 
رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري املركز الوظيفي.

 ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟ

ɃǿǟǻǙ
(ēĒ =ȷ)

Ɨȥ
(ĔĎ =ȷ)

źǠȵǼǹ
(đċ =ȷ)

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟĎ,Đďċ,ččĎ,ďĔċ,ČēĎ,đċċ,Čē

ǦɆȆȦȺȱǟĎ,Ďčċ,čēĎ,ĎĒċ,čđĎ,ďĐċ,čď
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ǦɆǶȎȱǟĎ,Đďċ,ČĎĎ,Đđċ,ČđĎ,Đčċ,ČĎ

ɄȲȮȱǟĎ,ďēċ,ČĎĎ,ďēċ,ČČĎ,ĐĎċ,Čċ

يت�سح من اجلدول )15( اأن املتو�سط احل�سابي ملدى رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
للم�سنني يف جمال اخلدمات املقدمة لهم تبعًا ملتغري املركز الوظيفي، جاء بدرجة متو�سطة 
لدى االإداريني والفنيني مبتو�سط ح�سابي )3.48(، يف حني جاءت لدى اخلدماتيني بدرجة 

مرتفعة بلغت )3.53(.
اجلدول )16(:

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لفحص الفروق يف استجابات القائمني على مؤسسات اجملتمع 
احمللي حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري املركز الوظيفي

 ȯǠƭ
ǦɅǠȝȀȱǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ țɀȶƭ

ǧǠȞǣȀƫǟ
 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȞǣȀƫǟF ǦȶɆȩǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,ďďĎčċ,ččč

Đ,ēď*ċ,ċċď ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻĔ,ČċĎčĎĒċ,ċĎē

țɀȶǲƫǟĔ,ĐďđčĎĔ

ǦɆȆȦȺȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,ĐČĔčċ,čĐđ

Ď,ēč*ċ,ċčč ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻČĐ,ĔċđčĎĒċ,ċđĒ

țɀȶǲƫǟČđ,ďčĐčĎĔ

ǦɆǶȎȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,ċďċčċ,ċčċ

Čċ,ĎĒ ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻď,ĒĐĒčĎĒċ,ċčċ

țɀȶǲƫǟď,ĒĔĒčĎĔ
 (α ≥ 0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
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ت�سري نتائج اجلدول )16( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللـــة 
)α≥ 0.05( يف ا�ستجابات القائمني على موؤ�س�سات املجتمع املحلي نحو رعاية امل�سنني 
يف جمايل خدمات الرعاية االجتماعية والنف�سية املقدمة لهم تبعًا ملتغري املركز الوظيفي.

اأفراد الدرا�سة يف  اأي من املراكز الوظيفية كانت الفروق يف ا�ستجابات  ولتحديد بني 
�سيفيه  اختبار  ا�ستخدم  امل�سنني،  لرعاية  املقدمة  والنف�سية  االجتماعية  اخلدمات  جمايل 
)Scheffe Test( للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية، واجلدول )17( يو�سح ذلك.

اجلدول )17(:
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe Test( للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية يف استجابات 

القائمني على مؤسسات اجملتمع احمللي حنو رعاية املسنني يف اخلدمات املقدمة هلم تبعاً ملتغري 
املركز الوظيفي

ȯǠǲƫǟɄȦɆșɀȱǟ ȂȭȀƫǟɃǿǟǻǙƗȥźǠȵǼǹ

ɄȝǠȶǪǱɍǟ

ɃǿǟǻǙċ,ċďĒċ,ċđĎ -

Ɨȥ*ċ,ČČ

ɄȆȦȺȱǟ

ɃǿǟǻǙċ,ċĐċ -*ċ,Čč -

Ɨȥċ,ċĒČ -
(α ≥ 0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠăɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*

 )0.05 ≤ α( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى )ت�سير نتائج اجلدول )17
خميمات  يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  رعاية  نحو  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  بني 
واخلدماتيني،  الفنيني  بني  للم�سنني  املقدمة  االجتماعية  اخلدمات  يف  الغربية  ال�سفة  جنوب 

ول�سالح الفنيني.

م�ســـتوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )17( اجلدول  نتائج  ت�سري  كما 
)α≥0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو رعاية موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف 
خميمات جنوب ال�سفة الغربية يف اخلدمات النف�سية املقدمة للم�سنني بني االإداريني واخلدماتيني، 

ول�سالح اخلدماتيني، يف حني مل تكن املقارنات االأخرى بني املراكز الوظيفية دالة اإح�سائيًا.
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ويرى الباحثان اأن �سبب وجود هذه الفروق يعود اإىل اأن الفنيني واخلدماتيني لديهم 
يتابعون  الذين  فهم  العاملني،  اأكرث من غريهم من  وامل�سنني  املجتمع  عالقة مبا�رسة مع 
اأنهم يعرفون ماهية احتياجات امل�سنني،  تفعيل هذه الربامج اأكرث من غريهم، اإ�سافة اإىل 
املوؤ�س�سات  العاملني يف هذه  اأن معظم  اإىل  اإ�سافة  النا�س،  بحكم واقع عملهم وقربهم من 

لديهم م�سنون يف بيوتهم ويعانون ما يعانيه هوؤالء امل�سنون.

التوصيات:
يف �س�ء النتائج ت��سي الدرا�سة بالآتي:

العمل على توعية موؤ�س�سات املجتمع املحلي بدورها جتاه امل�سنني. 1 وذلك من خالل:
املجتمع املحلي، ولالأ�رس حول  • االهتمام باإ�سدار ن�رسات توعية دورية ملوؤ�س�سات 	

كيفية التعامل مع امل�سنني ورعايتهم.
لرعاية  املختلفة  والفعاليات  االأن�سطة  يف  املحلي  املجتمع   • موؤ�س�سات	 اإ�رساك 

امل�سنني. 
و�سائل االإعالم يف ن�رس ثقافة التعامل مع امل�سنني ورعايتهم. • ا�ستغالل 	

 • منها	 يتعلق  ما  وبخا�سة  املجتمع،  عند  املفاهيم  ثقافة  تطوير  على  العمل 
باحتياجات امل�سنني.

اإ�سرتاتيجية ومربجمة  • يجب على املوؤ�س�سات االجتماعية وال�سحية و�سع خطط 	
لتفعيل دورها يف رعاية امل�سنني.

املعي�سية  الكفاية  �رسوط  حتقيق  كافة،  فل�سطني  يف   • العاملة	 املوؤ�س�سات  على 
اأفراد  على  يوجب  فاالإ�سالم  واالإن�ساف،  العدالة  مليزان  طبقًا  وذلك  للم�سنني، 

املجتمع اأن يوؤمنوا لبع�سهم بع�سًا احلد االأدنى من الكفاف املعي�سي.
يف الوزارات �سن قوانني حلماية امل�سنني ورعايتهم، وخا�سة يف جمتمع  على امل�سوؤولني . 2

فقري مثل املجتمع الفل�سطيني.



ĔĎ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس عشر - شباط 2009

املصادر واملراجع:
.) القراآن الكرمي، �سورة الروم، االآية )54. 1

يف )رعاية امل�سنني  اأحمد، علي فوؤاد )1992(. "االأبعاد االجتماعية لرعاية امل�سنني" . 2
يف املجتمعات املعا�رسة(، املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وال�سوؤون االجتماعية 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،البحرين.
دار �سادر، بريوت. ابن منظور )1955(. ل�سان العرب،جزء 13، . 3

البط�س، حممد وملح�س، دالل )1998(. "قيا�س اجتاه. 4 االأفراد يف املجتمع االأردين نحو 
كبار ال�سن"، بحث من�سور، جملة درا�سات العلوم الرتبوية، املجلد25، العدد2، اجلامعة 

االأردنية، عمان.
 ، م�ستقبلية". 5 روؤية  امل�سنني،  ت�رسيعات  يف  "قراءة   .)1999( ال�سحات  حممد  اجلندي، 

�سمن وقائع الندوة العلمية.
الفل�سطينية:  االأرا�سي  يف  ال�سن  الفل�سطيني)2006(."كبار . 6 لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 

حقائق واأرقام". رام اهلل – فل�سطني.
االأرا�سي  يف  ال�سن  كبار  الفل�سطيني)2005(.". 7 لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 

الفل�سطينية:حقائق واأرقام". رام اهلل – فل�سطني.
امل�سنون يف  حجازي، عزت )1998(."امل�سنون يف م�رس" ورقة مقدمة للندوة العلمية،". 8

م�رس الواقع وامل�ستقبل"، اأكتوبر، القاهرة.
والروؤية  ال�سن  لكبار  االجتماعية. 9  الرعاية  )1999(."اأ�ساليب  عارف  الد�سوقي، 
م�ستقبلية(  وروؤية  ال�سن  كبار  )حول  العلمية  للندوة  مقدمة  عمل  ورقة  امل�ستقبلية"، 
لالأ�رسة  العامة  االإدارة  االجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة   ،1999/6/  6-5 من  الفرتة  يف 
والطفولة، اإدارة رعاية امل�سنني، املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، وحدة 

طب امل�سنني، جامعة عني �سم�س، القاهرة، يونيو.
 ، الرازي، فخر الدين )1990(."التف�سري الكبري )مفاتيح الغيب("، دار الكتب العلمية،ط1. 10

بريوت - لبنان. 
�سادق، اآمال و اأبو حطب، فوؤاد )1995(."النمو االإن�ساين من مرحلة اجلنني اإىل. 11 مرحلة 

امل�سنني"، االجنلو امل�رسية، الطبعة الثالثة، القاهرة.
 ، عبد اللطيف، ر�ساد اأحمد )1999(."مداخل حديثة يف رعاية امل�سنني"، "روؤية م�ستقبلية". 12

الندوة العلمية "امل�سنون يف م�رس،الواقع واخليال"، القاهرة.



Ĕď

مدى رعاية مؤسسات اجملتمع احمللي للمسنني في مخيمات جنوب
الضفة الغربية من وجهة نظر القائمني عليها 

الطيطي اإلله  د. محمد عبد 
جبر الرحمن  عبد   معني  د. 

الغريب، عبد العزيز )1995(. "املتقاعدون: بع�س م�سكالتهم االجتماعية ودور اخلدمة. 13 
االجتماعية يف مواجهتها"، �رسكة مطابع جند التجارية، الريا�س.

بتلبية  اخلا�سة  الرتبوية  للجهود  التخطيط  14 ."  .)1998( ال�سيد  حممد  حممود  فرحات، 
احتياجات امل�سنني املتقاعدين يف ج.م.ع"، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، ق�سم اأ�سول 

الرتبية، كلية الرتبية باالإ�سماعيلية، جامعة قناة ال�سوي�س.
املجتمع  االجتماعية يف . 15 اخلدمة  امل�سنني ودور  م�سفر )2005(."رعاية  القرين، حممد 

.)www.swmsa.com( ،ال�سعودي"، مقال من�سور، جملة العلوم االجتماعية
، دار الدعوة، تركيا. م�سطفى، اإبراهيم واآخرون)1989(."املعجم الو�سيط". 16

، دار ال�رسق،بريوت. معلوف، لوي�س )1975(."املنجد". 17
رعاية امل�سنني: بني م�سوؤوليات املجتمع ودور االأ�رسة  النعيم،عبد اهلل العلي )2001(. ". 18
واملوؤ�س�سات االأهلية والر�سمية"، ورقة مقدمة اإىل ندوة )املدينة وامل�سنون: دور املدن 

والبلديات يف رعاية امل�سنني( القاهرة،20-22 فرباير.

املراجع األجنبية:

Choi, . 1 Kyung-Rak, D. Min.,) 2002(,”The Church`s Caring Ministry for The 
Elderly in the Jang-Hang Area:A Case Study of Jang-Hang Evangelical 
Holiness Church”, Doctoral Dissertation Drew University), Dissertation 
Abstracts International, No.AAt3055353.

Havighurst, . 2 R.J,(1973). «History of Developmental Psychology 
Socialization and Personality Development through the life Span”. In: 
Baltes, P.B. and Schaie K.W.(Eds),Life-Span Development Psychology: 
Personality and Socialization Academic Press, New York,.

Levinson, D., Darrow, . 3 C., Klein, E., Levenson, M. and M Ckee, (1978).”The 
Season`s of Aman`s Life, Alfred A. Knopf, New York.

Morgan, David,(1998).”Age Differences . 4 in Social Network Participation”, 
Journal of Gerontology Social Sciences,vol.43,No4.

Rabinovich, Beth A. and Mansfield, Jiska.(1992).“The . 5 Impact Participation 
Structured Recreational Activities on the Agitated Behavior Nursing 
Home Residents: An Observational Study”. Activities, Adaptation and 
Aging, Vol,16 (4).


