


اإلساءة و اإلهمال لكبار السن 

ابراهيم عبدهللا الحمادى.د
رئيس الخدمات الصحيه لكبار السن

منطقة حولي الصحية

الكويت



االساءة و االهمال لكبار السن

ثقة هو عمال فرديا او متكررا، أو عدم اتخاذ اإلجراء المناسب داخل أية عالقة مبنية على ال•
.مما قد يؤدي إلى إصابة الشخص المسن بضرر أو كرب

.تعتبر اساءة المسن و اهماله لنفسه ضمن هذه الفئة من االعمال•

. تتم إساءة معاملة المسنين في المنزل، أو في دور الرعاية، أو في المجتمع•

ثر على تعتبر سوء معاملة كبار السن قضية اجتماعية بالدرجة األولى وصحية خطيرة تؤ•
.صحة كبار السن و قد تؤدي به الى االعاقة او الموت



:انواعه
جسدي. 1
نفسي. عاطفي/2

جنسي. 3

التمييز العمري. 4

االساءة المالية لكبار السن. 5

االهمال. 6

الحرمان . (حرمانه من الحقوق المدنية: مثال)هو اسوء صور االهمال : 7

رار عندما يقوم بعمل او عدم القيام بعمل قد يؤدي الى االض: اهمال كبير السن لنفسه8.
(مضطرب عقليا او ادراكيا)بنفسه 



:عالمات تدل على االساءة و االهمال

سوء النظافة أو الرائحة الكريهة•

pressure soresتقرحات الضغط •
نقص الوزن وجفاف الفم•

نظارات أو مقويات سمع أو أطقم أسنان مفقودة او مكسورة•

كدمات متعددة  •

عالمات الحبل•

عظام مكسورة•



خدوش وجروح•

قلق أو اكتئاب أو العزلة والسلبية•

اء إلى مثل تغيرات في وصية أو فقدان أو األصول األخرى أو إضافة أسم)تغيرات مالية مفاجئة •
(البطاقة المصرفية للمسن

امراض جنسية و التهابات متكررة •

:ةكما قد يشير سلوك مقدم الرعاية إلى إساءة المعاملة أيضا، كما هي الحال في األمور التالي•

عدم السماح للمسن بالتحدث

معاملة المسن مثل طفل

إعطاء تفسيرات غير معقولة لإلصابات



:عوامل الخطر
يمكن إساءة معاملة أي شخص مسن بغض النظر عن صحته، ومع ذلك، فإن إساءة المعاملة•

:تكون أكثر حدوثا عندما يكون كبار السن

على مستوى الفرد للمسن:

ضعيفين جسديا، وذلك بسبب اضطرابات مزمنة تسبب العجز غالبا

معزولين اجتماعيا

يعانون من الخرف أو التخليط الذهني

 جنس المسن

عنيفي السلوك



على مستوى الفرد لمرتكبي االساءة:

معتمدين ماليا على المسن أو يعيشون معه•

يعاقرون الخمر أو يتعاطون المخدرات•

لديهم اضطراب نفسي مثل الفصام•

سبق لهم أن مارسوا العنف•

لديهم شدة، مثل المشاكل المالية أو حالة وفاة في األسرة•

لديهم نقص في المهارات والموارد، مّما يجعل الرعاية محبطة•

ليس لديهم احد اخر يقوم بمساعدتهم•

امني العقوبة•



على المستوى االسري و المجتمعي و الثقافي:

االسر الفقيرة•

تزايد عدد النساء العامالت•

العزلة االجتماعية التي يعيشها مقدمو الرعاية و المسنين و انعدام الدعم االجتماعي•

تصور المسن على انه شخص ضعيف و هش و يشكل عبء على االسرة و المجتمع•

تآكل الروابط القائمة بين اجيال االسرة•

تآكل حجم االسرة•

تزايد فقر االسر و زيادة احتياجاتها•

نظم الميراث و نظم حيازة االمالك•



على المستوى المؤسسي:

تدني معايير الرعاية الصحية و الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات•

نقص تدريب العاملين و انخفاض اجورهم و زيادة اعبائهم•

عدم وجود الرقابة الدائمة•

السياسات الخاطئة التي تخدم مصالح المؤسسة بدال من مصالح المسنين•



:احصائيات

ميةالناال توجد إال القليل من المعلومات الخاصة بحجم المشكلة و باألخص في البلدان •

عاًما أو 60أشخاص في سن 6أكدت منظمة الصحة العالمية أن شخصاً واحداً من كل •
من السلوك المسيء تجاههم يرتكبه أفراد األسرة، وأن % 90أكثر تعرض لإلساءة، وأن 

.نمن العاملين في دور الرعاية والمستشفيات اعترفوا بإساءة معاملة كبار الس% 64



هد توقعت المنظمة أن يزداد سوء معاملة المسنين خصوصاً أن العديد من البلدان تش•
.  شيخوخة سريعة في السكان

عاًما سيزيد أكثر عن الضعف، أي 60ولفتت إلى أن عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 
2050مليار نسمة في عام 2إلى نحو 2015مليون شخص في عام 900من 

ين وأكدت أن معدالت إساءة معاملة المسنين مرتفعة في مؤسسات مثل دور رعاية المسن•
موظفين بارتكابهم 3ومرافق الرعاية طويلة األجل، حيث اعترف موظفان من كل 

من المؤسسات في الواليات % 36و ان 2017انتهاكات بحق كبار السن في العام 
.المتحدة االمريكية شهد حادثا واحدا او اكثر من االساءة للمسن



واعتبرت المنظمة أن إساءة معاملة المسنين هي مشكلة صحية و اجتماعية عامة على •
.قدر من األهمية

دراسة 52مستمدة من األدلة المتاحة من 2017وأشارت إلى دراسة أجرتها في عام •
دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، بيّنت 12دولة من مناطق مختلفة، بما في ذلك 28في 

عاًما وأكثر لشكل من أشكال 60من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم % 15.7تعرض 
.سوء المعاملة

ناء من مرتكبي اإلساءة لكبار السن هم من أفراد األسرة، وغالباً من األب% 90وبينت أن •
.أو الشريك



:حماية كبار السن
تنظيم حمالت لتوعية الجمهور والمهنيين•

(لضحايا اإليذاء ومرتكبيه المحتملين)عمليات فرز •

برامج مدرسية مشتركة بين األجيال•

(مثل إدارة اإلجهاد والرعاية القصيرة األجل)دعم مقدمي خدمات الرعاية •

.تدريب مقدمي خدمات الرعاية على التعامل مع حاالت الخرف و غيرها•

سن القوانين المشددة العقوبة لمثل هذه االفعال•

وجود الية واضحة لإلبالغ عن مثل هذه الحاالت تكون فيها حماية كبير السن اولوية•
.قصوى



إلزامية إبالغ السلطات بحاالت اإلساءة و االهمال•

وجود خدمات خاصة لحماية كبار السن•

زيارات منزلية يجريها عناصر الشرطة والعاملون االجتماعيون•

مجموعات المساعدة الذاتية•

ضمان منازل آمنة ومرافق اإليواء الطارئ•

برامج الدعم النفسي لمرتكبي أفعال إساءة المعاملة•

.التدخالت الرامية إلى دعم مقدمي خدمات الرعاية•







الإساءة النفس ية للمس نني

اتمر محمد فريد/ د

ستشاري لكية طب جامعة عني مشس–هيئة الصحة بديب، أ س تاذ طب املس نني –طب املس نني اإ

2020يوينو25



تحقيق الذاتالإنسانيةلإحتياجاتا

التقدير

التواصل اإلجتماع  

األمان

  
البناء الجسمان 



الإساءة النفس ية

أ س باهبا

جامتعي الإعامتد عىل الفئات العمرية ال خرى بسبب حصي أ و مادي أ و اإ

مس توى التعلمي و الوعي عند كبري السن

 الإجامتعيةو املالية للحياة احلديثة، و تضاؤل ش بكة امحلاية الإجامتعيةال عباء.

 املسنلإحتياجاتالصورة المنطية يف اجملمتع

املبالغة يف حامية كبار السن

 ينالنفس ية للآخر الإحتياجاتتدين املعرفة ابلصحة النفس ية الشخصية فضاًل عن.

:الس ياق

املزنل

ىل الزنلء خالل عام% 40: دور املس نني .*من العاملني يف دور املس نني ال مريكية أ ساءوا اإ

ال ماكن العامة

الإعالم

 *https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse



التأ طري/ قولبة ال

Stereotype





املسار احليايت

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-71544-5_1

Together Through Time – Social Networks and the Life Course

https://www.facebook.com/YALCSSSP/photos/a.1178895858864501/1178895832197837



أ شاكل الإساءة النفس ية

نشاء ال ذى اإ

الهتديد. 1

التسفيه . 2

املعامةل اكل طفال. 3

جحب الفائدة

التجاهل و حش التواصل. 1

جتاهل الرأ ي والترصف ابلإانبة. 2



ساءة النفس ية دلئل التعّرض لالإ

ل أ ن السلوكيات الناجترمغ  ة ميكن أ ن الاعتداء النفيس هو ال كرث صعوبة للكشف، اإ

مالحظهتا من جانب الضحية

الانسحاب والاكتئاب

القلق والرتدد و التحدث براحة عن ما جيري

واخلوف من أ فراد ال رس

جتنب النظر املبارش للمخاطب.

نعزال ىل الإ امليل اإ

حنطاط تقدير اذلات .الشعور بقةّل القمية و اإ

تغرير عادات ال لك أ و النوم.



ةعالج الإساءة النفس ي

توعية كبار السن بأ حتياجاهتم النفس ية معومًا، و أ مهية حتقيقها.

تعزيز احلوار بني كبار السن و اخملالطني لتفهم املبادئ الشخصية و الإحتياجات النفس ية.

 لكبار السن( جحب املنفعة)التوعية بأ شاكل الإساءة النفس ية السلبية.

 ساءة يف أ ماكن جتمعهم (ني و املساجد و املنتدايتمثل دور املس ن)محالت لتوعية املس نني بصحهتم النفس ية، و مراجعة تعرض املس نني لالإ

شهار الامنذج القوي: تعديل الرسائل الإعالمية السلبية عن كبري السن .ةمقاومة الصورة المنطية للمسن الضعيف و اإ



املطلوب

اس ئةل تدور حول احملور  اخلاص بمك٣

ما أ شاكل الإساءة النفس ية الغري تقليدية اليت يتعرض لها كبار السن يف اجملمتعات العربية؟. 1

القولبة الفكرية دلور كبار السن يف اجملمتع و . حتياجاهتم2 .اإ

هل هناك ما يس تطيع فعهل كبار السن محلاية نفسهم من الإساءة النفس ية؟. 3

عالن وكذكل توصيات يف نفس اجلانب لالإ

التوقف عن قولبة كبار السن يف الامنذج الضعيفة، و تداول سري الشخصيات املس تقةل الناحجة. 1.

برامج توعية كبار السن ابحتياجاهتم النفس ية و حاميهتا. 2

برامج التعلمي املس متر للبالغني و كبار السن . .املطلوبةاملهارات املهينة احلديثة لإكتساب3



ي المحام 

ي ز عبدهللايالضعيانيالعنز

ABDULLAH AL-ANZI

@ABDULLH _AL-ANZI

http://abdullahalanzi.blogspot.com



دامة ، أهداف التنمية المستتالكويت، والتي من بينها األمم المتحدةأعضاء في دولة193، اعتمدت 2015في سبتمبر 

مستتدامة لعتام وتندرج في إطار خطة التنمية التتسم جميعها بقابليتها للتطبيق،غاية 169هدفا و17والتي يبلغ عددها 

متة النمتو والتي تنادي بضرورة التصدي الحتياجات الناس في البلتدان المتقد. «2030أجندة »أو ما يعرف بـ 2030

.والبلدان النامية على حد سواء

http://magnetrack.klangoo.com/v1.1/track.ashx?e=AP_ITE_CLK&p=808654&d=44785&c=bd04c9a2-bec3-4297-afd5-e1629bc1ab36&u=33f98fef-7b5a-4c09-b70a-dc678f34f565&l=http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/808654/31-01-2018-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7&redir=http://www.alanba.com.kw/tags/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/?utm_campaign%3Dmagnet%26utm_source%3Darticle_page%26utm_medium%3Dintext_entity


هتي تعبيتر عتن رنيتنتا المةتترنة لينستانية، وهتي17األهداف اإلنمائية المستتدامة التـ»

جبتات قائمتة بالوا»، موضتحا أن الخطتة تم ت  «عقد اجتماعي بين زعماء العالم وةعوبه

.«جاحالتي يتعين النهوض بها ألج  الناس والنونب، وهي برنامج عم  لتحقيق الن

األمين العام لألمم المتحدة-بان ني مون 



التيوالعنفالسيئةوالمعاملةاإلهما لحاالتحدوضعأهمية

التنميةأهدافتحقيقالعالمأرادماإذاالسننبارلهايتعرض

.أحدإغفا بعدمعليهتقومالذيبالتعهدوالوفاءعةرالسبعةالمستدامة



الدستور الكويتي
8مادة •

.تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين
29مادة •

لعامة، الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ا

.ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين

سن أو تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن ال

.الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو األصل أو الدين

قانون رقم 

.  2016لسنة 18

بشأن رعايـة 
المسنين



قوانين الرعاية

خدمات االجتماعية •
رعاية صحية

رعاية نفسية •

(منحة–إلزامية )مخصصات مالية •

خدمات رياضية وترفيهية•



بةأن الرعاية االجتماعية للمسنين2007لسنة ( 11)القانون رقم •

25بةأن الرعايـة االجتماعيـة للمسنين 2016لسنة 18قانون رقم •

51الالئحة التنفيذية •

الالئحة التنظيمية•



(1)مادة

:نهامن قرينالمبينالمعنىاآلتيةوالعباراتبالنلماتيقصدالقانونهذاأحنامتطبيقفـي

.سنة(65)وستونخمسا  العمرمنبلغنويتيمواطنن :المسن1.

منالعاديالةخصينمنهماجزئيا  أونليا  لنفسهينمنأنعلىقادرغيرمسنن :المعوزالمسن2.

.نفسيةالأوالعقليةأوالبدنيةأوالماليةقدراتهفيقصورنتيجةالطبيعيةالحياةضروريات

.األةقاءاألوالد،أوالداألوالد،الزوجة،أوالزوج:وتةم المسنأقارب:األسرة3.



(19)مادة 

ة مع عدم اإلخال  بأي عقوبة أةد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سن

ة أحد المسنين وبغرامة ال تزيد على ألف دينار نويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ن  من ُنلف برعاي

سن، أما إذا وامتنع عن القيام بفع  مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالم

ال تزيد نةأ عن ذلك وفاة الةخص المسن تنون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات وبغرامة

.على خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

بإحدى وتنون العقوبة بالحبس مدة ال تجاوز  ال ة أةهر وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار أو

ون العقوبة هاتين العقوبتين إذا نان الضرر نتيجة إهما  المنلف، أما إذا نةأ عن ذلك وفاة المسن فتن
.الحبس لمدة  الث سنوات وبغرامة ال تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين



(  20)مادة 

مع عدم اإلخال  بأي عقوبة أةد ينص عليها أي قانون آخر، 

لى يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أةهر وبغرامة ال تزيد ع

تعم  ألف دينار نويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ن  من اس
.بطاقة المسن دون أن ينون له الحق في ذلك



كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته 
. أو ينقص منها

القانون المدني النويتي84المادة رقم  



يمكن تعريف إساءة معاملة المسنين بأنّها 

القيام بفعل واحد أو فعل متكّرر، أو عدم اتخاذ اإلجراء المناسب، داخل أيّة عالقة "

". يُتوقّع فيها وجود الثقة مّما يؤدي إلى إصابة الشخص المسن بضرر أو كرب



إيذاء المسنين
اإليذاء هو مشكلة خفية تعني تعنيف أو إهمال كبير السن بواسطة المرافق أو أي شخص 

قريب منه مما قد يشكل يؤدي إلى الضرر به، ومهما كان نوع اإليذاء فإنه سوف يؤدي إلى 
.معاناة أو إصابة أو ألم أو انتهاك لحقوق اإلنسان وتخفيض جودة الحياة للشخص المسن

:تعريف منظمة الصحة العالمية إليذاء المسنين

هو فع  متنرر أو لمرة واحدة، أو التصرف بةن  غير مناسب، يحدث في أي عالقة إذا 
.نان هناك  قة متوقعة مما يسبب أذى أو ضرر لنبير السن



:أنواع إيذاء المسنين

.بةن  مقصود مما ينتج عن ذلك مرض حاد أو مزمن أو إصابة جسدية أو ألم وغيرهم: اإليذاء الجسدي•

نتة اللفظيتة هو اإليذاء اللفظي أو غيتر اللفظتي التذي ينتتج عنته ألتم نفستي أو الختوف أو الحتزن، م ت  اإلها: اإليذاء النفسي أو العاطفي•

.والصراخ والتهديد وغيرهم

.إذنههو استخدام أموال أو ممتلكات كبير السن بطريقة غير قانونية وبدون: سوء المعاملة المادية•

.م   االتصا  الجنسي من أي نوع مع نبير السن من غير رضاه: االعتداء الجنسي•

.هو عدم أداء الواجبات المستحقة لنبار السن أو الفة  في حمايته من الضرر: اإلهمال•



:سوء المعاملة المادية

.سحب مبلغ نبير من حساب نبير السن•

.تغير مفاجئ في حالته المادية•

.اختفاء األموا  من خزينته•

.تغير الوصية أو سلطة المحامي بةن  مريب•

الما  بينما م   سحب مبلغ من)وجود نةاط في الحساب بالبنك ال يمنن لنبير السن القيام به •
(.نبير السن طريح الفراش

النترونيةجرائم –أزمة نورونا 



و يسررق الشخص الذي يرتكب تلك الجرائم؛ األمان المالي للمسن،، فه

كثرر طوال السنوات الباقية من حياة كبير السرن، ألنره قرد يأخرذ مرا هرو أ

فانرره يسرررق جررشء مررن شخنررية المسررن، الجررشء الررذي كرران . مررن المررال

.قادراً على منح الثقة، والجشء السليم، المستقل، والفخور



يقدم التةريع طريقة موحدة للتعام  مع الجرائم التي يتم التعام  معها بةن  غير متسق•

الما  العام–الطف  –المعاقين –قانون المرأة •

المسن أساس المجتمع–الطف  ن  المجتمع –المرأة نصف المجتمع 



هناك شعور بأن هذا األمر من األمور العائلية، وأنه ال 
.ينبغي علينا التدخل، لكننا نتحدث هنا عن جريمة

 بد أن تكون هناك جريمة تسمى السرقة من الشخص ال
.حتى يعرف الجميع حقيقة األمر( البالغ الضعيف)



اإلنفاق على كبار السن
التشام طبيعي•
أخالقي•
ديني•
قانوني•



وجودحالةيفالمشددالظرفلتقديرتقديريةسلطةالقاضيإعطاءمنبدالإنهالقوليمكن
جميعفيوبةالعقتشديدبضرورةنوصيكمالها،الالزمةالعقوبةوتقديرالظروفهذهمثل

للمجنيإرهابالسرقةحاالتيصاحبماعادةألنهوذلكالمشددةأوالبسيطةالسرقةحاالت
التكميليةالعقوباتتشديدويجبالمجتمعفيبهوالشعوراألمنقيمةيقللماوهوعليه

الالسرقةريمةجألنالجرائم،هذهمثلتكرارلمنعوذلكاألصليةللعقوبةالمصاحبةوالتبعية
.أيضاعليهالمجنيالشخصذاتعلىانصبابهايتعدىبلالشخصمالعلىتقتصر



:التوصيات

.نبار السن أو المسنين من احدى غايات التنمية المستدامة، ويتجلى ذلك بوضوح في الهدف العاةر من أهداف التنمية المستدامة•

".ال جريمة وال عقوبة إال بنص"المبدأ القانوني •

جريمة )، م   ين الجزاءالتنييف القانوني لالستغال  المالي لنبار السن، ينتنفه صعوبات عدة، لمحاولة استغراقه بعدد من الجرائم المنصوص عليها في قوان•

مة يعاقب عليها القانون وتختلف باختالف القوانين والتةريعات، وحتى يتسنى لنا اعتبارها جري(  خيانة األمانة،،،–النصب واالحتيا  –السرقة –االستيالء 

.ال بد من توصيفها بدقة وتضمينها لنصوص القانون

.  وبعد العرض الذي تم تقديمه تبين لنا قصور قواعد القانون التقليدية إلضفاء فع  التجريم على واقعة االستغال  المالي لنبار السن•

.ضرورة تدخ  تةريعي العتبار االستغال  المالي لنبار السن من الجرائم المعاقب عليها في القانون•

.بعض دو  أمرينا و أروبا قامت بتجريم م   هذا الفع  واعتبرته جريمة مستقلة حددت نصوص الجزاء الخاصة بها•





عنوان الورقة المقدمة

(األسباب والحلول ... اإلساءة االجتماعية لكبار السن ) 

مقدم الورقة

األستاذ عبدالكريم محمود المال

االستشاري االسري و التربوي 



أهمية طرح الموضوع 



خ وماا  مراكم اا.  قلااا مراكم ااخ مر لرااا ركللسااا مرا اا    : أولاا  

ي هاه  مرقل لا مكم خ  دور مرا     ، وقلا ملأفكمد مرعلمل   فا

. مراكم خ لأنهل تعتاد غلربل للى مرعال مرتطولي 



.  ام زيادة نسبة المسنين بسبب التطور الصحي في العالم بشكل ع: ثانيا 

مليوون نسومة فوو  700فإحصائيات الأمم المتحدة تبين إن عدد المسنين تصل الى 

مون 1أي ) مون السوكان العوالم % 16ستصل الى 2050سن الستين ومع حلول العام 

(افراد 6كل 



ينالمشكلات التي تواجه المسن



مون عدم توفر الحياة الطبيعيوة التوي كانوو موجوودة لودي م

افيوووة قبووول لاعوووباا احتياجوووات م العائليوووة  و المميووو ات ال  

.  ة من العادات والت اليد الساب...المراف ة ل ذه المرحلة 



ومركمحاا مل فتقلر إرى شرسك مرح لة أو شرسكا مرح لة ، مال س بب لدم مرشعور بللأمال 

كمب  فتهسد ن ابا مر اوو ومرقلام ماال ساعال مرا ا  فاي حلراا ما  م اط.مر ف  ا 

نفسي وهو سأثك لل ه رح ل م  مرتفلع مرضغط   

َجعَنَل بَْيننَُكْم ْم أَْزَواًجنا ِلتَْسنُكنُوا لِلَْيَانا وَ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمنْن أَْنُُِسنكُ ) 

ِلكَ َمَودَّةً َوَرْحَمةً ۚ لِنَّ فِي 
(قَْوٍم يَتََُكَُّروَن ََليَاٍت لِ ذََٰ



حكاومي مرتوقف ل  ملإنتلج وذرك ب بب مرتبالهه  بلرعاال مر

اال م. أو مرشر لت وهه  مراؤس لت ت ضع رقلنو  مرتقللاد 

عك و سشاا. سااؤثك للاا ه  نف اا ل بعاادم أها ااته  فااي مرح االة 

. مربعض منه للرا للى مرااتاع  



م  ساااوع معلملاااا ملأولااا د و وودااالته   ولااادم مر اااؤم  لااا ه  

ووساالرمته  و مل نشااغل  بااأمور مرح االة رفتااكمت هوسلااا وه اال 

لاى قصص  ث كة ومومقف لدسدة تبا   مادق ق اوة مرح الة ل

. مرا     



 االع فقاادم  مراادور مر االبم  ا تشاالر و مودااه لااأفكمد مل فاارة و رل اال  فااي ملأح

مرقدساا 

مرومرادس  خصورل في حلرا لدم تقبل ملأول د ومرب لت مر صح ومرتود ه م  قبال

. ل ختل و ظكوو مرح لة  و مل ختل و مرخم ي ب   مرا ل   

وماا  خلاا   دل االتي مااع  باالر مر اا  وداادت تااأث ك معلملااه ملأولاا د وووداالته  

ولاادم مر االب ا للاا ه  ح اا  تك ااس فااي نفوسااه  مرشااعور بلل  ااطهلد مرفكااك 

. مرتقبل ونككم  مراا ل 



: الحلول الرئيسية لمشكلات المسنين 

يحث إنا نفتخر ونعت  بأننا مسلمون و إن مبادئ هذا الدين العظيم
. المسلمين على بر الوالدين و احترام ذي الشيبة 

.... (  ين وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالد) في ول هللا تعالى 

ن وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال تعبدون إال هللا وبالوالدي) 

سناً إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس ح  

تم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ثم توليتم إال قليالً منكم وأن

(معرضون



: الحلول الرئيسية لمشكلات المسنين 

إنا نفتخر ونعت  بأننا مسلمون و إن من مبادئ هذا الدين

. العظيم بر الوالدين و احترام ذي الشيبة 

تعالى في ول هللا 

ا يَبْ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا لِالَّ لِيَّاهُ َوبِ َوقََضىَٰ  لُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَرَ اْلَواِلَدْيِن لِْحَسانًا ۚ لِمَّ

ٍ َوالَ   َكِريًما َوقُْل لَُاَما قَْوالً تَْنَاْرُهَماأََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما فاََل تَقُْل لَُاَما أُف 



سلموعليههللاصلى-هللارسولأن-عنههللارضي-هريرةأبيعن

؛((قهفيعتفيشتريهمملوًكايجدهأنلالوالًداولديجزيال)):قال-

.مسلمرواه

؟المسلمشخصيةعلىاألحاديثهذهتأثيرهوفما



ت ديم الرعاية لكبير السن: أولا 
. وهو يعيش في الأسرة



ب التركيز على التدري: ثانيا 

وليجاد كوادر متخصصة ، 

.  لرعاية المسنين 



رفعل امرتأ  د للى مراؤس لت مر  كسا للى مراشلر ا م: ثلرثل 

رعلرا اوذرك  بتأس س مكم خ رلا     بح ب معلس ك مراودة م

مع مكمللة أسلوب ح لت ل ملإسل م ا وللدمت ل و تقلر دنل

. مرااتاع ا 



لى التأكيد على المؤسسات الخيرية ع: رابعا 
وضع اوقاف خاصة لكبار السن وقد ابدا
صالمسلمون في ذلك حيث تم بناء وقف خا

ان ي تم بالمسنين في فلسطين الحبيبة وك
ف مع بتوفير السكن وكسوة الشتاء والصي

توفير
. حاجات م المختلفة 

.وكذلك في المغرب في مدينة مكناس 



ال ق: قالحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا، : ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

( ويعرف شرف كبيرنا

حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال 

.حديث حسن صحيح: الترمذي



اعباا حاجات المسن المختلفة من  حاجاته الجسمية: خامسا 

:والنفسية والاجتماعية والروحية

يإ  إهال  مرالنب مل دتاللي و مر فسي ومركوحي ره تأث ك سلب

ث .. .فلراه  أ  نعكو حلدلته مر ف  ا و مل دتالل ا . للى مرا   

ج سل  وفم بكنلم. نضع بكنلمج متكلمل ركغلسته مركغلسا مر ل اا 

. ومدرو  حتى نحقم ملأهدمو مراطلوبا وسكو  ل صرم فللل  



: ج التنمية المستمرة و التحفي  على العمل و الانتا: سادسا 
 .

 بلناماذا ن دم لمست"في ل اء مع كبار السن وكان عنوان الل اء  

مع وجود شيء من الاستغراب من بعض المشاركين عن أي"  

ح م لالا ان الغالبية من م كان متشوقا لطر ! مست بل تتحدث 

. هذه المواضيع لأن فيه تح يق لكيانه وعخصيته



ان على المراك  الخاصة بالمسنين وضع اهداف
. لاستمرارية التدريب الم ني ل ذه الفئة 

: ونضع م الا توضيحيا لذلك 
.  سن استمرارية التدريب والتطوير لكبار ال: ال دف 



ريبان على المراك  الخاصة بالمسنين وضع اهداف استمرارية التد

:  ويتم بالخطوات الم ترحة 

تشجيع المست دفين وغرس ال  ة في نفوس م . 1  .

وضع استبانات ورقيا أو عف يا لمعرفة قدرات م وامكانيات. .   م 2

توفير مدربين ومرعدين للجوانب التي تم اختيارها . 3  .

وضع خطة لتح يق مشاريع م . 4  .

العمل الجماعي لعمل معرض من منتجات م المختلفة . 5  .

إيجاد حواف  مادية ومعنوية للمشاركين . 6  .



الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم ي بو لنا  هذا
إذا قامو” قال رسول هللا.  المف وم العميق في ول 

الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فان استطاا أن يغرس ا
تأمل هذا الموقف ال يامة قد قامو وانو”  فليغرس ا

تستطيع أن تغرس فسيله فيأمرك الحبيب صلى هللا

عليه وسلم أن تغرس ا ، و ي ول الامام أحمد بن حنبل
هذا لي تم( من المحبرة الى الم برة  ) رحمه هللا تعالى 
. حتى ن اية عمره .الأنسان بالعمل



: أهم التوصيات 

مل سااتاكمرسا مرتاادرسب و مرت ا ااا مربشاارسا و مل سااتفلدة ماا . قاادرمت 1

. وهلقلت مرا     

ب االع موقاالو خلرااا رلا اا    للااى قاال لا ملأوقاالو مرفل ااط .   ا 2

. ومراغكب ا 



تأس س مكم خ تدرسب ا مت صصا في رللسا مرا     و  ف.  ا مرتعلمال 1

. معه  

فااتح مااال  مرتومراال ومراحلدثااا مااع  باالر مر اا  ماا  خلاا   وساال ل . 2

.  مل تصل  مرا تلفا 

لال بكممج مدتالل ا ووسلرمت م دمن ا رلأسومق . 3





1



اإلساءة الجسدية لكبار السن 

العنفأواألذىأشكالمنشكلأي

اإلصابةأواأللمإلىيؤديالذي

.السنفيلكبير

2



الضرب 

الركل 

اللكم 

الخدش الدفع  

التغذية 
قسريا  

الصفع

3

أشكال العنف

الجسدي 



4

(كبير السن)عوامل الخطورة 

الضعف الجسدي•

(االعتماد على اآلخرين)التراجع الوظيفي •

العزلة•

أمراض الخرف والهذيان•



5

(مقدم العناية)عوامل الخطورة 

تعاطي المخدرات أو الكحول •

االعتماد المالي على كبير السن•

التاريخ اإلجرامي •

بعض األمراض النفسية مثل مرض الفصام•



6

عالمات التعرض لإليذاء الجسدي

ظهور كدمات أو جروح أو حروق على الجسد •

اإلصابة بالكسور أو الرضوض •

كسر زجاج النظارة أو إطارها•

موجود آثار التعنيف، مثل عالمات ربط الحبل على المعص•

منع المرافق للزائر الجلوس مع كبير السن بمفردهم•



7

التوصيات

الزيارات الدورية للطبيب ومعالجة االضطرابات السلوكيات•

والنفسية التي قد تحصل لكبير السن

الزيارة المنتظمة لكبير السن وقضاء الوقت الكافي معه•

دعم مقدمي الرعاية ومنحهم االجازات و الوقت الكافي للنوم •

ومراجعة الطبيب المختص في حال وجود ضغوطات كبيره

غ عن مراقبة كبار السن وتقصي عالمات العنف المحتملة واإلبال•

ذلك في حال وجودها 



العلمية الرقمية الثالثةالندوة 

كبار السن مسؤوليات وأدوات حماية 

خبير مختص في استراتيجيات المسؤولية المجتمعية مريم رضوان / د

نحو كبار السن مسؤولية المجتمع واألفراد للحد من اإلساءة 



:مقدمة
لكبار السن منزلة حرص ديننا اإلسالمي وجميع األديان السماوية إن يكون

ِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا  )وتعظيما، وجاء في قوله تعالى  اء في ، وج(وقل رب 
.كبيرناليس منا من ال يرحم صغيرنا ويوقر ) السنة النبوية

ية موضوع ذو أبعاد إنسانية عميقة، ومسؤولية مجتمعية تضامنأن رعاية المسنين

لحقيقية تتمثل في تنفيذ هذه الشراكة المجتمعية ا. مشتركة بين األفراد والمجتمع
.السنكباربتضافر الجهود المتكاملة للحد من اإلساءة تجاه 



تعريف المصطلحات

.بهااألعمال التي يكون اإلنسان مطالبا  : المسؤولية لغة
عادات ، أي جماعة من الناس تربطها روابط ومصالح مشتركة و(جمع)كلمةٌ مشتقة من الفعل : المجتمع لغة  

.وقوانين وتقاليد واحدة
ريق عن ط. شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني: المسؤولية المجتمعية

شغل بموجبه االلتزام بتحمل المسؤولية الحتياجات المجتمع ،بالتصرف األخالقي وفقا للمعايير الدولية، تن

ثرها في المؤسسات بالقضايا االجتماعية والبيئية، في السياسات واألنشطة الخاصة بأعمالها لتحسين أ
.المجتمع

ية وبلغ عمر زمني محدد، هو الشخص الضعيف الذي يحتاج إلى الرعا" العمر"بهمن تقدم :تعريف المسن

ني رغم ذلك اختلفت الثقافات والعلماء في تحديد العمر الزم. عام فأكثر60من غيره، هو الذي يبلغ عمره 
.لبلوغ مرحلة المسنين

تؤدى وهي التي، االذيواتفاق على مفهوم اإلساءة بل يوجد تداخل مفاهيمي بين اإلهمال ال يوجد : اإلساءة
.من مقدمي الرعاية إلحداث األذىقصدىاووهي فعل متعمد . إلى ضرر وتهديد لصحة وسعادة المسنين



المواثيق الدولية

يوما عالميا للتوعية يونيو15اعتبر يوم( 127/66)الجمعية العامة بموجب قرارها رقم منما ورد بناء علي

,بشأن إساءة معاملة كبار السن
;.عدة أمور هيتضمن
ديا تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة واألمن، دون خضوع ألي استغالل أو سوء معاملة، جس: الكرامة

عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو النظر عن أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، دون . أو ذهنيا

.أو كونهم معوقين أو غير ذلكاإلثنية
أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي: االستقاللية

.ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع: المشاركة
.اتهمالتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك احترام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياج: الرعاية

.تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة إلمكاناتهم: تحقيق الذات



:فئات كبار السن

:ثالث فئاتإلى ينقسم كبار السن 

عائلة، كبير اليحيطهم االهتمام والعناية المتكاملة من األسرة هنا يمثل المسنوالذين يشملهم كبار السن .1

جون إلى تتمثل في الزوجة القادرة علي العطاء واألبناء واألشقاء، يحتاالتي .الدرجة األوليويتمتع بالرعاية من 

..الحد األدنى معدومة بعض التعاون األسري من قرابة الدم ، درجة اإلساءة تكون في

تحت فئة القرابة من الدرجة الثانية، ليس لهم أشقاء وال أبناء عمومة أو أخوال يفتقدون كبار السن . ب

ن تكون من الممكن إ. لديهم عقد نفسية تراكمية من عدم اإلنجاب، واالفتقار والتفاعل االجتماعي . اآلدميةالغريزة

هذه ونعتهم بهؤالء معرضين لإلساءة مثال ضعاف السمع وفاقدي البصر..اإلساءة بالغة رغم أنها غير منظورة

.ال تري أنت ..أنت ألتسمع) الكلمات

ولى وال المتشردين منذ الصغر ولم ينجبون من األطفال وليس لهم قرابة من الدرجة األ)األسرية فاقدي الرعاية . 2

.درجة اإلساءة كبيرة( وال امتداد اسري فاقدي ألي سند وغطاءللثانية

ات النازحين نتيجة للكوارث واألزمات كذلك المتمردين على األسرة نتيجة للخالفضحايا ومفقود الحروب . 3

.اإلساءة عالية .األسرية



قضية إساءة معاملة المسنين

، وهي قضية اجتماعية وصحية خطيرة تؤثر على المزيد من كبار السن في المجتمع  

و . إال  في بعض البلدان المتقدمةبهاالخاصة ديراتمن الموضوعات التي تغلف 
وتمثل انتهاك . نفرق ها الُحرمة االجتماعيةالبد من أن%.10-% 1تتراوح بين 

وهى تقتضى استجابة عالمية متعد دة .لحقوقهم اإلنسانية في جميع أنحاء العالم،

على الرغم من محدودية البيانات الدقيقة .الجوانب ترك ز على حماية حقوق المسنين

،وعدم الشفافية في اإلفصاح عنها ال توجد معدالت النتشار هذه الظاهرة أو التق 
ألن في معاملتهم،خاصة لذوي االحتياجات الخاصةempathy...Sympathyبين

.بعضهم يعتبر تحقق األولي إساءة بينما يعتبر الثانية إساءة



:عدة مسؤولياتكبار السن في تتمثل شمولية المسؤولية المجتمعية تجاه
:مسؤولية األسرة . 1

أمرت جميعها بتوقير وطاعة كبار التىوالديانات السماوية السمحة من الخطاب القرآنيالمسؤوليةتحددت هذه

.السن وإكرام الوالدين، وتحت مظلة التكافل االجتماعي والتراحم
.تتمثل مسؤولية األسرة في عدة أمور منها

.تأكيد وتأصيل القيم والتعاليم الدينية
.االهتمام بالمسن في عالقات التراحم والمودة والرحمة

.تعزيز دور األسرة في رعاية كبار السن
:يتمثل الحد من اإلساءة في

.باالحتياجات النفسية والصحية واالجتماعية للمسنين وآلية تلبيتهااالهتمام

.باالحتواءالرعاية الصحية والطبية والغذائية االجتماعية واإلحساس

.معهم حتى ال يشعروا بالعزلة واالكتئاباالمشاركة
االهتمام بحياتهم االجتماعية من خالل تنظيم الزيارات لألصدقاء التبادلية، المخالطة والمؤانسة ،اإلدماج 

.االجتماعي



:مسؤولية اإلفراد
يجب أن يكون للفرد دور في خدمة يشكل الوازع األخالقي بعدا  أساسيا  في تنمية المسؤولية المجتمعية،

..لمجتمعالمجتمع والعمل التطوعي ليساهم في تطويره وتنميته من خالل التزامه األخالقي كفرد في األسرة أو ا
:تتمثل مسؤولية األفراد

االعتراف بما للمسنين من إسهامات وقدرات وحقوق العيش بكرامة واستقاللية

جوء الوعي بعدم التفك ك األسري الذي يدفع عددا  من المسن ين إلى اللغرس أسس الرعاية المجتمعية السليمة

إلى مراكز الرعاية ودور اإليواء

:يتمثل الحد من اإلساءة
يهدد صحة كبار السن واالهتمام  بالممارسات المتعلقة بالرعاية الطبية، حقوق19تعزيز التوعية بان كوفيد

.اإلنسان، وكرامة الجميع، وفرص حصولهم على الخدمات الصحية 

.حماية كبار السن من كافة أشكال التمييز والعنف واالستغالل على مستوى األسرة والمجتمع

.تجريم إي ممارسات تؤدي لإلساءة



:مسؤولية المجتمع

قوة تقع على عاتق المجتمع، وتعد الضوابط االجتماعيةأن رعاية المسن هي مسؤولية مجتمعية متكاملة

ومادي،ال تقتصر علي وقيميةجوانب أخالقية حقوق المسنين من اإلساءة وهى تنطوي علىضاغطة لحماية

.مؤسساتهاوالدولة 

لحد تنفيذ إستراتيجيات عديدة من أجل الوقاية وإيجاد التدابير الالزمة ل:تتمثل مسؤولية الدولة تجاه كبار السن

.لكبار السنإالساءةمن 
:كبار السنايواءدور 

ة أو دور اإليواء لها وجهان احدهما ايجابي واألخر سلبي، يتمثل االيجابي في وجودها لفاقدي الرعاية األسري

غوط التأثير السلبي أنها قد تغري كثيرا من األفراد ربما نتيجة للظروف االقتصادية أو ضإما.حاالت اللجوء

وااللتزام والمسئولية تجاه أولي األرحام، وانحراف عن حاجة . تمثل انحرافا عن قيم الديننفسية، أو غيره

المصلحة العامة لقيمة الترابط والتماسك واالنتماء االجتماعي



بالحد من إساءة كبار رفع الوعي المجتمعي عن طريق حمالت المناصرة والتثقيف للمواطنينمن خالل:اإلعالم 

.السن
عن توفير احتياجات كبار السن في دور المسؤولةبصفتها الجهة : االجتماعيةالتنميةمؤسسات

.اإلدارية والماليةاإليواء
وتوجيه .اإلساءاتاثارإذكاء الوعي العام بمسألة إساءة كبار السن من خالل الكشف عن :قطاع الصحة

.الخدمات الصحية بشكل علمي ومؤسسي لخدمة قضايا المسنين الصحية
.الرعاية االجتماعية؛ من خالل توفير الدعم القانوني والمالي واإلسكاني

واالهتمام بتغيير السلوكيات الخاطئة في حقوق كبار السن في المناهج الدراسيةادماج: مؤسسات لتعليم 

.المعامالت مع كبار السن
.البالغات عن اإلساءاترصد:مسؤولية األمن
:الحد من اإلساءة

.في التصرف بطريقة ال تؤدي إلى اإلساءةاالستجابة المجتمعية
لناجم عن عدم عزلهم عن المشاركة االجتماعي ة قد يؤد ي إلى الشعور بالعجز المعنوي إلى جانب العجز الحقيقي ا

.التقد م في السن



السودان التدابير والوقاية

، وهو من المجتمعات التي تكن  للجدة والجد مكانة خاصة ,أن السودان بلد متعدد الثقافات واألعراف والعادات والتقاليد

م وبحك. في الهرم األسري، على الرغم من التغيرات العميقة التي لحقت بكيان أألسرة ووظائفها ومسؤولياتها

ضافة المستمرة التي صاحبت طبيعة الحياة المعاصرة وما طرأ على المجتمع من تطورات سريعة ومتالحقة، إالتحوالت

وكذلك غياب األسرة الممتدة والهجرة من الريف إلى الحضر ما زال جزء كبير من هذا المجتمع . إلى ظروف الحرب 

ل والتراحم بين نتيجة لترابط النسيج االجتماعي وإعالؤه لقيم التكاف. يرفض وضع كبار السن في مراكز رعاية المسنين

نساني األسرة تتمسك بدورها اإلالتزال.ظلت األسرة الممتدة هي نواة المجتمع، وظل التكافل االجتماعي مستمر . أفراده

.  واألخالقي والديني في رعاية المسنين وتحيطهم بكل مظاهر التقدير واالحترام والمحبة

.%35_%25المرضي المسنون يشكلون 2،300.000كانت 60المافوقإحصائيات لكبار السن 
.غالبية كبار السن من نازحي الحروب والمتشردين

ا65إي عدد البالغين الذين تجاوزوا سن 983,852نسبة األميين كبار السن .عام 
ول إدخال نظام الخدمة الوطنية االجتماعية وتعزيز ما هو قائم من الدعم المجتمعي التقليدي وتسهيل الحصضرورة

على المساعدات االجتماعية



:النتائج
مياالسالالدين التي أكد عليها التعاطي مع قضايا كبار السن وتأمين حقوقهم إن -1

.الدين وثوابت الديانات السماوية

.االساءةيوجد إال القليل من المعلومات الخاصة بحجم ال -2
ذو المقدرات والخبرات من القيام بأعمال تعود عليه التقاعد يحرم المسنينسن -3

.باآلثار االيجابية في كل الجوانب ويواجه كبار السن مشاكل اقتصادية
.الحكومات على إدماج مبادئ الحد من اإلساءة في برامج الدول الوطنيةتشجيع -4
نون القوانين، لكن ال يوجد أي قاوالعديد من البنود في التشريعات الوطنية ورد -5

متخصص بحقوق كبار السن



:التوصيات

تجاه كبار السن وترسيخ الوعي بتعزيز عند أإلفراد والمجتمع بتوعيتهتنمية المسؤولية المجتمعية-1

مكانتهم وعدم اإلساءة إليهم

لكبار ضرورة أن يساهم اإلعالم بمختلف وسائله وأدواته من أجل تفعيل مسؤولية اإلفراد والمجتمع-2
.السن ، من خالل توضيح المفاهيم الصحيحة للحد من اإلساءة

المجتمعية داخل دور رعاية المسنين، لتطبيق أفضل األساليبأدراج إدارة متخصصة للمسؤولية-3

.جدوى تتسم بالشفافية وتمليك الحقائق بالمتابعة والمساءلة للحد من اإلساءة
د تجاه تبنى معيار ومؤشر وطني لكل دولة وفقأ إليمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلفرا-4

.كبار السن والحد من اإلساءة
حد من إصدار إستراتجية وطنية لكل دولة تعتبر الوثيقة المرجعية لحقوق كبار السن، تضمن ال-5

.  منظمات والمجتمع المدنيواإلساءة لهم، بشراكة مع الدولة مع المؤسسات 

وقائية أمنة وتوفير الخدمات في بيئاتالعمل علي وضع خطط واضحة للتعامل مع كبار السن-6

واالهتماملهم من خالل المراعاةاواالساءهبامتيازات متكاملة بعدم التقليل 



:المراجع
مارس 11لمسؤولية المجتمعية الفردية، مجلة العرب االقتصادية الدولية، الحسيني ، بن محمد عامر -11.

2020.

.  المعاني، موقع الكترونيمعجم -22.

عوض بن إدريس،مقاربات لمفهوم المسؤولية المجتمعية ، المسؤولية االجتماعية ، التعريفمريم -33.

ات ،  المركز العراقي للدراسات اإلستراتيجية، مجلة الدراس(المسؤولية المجتمعية ، السودان ) الوطني 
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4. www.un.org
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مال معمور بارعبدالمناناالستاذ الدكتور 

أستاذ اإلرشاد والعالج النفسي

للدراسات العليا سابقا

مدير مركز تقارب لالستشارات األسرية والنفسية 

دور كبير السن في حماية نفسه من اإلساءة 

2020/6/25نحو شيخوخة ايجابية 



موضوعات المشاركة     

.االنسان ايجابي بفطرته-
.نالسمات اإليجابية والدوافع لدى كبار الس-

.العالقات اإليجابية لدى كبار السن-

.الذات اإليجابية لكبار السن-
كبارإستراتيجيات إيجابية لتنمية شخصية-

.اإلساءةالسن لحماية أنفسهم من 



.السمات اإليجابية والدوافع لدى كبار السن-

يضم مجموعة من السمات نفسيبناء 

، تتفاعل مع ديناميةالشخصية ال

وتؤثرموقفية وسياقية،متغيرات

على السلوك والمعرفة 

.واالنفعال



.السمات اإليجابية والدوافع لدى كبار السن-

رد التنظيم الثابت نسبيا ألخالق والتزامات الف

الفرد مع توافقيحدد،ومزاجه وعقله وجسده

ئة محيطه، وأسلوبه الفريد في التوافق مع البي

..ومواجهتهاأو استيعابها 



.السمات اإليجابية والدوافع لدى كبار السن

أجل من استعداد فطري يمدنا بالطاقة الدوافع 

متابعة إنجاز أو تحقيق مجموعات معينة 

، ويحركنا نحو اختيار السلوك األهدافمن

،الدافعغيره في تلبية غاية دون المناسب

بذل مزيد من الجهد ومواجهة على ويحثنا

الغاية، معوالعقبات حتى يتم تلبية التحديات 

،،اإليجابيةالحفاظ على صورة الذات 



.سنالعالقات اإليجابية لدى كبار ال-

فريدأنساق اجتماعيالعالقة اإليجابية 

على و،واالنتماءعلى العضوية تقوم 

،البيولوجيةو،والجسدية ،النفسية الروابط 

،والجغرافية،واالنفعالية،والقانونية

،الثقةعالقة تقوم على مبادئ .والتاريخية

واألصالة الوجدانية لتحقيق ،والقبول 

.الطيبةاالركان الثمان للحياة اإليجابية 

ةالعالقة اإليجابي



.الذات اإليجابية لكبار السن-

كامل متنفسيتقدير الذات بناء

ومنظم من القيم

،اإليجابيالمعرفي والتفكير

كبار لكها يمتوالمشاعر التي 

.همحول ذواتالسن 



اج تقدير الذات المرتفع سريعين في االندميذوكبارا لسن

تهم ، لديهم الكفاية والشعور بقيمتهم الذاتية، وقدرواالنتماء

على مواجهة التحدي، أكثر قدرة على السيطرة على أنفسهم 

ديات تحفي مواجهة ،ومتفائلون وواقعيون مع أنفسهم، وأقوياء

.عليهمويدافعوا عنها عند اإلساءة ، الحياة

.الذات اإليجابية لكبار السن-



إستراتيجيات إيجابية لتنمية شخصية

.اإلساءةأنفسهم من السنلحمايةكبار 

.رفع مستويات تقدير الذات اإليجابي.1

:اإليجابيةتفعيل وتنمية اإلنفعاالت .2

.التفاؤل.بالسعادة  .أ

الحياة الطيبة     .د.الحكمة.ج



.تنمية تقدير الذات.4

.تعزيز تقدير الذات الدفاعي.5

.زوالعج، ال لليأس:إستراتيجيات المواجهة.6

:ية الشخصتنمية نقاط القوى المرتبطة بالسمات.3

.التواد أو األلفة.أ

.التدفق واإلنجاز.ب



التوصيات

إعداد برامج سلوكية لتعزيز وحماية . 1
.كبار السن من اإلساءة النفسية

إرسال رسائل نصية وصوتية إيجابية لكبار .2

بهدف اإلجتماعيالسن عبر وسائل التواصل 

.زيادة الوعي الذاتي لبناء شخصياتهم اإليجابية



العناية المهنية اإلحترافية التخصصية للكادر العامل  .3

عند إختيار العاملين بهامتغيرات نوصي .السن مع كبار 

السمات،الدقيق التخصص العلمي : السن مع كبار 

،المتزوجالحالة اإلجتماعية و يفضل ، الوجدانية الشخصية 

.الخبرة في نفس المجال، اإلنفعاليالذكاء 











خطط مستقبلية للوقاية من العنف ضد كبار السن

الدكتورة دانا مؤيد ابو الّرب

استشارية الطب الباطني و طب كبار السن

األردن-عمان



السنالعنف ضد كبار 

تعريف العنف ضد كبار السن و انواعه



السنالتشخيص و الوقاية من العنف ضد كبار أهمية 

يؤدي الى عدم حصول المسن على الرعاية الطبية الالزمةقد 

قد يزيد نسبة مضاعفات األمراض المزمنه

قد يؤدي الى سوء التغذية و الجفاف

للمسنو قد يؤدي الى األذى الجسدي و النفسي 

ة و الى الموت اذا لم بالتالي يؤثر سلبيا بشكل كبير على نوعية الحياة للمسن و قد يؤدي الى مضاعفات كبيرو 

يتم تشخيصه و الوقاية منه في الوقت المناسب



يكون المسن أكثر تعرضا للعنف

اذا تعرض للعنف سابقا . 

اذا كان يعاني من الوهن و كان اعتماده كبيرا على مقدم الرعاية في نشاطاته الحياتية اليوميا. 

اذا كان ال يستطيع ان يعبر عن نفسه ويعاني من مشاكل في النطق او مشاكل ادراكية. 

اذا كان مقدم الرعاية منفردا بتقديم الرعاية بدون مساعدة او متابعة او مسائلة. 

اذا كان المسن او مقدم الرعاية يعاني من الضغوطات او المشاكل أو األمراض النفسية. 

اذا كان المسن او مقدم الرعاية تحت تأثير ادمان الكحول او المهدئات او المسكنات القوية. 

اذا كان مقدم الرعاية مجبرا على عمل ال يرغبه . 



مساعدة التي بحقوقهم و كيفية طلب الللوقاية من العنف ضد المسنين يجب توعية المسنين •

يحتاجونها

ى الرعاية و المجتمع بشكل عام بمفهوم حقوق كبار السن و الحفاظ علتوعية مقدمي •

ية كرامتهم من خالل االعالم و وسائل التواصل االجتماعي والندوات الثقافية و التوعو

. المتنوعة



رفة حقوقهم يجب تقديم الدعم النفسي و المعنوي و المادي للمسنين المعرضين للعنف و مساعدتهم في مع•

يحتاجونها من حفظ الكرامة و الشعور باالمان و الحصول على الرعاية الطبية و النفسية و االجتماعية التي

ب عليه و ذلك ممكن ان يكون من خالل االجابه على استبيان مسحي للوقاية من العنف ضد المسنين يجاو

زيارات المسن عند الزيارات الطبيه الدوريه او قبل استكمال المعامالت المالية و القانونية او من خالل ال

المنزليه للجمعيات و المؤسسات االنسانية التي تعنى بحقوق المسنين

...مثال سأسألك بعض االسئله التي اسألها لكل المراجعين.. تكون االسئلة شخصيهان ال يجب 



EASI (Elderly Abuse Suspicion Index)



أحيانا ال نعم يه ؟للمساعدة في االستحمام أوتبديل المالبس أو اعداد الطعام أو شراء الحاجيات أو اجراء المعامالت البنكهل احتجت

أحيانا ال نعم
طبية الطعام أو المالبس أو األدوية أو النظارات الطبية أو السماعات الطبية أو الرعاية الهل منع أحد عنك الحصول على

أو اللقاءات االجتماعية ؟

أحيانا ال نعم أو جعلتك تشعر بالألهانه أو التهديد ؟هل تحدث اليك أحد بطريقة أزعجتك

أحيانا ال نعم أو استخدام أموالك بدون ارادتك ؟معامالتهل حاول أحد اجبارك أو الضغط عليك لتوقيع أوراق أو

أحيانا ال نعم أحد تشعر بالخوف أولمسك بطريقة ال تقبلها أو آذاك جسديا ؟هل جعلك

أحيانا ال نعم
النظافة ضعف التواصل البصري أو ضعف التفاعل االجتماعي أو سوء التغذية أو فقر الرعاية وهل الحظت: للطبيب

الشخصية و الهندام أو الجروح أو الكدمات أو عدم االلتزام بالعالج و التوصيات الطبية في العام الماضي ؟

هذا االستبيان مناسب للمسنين الذين ال يعانون من ضعف الذاكرة أو الخرف: مالحظه

فيجب التحقق من سالمة المسن و التبليغ عن اشتباه وجود اساءة[ 6-2]في حال االجابه بنعم على أي سؤال من 

يجاوبها الُمسن و السؤال السادس يجاوبه الطبيب5-1األسئلة 
:في خالل العام الماضي 



لمسنين و من اهم و انجح الوسائل للوقاية من العنف ضد كبار السن العناية بمقدمي الرعاية ل•

يقون و لهذه المهمة و قيامهم بها اضافة الى عدم تكليفهم ما ال يطاختيارهم التأكد من سبب 

ار اعطائهم حقوقهم من أجر و راحه و تناوب في رعاية المسن و توعيتهم بمتالزمات كب

.جيدونهاالسن لتجنب االساءه الغير مقصوده من قبلهم بسبب جهلهم و تكليفهم بمهام ال ي



ر الطبية و هنا تكمن اهميه اقامة دورات تدريبية و تثقيفية لمقدمي الرعاية من األهالي و الكواد•

ي التعامل مع و العاملين في المؤسسات للتعريف بالطرق العلمية و االخالقية الواجب اتباعها ف

.كبار السن



ن الصحي، نحن في االردن و في الوطن العربي بحاجة لتثقيف الناس و لتوسيع مظلة التأمي

نفسي وتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة وإيالء علم الشيخوخة وطب المسنين، والطب ال

عليمية للمسنين االهتمام الالزم من قبل المؤسسات التعليمية، وادخالها ضمن المساقات الت

ألبحاث المتعلقة االلزامية في كليات الطب و المستشفيات التعليمية المختلفة ودعم الدراسات، وا

.السنبكبار 



التوصيات

توعية . ئل وساالمسنين ومقدمي الرعاية بمفهوم احترام كرامة و حقوق كبارالسن من خالل االعالم و 1

.االجتماعي والندوات الثقافية و التوعوية المتنوعةالتواصل 

تعزيزالمسنين و مساعدتهم في التعبير عن انفسهم و مشاركة مشاعرهم و مخاوفهم. 2.

التشخيص المبكر لظاهرة العنف ضد كبار السن من خالل استبيان مسحي مبسط يجاوب علي. ه المسن مع 3

. اي اجراء طبي او مالي او رسمي بمساعدة موظفي المؤسسة الرسمية المعنية



التوصيات

االهتمام . بمقدمي الرعاية و التأكد من سبب اختيارهم لهذه المهمة و قيامهم بها اضافة الى اعطائهم4

ساءه حقوقهم من أجر و راحه و تناوب في رعاية المسن و توعيتهم بمتالزمات كبار السن لتجنب اال

.يجيدونهاالغير مقصوده من قبلهم بسبب جهلهم أو تكليفهم بمهام ال 

اقامة . باعها في دورات علمية تدريبية لمقدمي الرعاية للتعريف بالطرق العلمية و االخالقية الواجب ات5

.المسنينالتعامل مع 

التبليغ . تجرم العنف عن حاالت االساءة و متابعة و الحاالت المشتبهة و التطبيق الفعلي لأللنظمة التي6

. ضد المسنين وتشديد العقوبات على المسيئين




