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 الملخص

 

ن م الضعفاءحقوق يهدف إلى ضمان  الذي للنشاط الحكوميرئيسي المجال الالحماية االجتماعية هي 

م. ومع صحته والحفاظ على امنهم الماليتتلقى الدعم العام المناسب والفعال لضمان  التي مجموعات السكان

عظم ية ، ومبرامج الحماية في كل من البلدان المتقدمة والنام االجتماعي وذلك ، على الرغم من النمو 

قاط ند تعالج جزء صغير فقط من كل هذه الجهوفان هناك األنظمة الوليدة  لديها التي ئةاالقتصادات الناش

اغة تناقش هذه الورقة نقاط ضعف كبار السن وفوائد الصي . واحتياجات كبار السن الضعف المحددة

 لتي يمكناج النماذطبيعة الحماية االجتماعية و وستناقش الورقة ايضا ؛  وبرامج المعالجة الخاصة االجتماعية

ج قة ببرامالمتعل الثغراتالخطوات التي يمكن اتخاذها لعالج  واخيرا تحديدلمعالجة هذه الثغرات ؛  أن تتخذها

ي لسابقة فادراسات الدافع الرئيسي لهذا البحث هو قلة ال الرعاية الصحية واالجتماعية الخاصة بكبار السن . 

 ها.موضوع حساس يتناول مشكالت  كبار السن ودور مؤسسات الدولة في حل هذا الموضوع نظرا لكونة

 

 . , دور الرعاية , الرعاية االجتماعية الرعاية الطبيةكبار السن , :  الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

 

أكثر كان ي أي مهو ف العالقة بين الحالة االجتماعية والحالة الصحية في البداية من المهم أن ندرك أن

هارات ية والمالمتطلبات األساس لقيادة حياة مستقلة ، يحتاج المسنون بعض أهمية من بين كبار السن!

ة أنشطو ة. المنزليأداء المهام الشخصية و تشمل القدرة على القيام بأنشطة اجتماعية ، و للحياة اليومية

ة النفسيعاقات الوظيفية وان العديد من المشكال التي يواجهها كبار السن تتشكل في اال. يومية

والعجز  لبدنيواالجتماعية . تؤدي االعاقات الوظيفية الى ايام في العجز السريري وانخفاض النشاط ا

ت عاقاوضعف العضالت وهشاشة العظام وهذا العجز ممكن ان يسبب فقدان الثقة واالكتئاب اما اال

كيطان )  يعيشون بمفردهم. الذينلسن ا لكباراالجتماعية تؤثر على العالقات االسرية او مشاكل 

,2008) 

 

 

 

 

 (, المشاكل التي يواجهها كبار السن.1الشكل)
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 مشكالت كبار السن 

 

ن بين هذه وم ف.واجه كبار السن في جميع البلدان ، المتقدمة النمو والنامية ، مجموعة من نقاط الضعي

ول بشكل ن أن نقليس من الممك الرعاية البدنية.العوامل نقص الدخل وانعدام األمن الصحي والحاجة إلى 

رسمي  ل فقرمع معد العمر اآلخر بالمجموعات صاحبة قاطع أن كبار السن هم دائما أكثر فقراً مقارنة

 10عدل إلى سنة ، انخفض هذا الم 40بعد  ؛ ولكن أقل 1960٪ ، في الواليات المتحدة في عام  35من 

 مسنين ،كية واللسنوات التي أعقبت االنتقال من االقتصادات االشتراأوروبا وآسيا الوسطى ، في ا ٪ ، 

مجموعات أفضل حاالً من ال وهذا جعلها االعتماد على األصول المبنية والمعاشات السخية ، كان 

كا أن أظهرت أمريفي حين   -غانا وباكستان وجنوب أفريقيا وأوكرانيا  -مجموعات  مثل  األخرى

م للفقر دولة ؛ لكن وضعه 18من  15من غيرهم في  ليسوا أكثر عرضة للفقر السكان فوق سن الستين

 الهند ووإن معدالت الفقر بين كبار السن في سري النكا    .ADB (2010) .كان أسوأ في كولومبيا

 لعالم  .احول  العديد من البلدان في شمال أفريقيا متساوية أو أقل من تلك الموجودة في عموم السكان

(Bloom et al, 2011) 

 

 

 (, مشكالت كبار السن حول العالم.2الشكل)
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 النسبةاألماكن )وبعض الفترات الزمنية( ب لماذا كبار السن أكثر أمنا من حيث الرفاه في بعض

 ؟في مناطق اخرى في العالم  لآلخرين

 

يعة بطب . هم ري لالشه عتمد اإلجابات على كيفية استفادة كبار السن من دخلهم ومدى موثوقية هذا التدفقت

مالة رضة للع، هم أقل عالحال ، فإن األشخاص األكبر سنا في جميع األماكن تقريًبا ، في المتوسط 

ألصول ة من امن البالغين األصغر سنا. كبار السن غالبا ما يعتمدون على الدخل على مجموع المدفوعة

والدعم  ،عدية ج الحكومة مثل المعاشات التقاالثابتة )في كثير من الحاالت ، وفورات ضئيلة( ، وبرام

يمة فقد قمن األسرة. فالمدخرات ، بصرف النظر عن كونها صغيرة في كثير من األحيان ، يمكن أن ت

يمكن  تمعاشاال ان ال توجد أدوات استثمار كافية لمواجهة المدخرات. التضخم ، وفي كثير من الحاالت

لتغطية ا رة واصة في البلدان النامية ، تميل إلى أن تكون صغيكون في غاية األهمية ، ولكن ، ختأن 

 عامة ،حدة( عادة ما تكون متقطعة. حتى في بعض الدول المتقدمة )على سبيل المثال ، الواليات المت

عد الل التقاخ لناسبرامج المعاشات التقاعدية )مثل الضمان االجتماعي( قد ال توفر دخالً كافياً لمعظم ا

 ),(CCS, 2003)ل. في المستقب

 

 

 (, مصادر الدخل الخاصة بالمسنين .3الشكل)
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 ،يد من األماكن العد في لكن(. ألصغرا لألجياا لىإ اردلموا بنقل نلمسنوا ميقو،   انلبلدا من لعديدافي 

هذا تشمل سباب لأ يوجد  .بالتالشي  بدأت الروابط األسرية التي تكمن وراء الدعم المتواصل لكبار السن

منزل ، ارج ال، وميل أكبر للمرأة للعمل خ حركة الشباب بعيدا عن منازل األسرة في المناطق الريفية

ت تغييراأصغر حجما واألجيال لتكون أكثر انتشارا ، وفي بعض الحاالت ، ال تكونان  وميل لألسر

 .ؤولية رعاية والديهمتميل إلى تقليل التوقعات بأن األطفال سيتولون مس التي الثقافية

 

 ،ى الرفقة ثور علمساعدة. قد يكون من الصعب العال كبار السن بحاجة إلى الرفقة والعناية الجسدية وان 

نفسه  قتوبينما في ال لرعاية الوالدين ، التزاما  أقل ويكونون كما يموت الزوج واألطفال ينتقلون أو بعيدا

 ى الرعايةؤثر علالقدرة على البقاء ملتزمين اجتماعيا خارج األسرة. نفس العوامل ت قد يقلل من التنقل

 لعيش بمفردها لى البدنية. هذه االتجاهات صحيحة خاصة بالنسبة للبلدان المتقدمة حيث يميل كبار السن إ

  ٪42بحوالي  ( 2017) اآلن ابنائهمتقدر نسبة كبار السن اليابانيين الذين يعيشون مع    أو مع الزوج.

بر بشكل أك دون يعتم كبار السن في البلدان النامية ، حيث ال يزالون. اما 1960٪ في  87أقل بكثير من 

الي ، فقط حو تينيةالال أمريكامثال في  على أفراد األسرة للحصول على الرعاية والبقاء على قيد الحياة ،

 ) )(Dethier, 2010. اي٪ في األرجنتين وأوروغو 50٪ ، مقارنة بأكثر من  10-23

 

 المشكالت االجتماعية لكبار السن 

 

مل العوا ومن قبل كل من العوامل الصحية وغير الصحية.  كبار السن هم مجموعة غير متجانسة تتأثر

 للمشاكل االجتماعية التي يواجهها المسنون. االجتماعية المتعلقة بالصحة التي تسهم

 

. 

 الرعاية االجتماعية 

 

إنشاء برنامج  Otto von Bismarckألول مرة على أهمية عندما قرر  الرعاية االجتماعيةحصلت 

. بعد ثورة اشتراكيةألمانيا لتلبية مطالب الناس بطريقة من شأنها تجنب إمكانية وجود رعاية اجتماعية في

الحرب الثانية ،  العالمذلك بكثير ، أدى الكساد الكبير إلى "الصفقة الجديدة" في الواليات المتحدة. بعد 
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برامج الرعاية و واسعة النطاق الرعاية االجتماعية انتقلت الدول االسكندنافية أكثر نحو تنفيذ 

الرعاية إلى توسيع برامج  Beveridge، أدى تقرير  1942االجتماعية. في المملكة المتحدة في عام 

في تنفيذ  النامية  البلدان مختلف  بدأت،   1960وحتى  1940وبعد موجة االستقالل من  ، االجتماعية 

 (Bloom et al, 2011) القائمة. الرعاية االجتماعيةأو توسيع برامج 

 

 حمايةل انن األحيألن الموارد الفردية والعائلية غير كافية في كثير م الرعاية االجتماعية تنشأ فكرة 

 وايضا مشكالت كبار السن الثغراتأعضاء المجتمع من مجموعة واسعة من نقاط الضعف. وتشمل هذه 

 ين يواجهونالذ عمالالبطالة ، واإلعاقة ، واألطفال الذين لم تلب احتياجاتهم ، وال  المسؤلين عنهم مثل 

على سبيل  التأمين الصحي ، ان الرعاية االجتماعية وصورها مثل  حقيقةفي الظروف عمل. مشاكل في 

 الفقراء.ي إلى عدد أقل من الناس ، ألنه يؤد ذو فائدة للجميعالمثال ، هو 

 

ة لكل الحماي تنويع المخاطر. ضمان مستوى معين منان الرعاية االجتماعية تهدف الى األهم من ذلك ، 

رعاية المويل الفقر أو الجوع الحاد. يتم ت الناس يعني أن المجتمع أقل احتماال للتعامل مع عواقب 

تمع على درة المجالقيام بتعزيز قيستطيع نهاية المطاف من قبل الحكومات وبالتالي فهو  في االجتماعية 

حقيق وتءة ، يهدف إلى تحقيق هذه األهداف بكفاوهو التكيف من خالل تقليل ضعف العديد من األفراد. 

 .العدالة واالنصاف ايضا

 

 

 سد الثغرات عن طريق الرعاية االجتماعية 

 

ولكن كما  العالم. من أنواع مختلفة موجودة في البلدان في جميع أنحاء االجتماعية  الرعايةبرامج تتشكل 

لصحي ، اتأمين كبار السن ، فإن البرامج األكثر أهمية تقتصر على المعاشات التقاعدية وال ينطبق على

 خليودامل مع مجموعة متنوعة من المدفوعات األخرى. لسوء الحظ ، ال يوجد تطوير كا جنبا إلى جنب

، وباستثناء المعاشات التقاعدية ، فإن  الرعاية االجتماعيةمصدر ثابت للبيانات حول مدى وصول برامج 

تجميع مجموعات  عن تلك التي تنطبق تحديدًا على كبار السن. الوكاالت الدولية المختلفة لديها ذلك أقل



 

 Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ)  

 

بيانات المسح ، ولكن  ود الحكومة والبيانات الجزئية ، مع المعلومات القائمة على كل من استعراض جه

 لالسف . هذه المصادر ليست كافية لتقديم صورة شاملة

 

 المعاشات التقاعدية 

 

ة ها الحكومي تقدمالمعاشات الت يمكن تقديم المعاشات إما من القطاع الخاص أو القطاع العام ، ولكن فقط

رعاية الة إلى هم في أشد الحاج البلدان التي. معظم الحكومات في الرعاية االجتماعيةتقع تحت عنوان 

ثناءات ا استغان لديهم القليل في طريق برامج المعاشات التقاعدية ، مع جنوب أفريقيا و االجتماعية

دى ملة هو أحد مقاييس أهمية نظام معاشات الدو ملحوظة في تصميمها على توفير أمن الدخل للمسنين

 املء من عن معاًشا تقاعديًا على اإلطالق. مقياس آخر هو جزحصة كبار السن الذين يتلقو تغطيته:

ن خالل تختلف تغطية المعاش للمسنين م  (Dethier, 2010 )الدخل الذي يحل محلها معاش تقاعدي.

 التي تديرها الدولة اختالفًا كبيًرا بين البلدان. الرعاية االجتماعية برامج 

 

 قلأو أ قل، وأ ةلناميا انلبلدا لدول المتقدمة والبعض اآلخر٪ بالنسبة لمعظم ا50أن التغطية أكبر من  

٪ من القوى العاملة 83سبيل المثال ، فإن أكثر من  على. لناميةا انلبلدا من للعديد بالنسبة لرقما لكذ من

م حوالي ع الرقم. هذا يتناقض  في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تغطيها معاشات تقاعدية إلزامية

 (Bloom et al, 2011) .الرعاية الطبية في  ٪ بالنسبة للهند 10في الصين وأقل من ٪  21

 

 الرعاية الطبية 

 

الرعاية الصحية ، من بقية السكان. الى  كبار السن هم أكثر احتماال ، وأكثر احتماال عادة ، إلى الحاجة

دون   الوصول إلى الرعاية الصحية ،السكان لديهم إمكانية  في معظم البلدان المتقدمة )وليس كلها( ، كل

، أو عن طريق التأمين حتي يستطيع الجميع تحمله منخفضة  التكلفة المباشرة للفرد ، وبأسعار فائدة

 األدوية  توفرالبلدان ، مثل أستراليا والواليات المتحدة ، لديها برامج  الصحي. باإلضافة إلى ذلك ، بعض

وسائل دفع نفقات  . ولكن في كثير من البلدان ، ال يملك كبار السن أي  بأسعار معقولة لكبار السن



 

 Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ)  

 

 السن. هذا هم فيا ي يواجهونهتال حجم المشاكل الصحية  الرعاية الصحية ، وال سيما من حيث

 (2015,كومنولث استراليا )

 

يجعل  مما. االفالسيمكن أن تكون نفقات الرعاية الصحية مدمرة لألسر وهي السبب الرئيسي في  

فير ات لتواتخذت العديد من الدول النامية خطو .األفراد والعائالت تقترض من األصدقاء واألقارب

ناس على درة القالسكان. المشكلة الرئيسية هي في كثير من األحيان  الرعاية الصحية أو التأمين الصحي

في معظم  أو بشكل غير مباشر ، عن طريق التأمين. إما مباشرة من أجل الرعاية الصحية ، -الدفع 

ر نظام لى تطويإسيحتاج توافر الرعاية الصحية للسكان ككل  حكومة تسعى إلى ضمانالالبلدان النامية ، 

 عتمد بشكل كبير على المساهمات الفردية.ي يقوم بذلك

 

اصة ، ردهم الخلصحية من موايكون بمقدورهم دفع تكاليف الرعاية ا ال من المحتمل أنأما كبار السن   

اق عبدالرز) بالنسبة لهم. وهذا الموضوع مهم بشكل خاص تمويلها من الحكومةتوجد ضروره لوبالتالي 

 ,2016) 

 

الصحية  لرعايةمدى أو نوع خدمات اتتضمن  البرامج "العالمية" غالًبا ما تكون لها شروط تغطية محددة

ون ان تك فيجبخدمات الرعاية الصحية أكثر من بقية السكان ا المتاحة. منذ كبار السن بحاجة عموم

باًطا ط ارتترتب تلبية االحتياجات.و أحكام محددة تركز على ضمان الرعاية الصحية الخاصة بهم هناك

ية عاية الصحم الروثيقًا بالرعاية الصحية برعاية كبار السن على المدى الطويل. تشمل هذه الرعاية تقدي

لذين ار السن اام لكبالقيام بأنشطة الحياة اليومية ، أو البرامج التي تجلب وجبات الطع ـوالدعم اليومي ل

 على الحصول على الطعام أو تحضيره. ينغير قادر هم

 

عض ، بكن في لهذه الرعاية ، ول في معظم البلدان ، من غير المحتمل أن يتمكن كبار السن من الدفع 

على  ،بلدان أخرى  . متاح عالميا بية ، وتأمين الرعاية الطويلة األجلمثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنو

 ار السن فيكب دةسبيل المثال ، في الدول االسكندنافية ، لديها استراتيجيات ممولة من الضرائب للمساع

عاية ز الرإن ما يتجاو العمر من خالل الرعاية المجتمعية. االستجابة لهذه االحتياجات بطريقة ما

 ية يتطلب في كثير من األحيان تمويال حكوميا.األسر
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 دور العائلة والمجتمع 

 

 البدء جبمن أجل تلبية احتياجات السعادة والمستقبل للمسنين ، ي  (2015 ) كومنولثأدلى حسبما 

 أهم مصدر هم هي. بالنسبة لمعظم المسنين ، فإن أسرتلبية االحتياجات المادية والعاطفية لكبار السنب

لدعم ، ا هذا إن هيكل األسرة المتغير من عائلة كبيرة نحو أسرة نووية قد قلل من مدى إتاحةللدعم. 

عل جهذا  خاصة في أوقات الحاجة. وقد ساهمت المشاركة المتزايدة وخاصة للنساء في سوق العمل في

ة فيلرياغير متاحين للمساعدة طوال الوقت على عكس الماضي. وقد جعلت الهجرة الحضرية  االبناء

ضعيفة ات الالتي أدت إلى شيخوخة المناطق الريفية كبار السن في المناطق الريفية ضعفاء. المجموع

أفراد  ول مناألخرى هي في المقام األول النساء المسنات األرامل وكبار السن الذين عاشوا فترة أط

 .أسرهم اآلخرين. لقد رأينا أن مدى الدعم األسري يتراجع

 

ينتهي  العمر من االحيان يكون هو الداعم لكبير السن ومرافقه, ومع ازدياد متوسطان الزوج في كثير 

كثر من عشن ااألمر بان يقوم كبار السن باالعتناء ببعضهم البعض , خصوصا النساء الذي لوحظ انهن ي

 نظرائهن الذكور , وقد يشارك االبناء ايضا في الرعاية او حتى األشقاء.
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 النتائج والتوصيات 

 

يكونون  لبا مافي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، ينتشر الفقر على نطاق واسع. كبار السن غا

 ات الدخلذالوصول إلى الرعاية الصحية. في البلدان  ال يستطيعونفي كثير من األحيان  فقراء و

 .اءلفقرا بين متناسبة غير رةبصو تمثل تلحاالا من لعديدا المرتفع ، كبار السن هم في

 

،  مواجهة هذه الصعوباتفي  كبار السن عرضة في ترك الظروف االجتماعية  تغييروتساهم  

 ضعف قاطن التي تلبي االحتياجات و الرعاية الصحية واالجتماعية على حد سواءوالحاجة لبرامج 

ر إلى االفتقاالقيود و مع  تضافرت قد كبار السن كبيرة. لكن الظروف التاريخية ، المالية الجارية

 القائمة. الرعاية االجتماعية اإلرادة السياسية للحد من نطاق برامج 

 

كبار  تحتياجاا هي وجود فجوة كبيرة ، في معظم البلدان وخاصة في البلدان النامية ، بين والنتيجة

عي لى صانع سيتعين السن والبرامج التي يمكن أن تلبي هذه االحتياجات. في معالجة هذه الفجوة ،

 ثال ،بيل المسالفردية )تركز على ، على  الرعاية االجتماعيةالسياسة التعامل مع حقيقة أن برامج 

بشكل  لتتكام أو التأمين الصحي( ال تعمل بالضرورة بشكل فعال بقدر استطاعتها إذا كانت المعاشات

 جيد مع بعضها البعض.

 

في  د أن نضعالمفي من التي يتم تنفيذها ، فمن الرعاية االجتماعية بغض النظر عن مجموعة برامج  

لة من وعة كامالخيارات الفردية والعائلية ومجمباعتبارنا أن الوضع العام لكبار السن سوف يتأثر 

لبلد اى سكان ان الرعاية االجتماعية تعود علواخيرا وجب التنويه على ان  القطاعين العام والخاص

 بل.ر من قريق تحسين جودة مواطنينها وانتشالهم من الفقر ويصبحون انتاجيين اكثبالمنفعة عن ط
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