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  :ممخصال
، فيـ جزءًا ال يتجزأ مف  كبار السف ;تعاني المجتمعات البشرية مف عدة مشاكؿ أبرزىا مشكالت 

وفير لإلنسانية ، فسنة اهلل في خمقو أف يأتيَّ جيؿ  يكمؿ ما بدأ بو المجتمع لما قدموه مف عطاء 
 الجيؿ الذي سػبقُو لكي يشػعر ىػؤالء المسػنوف بالسػعادة و اليناء في المرحمة األخيرة مف أعمارىـ .

لقد تحمموا ألواف مف الفاقة و الحاجة وآالـ المرض و العجز ، فميس مف الوفاء ليـ أف ييمموا أو    
كوا فريسة لمضعؼ ، وقد قدموا ألمتيـ ما بوسعيـ فمف الواجب رعايتيـ و العناية بيـ عماًل بمبادئ يتر 

ديننا اإلسالمي الحنيؼ الذي حفظ لممسنيف مكانتيـ وأثنى عمييـ و أكرميـ خير إكراـ  ودعا إلى 
 إكراميـ و حمايتيـ . 

و لقد كانت مشكمة الدراسة التعرؼ عمى ابرؤ المشكالت التي يعانوف منيا كبار السف و 
العمؿ عمى عالج ىذه  المشكالت التي يعانوف منيا و توصمت الدراسة الى اف الغالبية العظمى مف 

 .كبار السف يعانوف مف العديد مف المشكالت النفسية و االجتماعية و االقتصادية و الصحية 
 .(فكبار الس، المشكالت : )المفتاحية ات الكمم

Seniors' problems 

researcher. Noor Mowafak Sabri 

dr. Wassan Mohsen Hassan 

University of Baghdad/College of Arts/Department of Sociology 

Abstracts: 

Human societies suffer from several problems, the most prominent of which 

are problems; The elderly, they are an integral part of society because of their 

abundant giving to humanity. The Sunnah of God in His creation is for a 

generation to complete what the previous generation started with, so that 

these elderly people feel happy and contented in the last stage of their lives 

They have endured many forms of poverty and need and the pain of disease 

and disability, so it is not fulfilling for them to neglect or leave a prey to 

weakness, and they have given their nation what they can, so it is necessary 

to take care of them and take care of them in accordance with the principles 

of our true Islamic religion, which preserved for the elderly their position and 
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praised them and honored them with the best honor and called To honor and 

protect them 

the problem of the study was to identify the most common problems that the 

elderly suffer from and to work on treating these problems that they suffer 

from. The study found that the vast majority of the elderly suffer from many 

psychological, social, economic, health and health problems 

Keywords: )problems, elderly people, obesity(. 

 
 المبحث ألول

 عناصر الدراسة و  مكوناتها
 مشكمة الدراسة : أوال 

تعد ظاىرة تزايد أعداد المسنيف لسكاف العالـ بسرعة و بشكؿ مطرد نتيجة 
لمتغيرات التي حدثت في المجتمعات المعاصرة في مختمؼ المجاالت ومنيا المجاؿ 
االجتماعي و الثقافي و االقتصادي و التكنولوجي ، ونتيجة لذالؾ برزت مشكالت 

اصرة التي تحتاج الى تسميط الضوء المسنيف كأحد القضايا الممحة في المجتمعات المع
 عمييا و إعطاؤىا مزيدًا مف االىتماـ .

إفَّ المشكالت التي يتعرض ليا المسنوف تختمؼ مف مجتمع آلخر و مف زمف 
آلخر و مف ىذه المشكالت ، المشكمة االجتماعية ، واالقتصادية ، والصحية، والنفسية 

 ، و قضاء أوقات الفراغ .
بمرور الزمف عمى كافة األصعدة و المياديف السيما منيا حدثت تغيرات عديدة 

االقتصادية و االجتماعية و انعكس تأثيرىا السمبي عمى حياة المسنيف فولد لدييـ 
 الشعور بالعزلة و حالة مف الحزف و القمؽ و الوحدة و االكتئاب .

 هداف الدراسة : اثانيا 
واجو كبار السف في مجتمعنا ىدؼ ىذه الدراسة ىو التعرؼ عمى المشكالت التي ت

 وىي :
 الكشؼ عف ابرز المشكالت التي تواجو المسنيف في الدار  . -1
 الوقوؼ عمى الخدمات العامة المقدمة لممسنيف . -2
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 تشخيص و معالجة المشكالت التي يعاني منيا المسنيف و عالجيا . -3
 . تقديـ التوصيات و المقترحات الخاصة بالمشاكؿ التي يعاني منيا المسنيف -4

 مفاهيم و مصطمحات : ثالثا 
 المشكالت  .1

 ستعرؼ المشكمة في المغة  ىي مف أشكؿ عميَّ األمر ، و أشكؿ األمر أي التب   
 .(ٕٓ، صفحة ٘ٓٗٔ)منظور، 

اما اصطالحا فتعرؼ ىي ظاىرة اجتماعية صاخبة تعكر حياة عدد كبير مف 
أبناء المجتمع لما تسببو مف أثار سمبية عمى نمط عالقاتيـ و تفاعميـ وتحتاج التخاذ 

، ٖٜٛٔ)اخروف، عمؿ جماعي منظـ يستيدؼ القضاء عمييا و إزالة أثارىا المدمرة 
 (ٛ٘ٔصفحة 

او " ىي حالة سمبية يعاني منيا المجتمع و ناتجة عف سوء تنظيمو و تكيؼ 
اإلنساف لممجتمع ، وىذه الحالة تحتاج الى معرفة مسبباتيا و أثارىا بغية وضع نياية 
ليا عف طريؽ الجيود الجماعيػة الصادقػة الػتي تسعى إلػػى إنياء مسبباتيا الموضوعيػة 

 (ٜٗ٘، صفحة ٜٜٜٔ)الحسف، مع منيا " و الذاتية لكي يتخمص المجت
 كبار السن  .2

وقيؿ الُمِسْف : الذي ذىبت   ُيعرؼ كبار السف في المغة ، سفَّ الرجؿ : أي كبر، 
 (ٗٚٔ، صفحة ٜٔٗٔ)االنصاري،  اسنانو، والُمِسْف مف الرجاؿ لطوؿ عمره

اّما تعريؼ كبار السف اصطالحا فقد عرفو معجـ مصطمحات العمـو  
االجتماعية " ىي عممية بيولوجية حتمية تمثؿ ظاىرة مف ظواىر التطور أو النمو التي 
يمر بيا االنساف ، وىي مجموعة التغيرات المعقدة والتي تؤدي مع مرور الزمف إلى 

، ٜٔٛٔ)دنكف،  ية  إلى موتوتمؼ التركيب العضوي في الكائف الجسمي و بالنيا
 .(٘ٔصفحة 

لقد عرؼ عمماء النفس كبار السف بأنيـ أولئؾ الذيف يمروف في " المرحمة التي 
يتقدـ فييا سف اإلنساف ، وىي ترتبط بتدىور في الحالة الصحية ، والنفسية ، 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 

 
 

 1974 

السابقة ، كما ترتبط بالضعؼ والوىف  واالجتماعية ، بصفة عامة مقارنة بمراحؿ العمر
وانحسار النشاط ، واإلخفاؽ في االحتفاظ بالوظائؼ المعتادة لإلنساف ، ويؤدي 
االنخفاض الممحوظ في المناعة والقدرة عمى التحمؿ إلى التعرض لإلصابة باألمراض 

يا المختمفة، فال يقوى الجسد عمى الدفاع ضد المؤثرات الضارة بعد أف ظؿ يتغمب عمي
 . (ٜٛٗ، صفحة ٕٕٓٓ)سميـ،  فيما سبؽ مف مراحؿ

 المبحث الثاني
 مشكالت كبار السن

 : يأتيما  عمى شكالت كبار السفمقسمت لقد 
 المشكالت االجتماعية  .1

إفَّ كبير السف وعمى مدى سنوات طويمة كاف يمارس أدوار اجتماعية ويحتؿ 
مكانة اجتماعية عظيمة ، وىذه االدوار االجتماعية التي كاف يؤدييا جعمتو يتوقع انماط 
سموكية مف االخريف المحيطيف بو اتجاىو ، ولكف مع التقدـ في السف والتحوؿ في 

رافقيا مف تغير في االدوار وبصورة خاصة في المكانة وخاصة المكانة المكتسبة وما 
تقمؿ الزيارات واالختالط مع االخريف مما يجعمو يشعر بالعزلة  إذالعالقات االجتماعية 

فَّ ىذه االعراض تظير بصورة واضحة جدا  االجتماعية وضعؼ القدرة عمى التكيؼ، وا 
 .(ٙٚ، صفحة ٜٜٜٔ)حجازي،  في المجمعات التي ال تمنح كبير السف مكانة موروثة

إفَّ المشكالت االسرية و التي تتمثؿ بانشغاؿ االبناء عف رعاية االبناء 
والحرماف مف الرعاية االسرية وفقداف الشريؾ وعقوؽ الوالديف والتصادـ معيـ جميعيا 

، صفحة  ٕٕٓٓ)محمود،  رضا كبار السف عف الحياة االجتماعية ليـ فيتؤثر 
ٕٓٙ). 

إفَّ العامؿ الرئيس الذي يؤدي  إلى تعرض كبار السف   primوقد الحظ بريـ 
ة التقاعد يجدوف أنفسيـ منفصميف عف عالقاتيـ االجتماعية مدلممشكالت خالؿ  

لى السابقة وىذا يسبب ليـ الكثير مف المتاعب النفسية ، واالجتماعية  ، والجسدية ، وا 
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 جانب ىذه المتاعب الضغوط البيئية التي تظير بشكؿ العديد مف المشكالت
 .(٘ٗ، صفحة ٕٛٓٓ)المعاطي، 

تعبر المشكالت االجتماعية عما يرغب فيو كبار السف ويريدونو ، لكنو ال يفعؿ 
ذلؾ ، قد يعود سبب ىذه المشكالت  إلى فقداف بعض األدوار االجتماعية ، لذا فإف 
فقداف بعض األدوار االجتماعية التي اعتاد كبار السف عمى استعماليا مف أىـ 

لؾ إلى حقيقة أف كبار السف في حالة المشكالت األساسية لكبار السف ، ويرجع ذ
صحية سيئة في سف مبكرة ويفتقروف إلى القدرة عمى الوفاء بالمسؤوليات االجتماعية 
تجاه األسرة واألصدقاء ، لذلؾ نجد أف كبار السف يعانوف مف ضمور في العالقات ، 

، نجد  مما يزيد مف وفاة شركاء الحياة  أو فقدانيـ ، مف األصدقاء  أو نتيجة المرض
أنو مف الصعب عمى كبار السف تكويف عالقات جديدة ، سواء عف طريؽ الزواج  أو 

 .(ٕٖٙ، صفحة ٕٗٓٓ)الجوير،  األصدقاء ، الذيف بدأوا معيـ منذ وقت طويؿ
ومف أىـ المشكالت االجتماعية التي تواجو كبار السف التقاعد ، وىو مصدر 

سي لمعظـ مرحمة انتقالية رئيسية لمبشر ، وعادة ما تكوف مصحوبة بفقداف قمؽ رئي
)غدنز،  المكانة االجتماعية وربما حالة مف الشعور بالوحدة والوحدة وانعداـ التوجيو

 .(ٜٕٗ، صفحة ٕٔٓٓ
 المشكالت النفسية  .2

مرحمة كبر السف ىي مرحمة شديدة الحساسية شأنيا شأف مرحمة الطفولة إفَّ 
،والمراىقة فإف الرعاية النفسية لكبير السف تحتاج  إلى عناية فائقة وجيود كبير تبذؿ 

، ويعاني كبير السف مف (ٚٔ، صفحة ٜٜٛٔ)ابراىيـ، مف اجؿ تنقية الجو المحيط بيـ 
 ديد مف المشكالت النفسية و منيا :الع

وُيعّد مف أىـ القضايا في مرحمة الشيخوخة ، فيو ناتج عف القمؽ  القمق:
الصحي ، وقمؽ التقاعد ، والشعور بالوحدة والفراغ ، والقمؽ مف المجيوؿ والموت. 
يفضؿ العديد مف كبار السف العيش بمفردىـ بداًل مف العيش مع اآلخريف ، كما أنيـ ال 

 . (ٜٕٙ، صفحة ٕٗٓٓ)الطقيمي،  يدوف الشعور بالعجز أو االعتماد عمى اآلخريفير 
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يمثؿ االكتئاب حالة عاطفية يشعر فييا الفرد بالحزف وفقداف السعادة  االكتئاب:
 عففضال واالنسحاب االجتماعي وفقداف األماف وانعداـ القيمة واألمؿ في المستقبؿ ، 

إلى عدـ القدرة عمى الوصوؿ ، وزيادة الحساسية العاطفية ، والوحدة النفسية ، والشعور 
بالذنب تجاه الذات وغيرىا مف األعراض التي تتميز ببعض األعراض ، وفقداف الشيية 

 . (٘ٛٔ، صفحة ٕٕٓٓ)مبروؾ،  ، والشعور بالتوتر ، وفقداف الوزف
 إذمما ال شؾ فيو أف الكثير مف كبار السف يعانوف مف الوحدة ،  الوحدة النفسية:

ينشغؿ األطفاؿ بالعناية بأنفسيـ وأسرىـ ووظائفيـ ، وقد يعاني كبار السف أيًضا مف 
فقداف الزوج  أو الزوجة. ، تارًكا وراءه فراًغا عاطفًيا ووحدة لـ يكف مألوًفا ليا مف قبؿ ، 

التخمي عف عائمتو وأصدقائو وأحبائو ، مما جعمو انطوائًيا ومعزواًل ، مما جعمو يشعر ب
 عالًقا في دوامة مف التفكير والوسواس .

الوحدة ىي إحدى مشاكؿ الحزف التي تعبر عف عدـ الرضا عف بعض إفَّ 
العالقات االجتماعية التي لـ تتحقؽ ، وىي واحدة مف المشكالت الشائعة لكبار السف ، 

ف االكتئاب ، أو الشعور بالعزلة االجتماعية ونقص اآلخريف ، بداية لمعديد يمكف أف يكو 
مف االضطرابات ، مثؿ ظيور أعراض االكتئاب ، الحظ العديد مف األشخاص 

يميؿ  إذالميتميف والباحثيف في مجاؿ كبار السف وجود عالقة بيف الوحدة واالكتئاب ، 
لوحدة النفسية  إلى التمييز بيف األشخاص الذيف يعانوف مف مستويات عالية مف ا

 (ٕٜٔ، صفحة ٕٕٓٓ)مبروؾ،  االكتئاب واألعراض النفسية
 المشكالت الصحية  .3

السمات التي تجعؿ األفراد يعدوف شخصا ما اصبح كبيرا في السف  ىـاإفَّ مف 
فَّ تحدث فيو العديد مف التغيرات و  إذىو المظير الجسمي  ىذا التغيرات يالحظ عمييا  ا 
ىذا التغيرات تراكمية عبر سنوات عديدة حتى تصبح في ىذه إفَّ امراف ىما: األوؿ 

 )المرحمة واضحة لألخريف و الثاني تكوف ذات تأثير قوي عمى النشاط اليومي لمفرد

تختمؼ مف مرحمة عمري إلى  امراض كبار السفإفَّ  إذ(ٕٙٓ، صفحة ٕ٘ٔٓ)زياد، 
اخرى وذلؾ نتيجة قمة مناعة جسـ االنساف فمع التقدـ في السف تبدا مناعة االنساف 
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تقمؿ عمى عكس ما كانت عميو في مرحمة الشباب ، ولكف في المجتمعات الخضرية 
جتماعية ، واقتصادية ، االتبدا مناعة االنساف تقؿ لمجموعة مف االسباب المناخية و 

 .(ٕٕ، صفحة  ٖٕٓٓ)جعفر،  نفسيةالو 
وفيما يخص األمراض الخاصة بكبار السف ىي في الواقع تغيير وظيفي يعبر 

ىناؾ إفَّ عف ضعؼ احتياطي الدـ لألعضاء اليامة مثؿ المخ ، والقمب ، والكمى ، كما 
واضمحالؿ البصر بصفة عامة اتفاؽ عاـ عمى العالقة الموجودة بيف التقدـ في العمر 

، وانخفاض قدرة العيف عمى االستجابة لمتغيرات التي تحدث في الضوء، كما تضعؼ 
، ٕٓٓٓ)منصور،  حاسة السمع لدى المسنيف مما قد يسبب ليـ العديد مف المشكالت

 .(ٛٗٔصفحة 
ضعؼ الحواس والبصر وتتمثؿ امراض كبار السف بالضعؼ الجسدي و 

والصداع وجفاؼ الجمد و ىناؾ امراض متنوعة تصيبيـ حيث ال يمكف الشفاء منيا و 
ىماؿ  توجد معوقات ترجع  إلى كبار السف ذاتيـ كعدـ طمب المساعدة مف احد ، وا 

دوف اشراؼ طبي ،  مف الفحوصات الدورية ، وعدـ وعيو بمدى الخطورة اذا تـ العالج
)الحي، ي المستشفى ، وعدـ قدرتو عمى تحمؿ تكاليؼ العالج وخوفو مف االيداع ف

 (ٜٛ، صفحة  ٜٕٓٓ
 المشكالت االقتصادية  .4

أعتاد كبير المسف االعتماد عمى نفسِو ماديًا في توفير مستمزماتو وسد لقد 
ىذا الحاؿ  احتياجاتو عف طريؽ ما يحصؿ عميو مف دخؿ كما حيف كاف شابا ، ولكف

سرعاف ما يتغير وىنا يمعب العمر دورًا ميمًا بالنسبة ليذا المسف بعد اف احيؿ عمى 
التقاعد وتقدـ بو السف وضعفت قدراتو المالية عف توفير متطمبات الحياة المتنوعة ، 

 .Jared, 1983, p) وىنا تبرز المشكمة االقتصادية متداخمة مع المشكمة االجتماعية
176).  

ويعتقد البعض بأنو عند التقدـ في السف يصبح كبير السف ليس بحاجة إلى 
الماؿ الكثير و لكف ىذا االعتقاد غير صحيح فيو بأمس الحاجة إلى الماؿ إلشباع 
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حاجاتو الممحة فتظير حاجات يجب اشباعيا كالذىاب إلى المستشفى أو الطبيب أو 
فَّ شراء االدوية وما شابو ذلؾ ،  بير السف باألمف المادي سوؼ يكوف لو عدـ شعور كوا 

 تأثير عمى العديد مف النواحي العقمية والنفسية ، وتظير العديد مف المشكالت
 (ٓٓٔ، صفحة ٖٕٗٔ)العبيدي، 

 بالحسبافوتعد المشكمة االقتصادية مف أىـ المشكالت التي يجب اخذىا 
)الزرقوري،  بالنسبة لممسنيف السيما عند فقدانيـ مصدر دخميـ بسبب تركيـ لمعمؿ

 (ٙٓٔ، صفحة ٜٜ٘ٔ
وعمى الرغـ مف التطور الكبير في نظاـ الضماف االجتماعي والمساعدات فما 
تزاؿ مشكمة قمة الدخؿ واحدة مف أىـ القضايا التي  تحتاج  إلى حموؿ فالمعاشات التي 
تصرؼ  إلى كبار السف ال تتناسب مع  التضخـ ، وارتفاع سعر السمع الحاصؿ في 

 .(ٛٗ، صفحة ٕٜٜٔ)المحسف،  )المجتمع 
مشكمة التقاعد وقمة الدخؿ مف أىـ المشكالت التي يعاني منيا المسف  دتع

وانقطاع الصمة والعالقات االجتماعية بيف الشيوخ ، مما كاف عمى عالقة بيـ في العمؿ 
زيادة األعباء المادية  فضال عفمف زمالء عمؿ رؤساء وعمالء، وزيادة وقت الفراغ ، 

مف كمصاريؼ لعالج والدواء واإلنفاؽ عمى ضروريات الحياة اليومية ، وقمة الموارد 
قدرة  فيالمالية بسبب اإلحالة عمى التقاعد وغيرىا مف المشكالت االقتصادية ، تؤثر 

)احمد،  يو كبر السففالمسف في أف يحيا حياة مشبعة بالدرجة الكافية، أكثر مما يؤثر 
 .(ٜٕٔ، صفحة ٜٜٛٔ

ومف أىـ المشكالت االقتصادية التي تواجو المسنيف ىي مشكمة اإلسكاف، 
وليس معنى ذلؾ أف المسف يبحث عف سكف جديد، ولكف مشكمة اإلسكاف تنعكس عميو 
حيف يبحث عادة ألواًلده عف مسكف يتزوجوف فيػو وال يجدوف ، فيتجو تفكيرىـ  أوؿ ما 

اسات الحديثة عػودة نمط األسرة يتجو  إلى مسكف والدييـ ، وقد سجمت بعض الدر 
في الحضر، وفي بعض المناطؽ الريفية كانعكاس مباشر لمشكمة  –المعدلة  –الممتدة 

السكف المستفحمة أماـ راغبي الزواج، وىنا تظير احتماالت معاناة كبار السف مػف ىػذا 
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بف الوضع الجديد ، وتبدو ىذه المعاناة في مشكالت التعامؿ اليومي بيف زوجة اال
والحياة مثاًل ،  أو استحالة ىذا التعايش أصاًل واالتجاه إلى طرد األـ  أو األب المسف 

 (ٖٕٙ، صفحة ٕٔٔٓ)الجوىر،  مػف المسكف واالستئثار بو

 المشكالت الدينية  .٘
كبار الديف ىو مفتاح الحياة السعيدة في الحياة الالحقة ، ألف الديف يساعد 

السف عمى تقبؿ ظروفيـ ، ويميؿ كبار السف إلى االقتراب مف اهلل مع تقدميـ في السف 
، ربما بسبب الشعور بأف رحمة حياة المرء تقترب مف نيايتيا ، أو الرغبة في التفكير 
فيما يفعمو ليا أخطاء في حياتو ، وقد تكوف ناتجة عف الرغبة في االختالط والتواصؿ 

خريف في أماكف العبادة لميروب مف العزلة ، والتي ىي عالمة عمى االجتماعي مع اآل
 .(ٔ٘ٔ، صفحة ٜٜٚٔ)سالمة،  إصرارىـ وقبوليـ مؤشر الديف وطقوسو

 أوقات الفراغ مشكالت  .6
تظير مشكمة وقت الفراغ لدى كبار السف بسبب الظروؼ االجتماعية  

المحيطة بيـ وعدـ القدرة عمى تقبؿ حياتيـ في ىذه المرحمة ، مما يجعؿ المسنيف 
يشعروف بالفراغ القاتؿ وطوؿ الوقت الذي غالًبا ما يكوف لدييـ في حياتيـ وجود أىداؼ 

األنشطة التي تسببت في انسحابيـ ، وطموحات متعددة والعمؿ عمى تحقيؽ العديد مف 
لكف الظروؼ الجديدة التي يعيشوف فييا قممت مف تمؾ الطموحات ،  أو قد ال تكوف 

أنيـ ال يزالوف مف الممكف ترؾ  عمى الرغـ مفلدييـ ، فقد يفضموف البقاء في المنزؿ ، 
يدة تمؾ الحدود الضيقة والتحرؾ نحو أفؽ واسع ، واحتالؿ حياتيـ وخمؽ تجارب جد

ىناؾ عالقة جدلية بيف مرحمة  .(421، صفحة 0222)اسعد،  تكمؿ تجاربيـ السابقة
بالنسبة لكبار السف ، بسبب ضيؽ  السيماحياة اإلنساف وكيفية قضاء أوقات فراغو ، 

ومحدودية بيئتو االجتماعية ، ويحتاج  إلى توجيو في استثمار  أوقات الفراغ ، وىذه 
الحياة الجديدة تختمؼ عف حياتيا السابقة ، ففي السابؽ كانت انشغاالتو تخؼ عنو 

مثؿ  اعباء وقت الفراغ المفرط ، لذلؾ كاف ال بد مف توفير وسائؿ التسمية والترفيو
 ، الكتب والصحؼ والمساعدات الفنية والرياضية لالستمتاع بالمعمومات الواردة فييا
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بسبب قمة الوظائؼ واألنشطة وضعؼ الروابط االجتماعية ، يقضي معظـ كبار السف 
 أوقات فراغيـ في الجموس أو االجتماع في المقاىي المنتشرة حوؿ المناطؽ السكنية

 .(419، صفحة 4191)لخطاب، 
 المبحث الثالث

 ابرز النتائج و التوصيات
 ابرز النتائج  :اوال 

 بينت نتائج الدراسة الميدانية ف النسبة االكبر مف العامميف ىـ مف الذكور  .ٔ

 بينت نتائج الدراسة الميدانية اف النسبة االكبر مف العامميف يعيموف اسرىـ  .ٕ

بينػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة الميدانيػػػػة اف النسػػػػبة االكبػػػػر مػػػػف العػػػػامميف يعػػػػانوف مػػػػف  .ٖ
 مشكالت صحية 

 ابرز التوصيات  :ثانيا 
 ضرورة لفت انظار افراد المجتمع عمى االىتماـ بيذه الفئة و توفير الرعاية ليـ  .ٔ
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توفير التاميف الصحي ليذه الفئة نتيجة ما يعانوه مف امػراض و خاصػة ضرورة  .ٖ
 المزمنة منيا 
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