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Abstract:  

 Social service is one of the humanitarian professions, and an 
important topic, which carries in its folds, handling of many aspects, 

including, the elderly category and the reality of their livelihood in 

social care institutions and centers. This phenomenon has emerged 

in several societies, including the Algerian society. 

Through this study, we will try to know the role of social service in 
caring for the elderly residing in social shelters, or what is known as 

the home for elderly persons, in addition to identify the skills 

provided by social service owners for the elderly in the care center, 

and the reality of their life in these centers as well as most of the 

methods used by social service In helping the elderly, so that the 

forms were posed as follows: How can the social service play its 
effective role in caring for the elderly? What are the methods and 

methods used? 

From the aforementioned, it must be pointed out that any study 

cannot be scientific except on the basis of a specific and clear 

methodological method in order to complete the research. We have 
relied in our study on two important aspects, one that includes the 

origins and definitions, principles and characteristics, as well as the 

theories of social service The second part dealt with the field study, 

as well as presenting and analyzing the findings. 
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ي رعاية المسني   
 
 دور الخدمة االجتماعية ف

 دراسة ميدانية بدار العجزة لوالية عي   تموشنت. الجزائر
 

 3محمد بوريش 

 4ليندة لطيفة بن مهرة 

 
 الملخص

االجتماعية من المهن اإلنسانية ومن المواضيع الحساسة لما تحمله من تعد الخدمة 
ي طياتها وذلك لتناولها العديد من الجوانب نذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص 

 
أهمية ف

ي مؤسسات ومراكز الرعاية االجتماعية
 
و قد برزت هذه ، فئة المسني   وواقع عيشهم ف

ي عدة مجتمعات من بينها ال
 
 .مجتمع الجزائريالظاهرة ف

ي رعاية المسني   المقيمي    حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة دور الخدمة
 
االجتماعية ف

التعرف عىل  إىل إضافةتعرف بدار األشخاص المسني    بمراكز اإليواء االجتماعي أو ما
ي يقدمها أصحاب الخدمة االجتماعية للمسني   بمركز الرعاية وعىل واقع حياة 

المهارات الت 
ي مساعدة 

 
ي تستخدمها الخدمة االجتماعية ف

ي دار العجزة وكذا جل األساليب الت 
 
المسني   ف

: كيف يمكن للخدمة االجتماعية أن  المسني   بحيث كان طرح اإلشكال عىل النحو التاىلي
؟ و ماهي األساليب والطرائق المستخدمة ؟ تقوم ي رعاية المسني  

 
 بدورها الفعال ف

أن أي دراسة ال يمكن أن تكون علمية إال عىل أساس  إىلمما سبق ذكره فال بد من اإلشارة 
ي دراستنا عىل 

 
طريقة منهجية محددة وواضحة من اجل انجاز البحث فلقد اعتمدنا ف

المبادئ و الخصائص و كذا نظريات الخدمة ، والتعاريفشق يتضمن النشأة ، شقي   هامي   
ي تناول الدراسة الميدانية وكذا عر 

ض و تحليل النتائج المتوصل االجتماعية والشق الثان 
 .ليهاإ

 .دار العجزة، الشخص المسن، الخدمة االجتماعية، الدور : الكلمات المفتاحية
 

 : المقدمة
ي فرضت نفسها عىل مر التاري    خ يعتبر موضوع المسني   من القضايا 

اإلنسانية و االجتماعية متعددة الجوانب واألوجه الت 
ي الوقت الراهن من قبل جميع

 
حيث أخذت ، المجتمعات عىل اختالف درجة تقدمها ورقيها  و ازداد االهتمام بها أكبر ف

ي البحوث و الدراسات العلمية
 
ي السنوات القليلة ال هذه الظاهرة مكانا بارزا ف

 
ماضية حت  أضحت من موضوعات ف

ي العلوم 
 
ي يجب ان ينادي بها المختصون ف

ي تستدعي االهتمام بهذه المرحلة العمرية الحساسة جدا والت 
الساعة الت 

 . ي مختلف الجوانب و الصيغ المتاحة لرعاية المسني  
 
 االجتماعية و اإلنسانية للتفكب  ف

ي تقدم مساعدة و مساندة للمسن من ونتيجة لذلك برزت مهنة الخدمة االجتماعية بوصفها 
من أهم المهن اإلنسانية الت 

 اجل اشباع احتياجاته ومواجهة مشكالته وكذا تحقيق مكانته االجتماعية. 
ي للدراسة و عرض اإلشكالية:  اب المنهج   االقتر

ي القيم و المبادئ
 
ات ف  اليد المجتمعيةو طرأت عليه تحوالت مست العادات و التق عرف المجتمع الجزائري بعض التغب 

ي 
 
ي و عندما لم تعد تقوم المؤسسة االجتماعية ) األرسة( بدورها للتكفل بكل الفئات المحرومة ف

 
نتيجة التصادم الثقاف

 . وري تشييد مؤسسات الرعاية و الخدمة االجتماعية كدار العجزة والشيخوخة و دار المسني    المجتمع صار من الرص 
ي تتكفل بها و من المعلوم ان لهذه الفئة االجت

فإذا تحدثنا عن دار العجزة فقد ، ماعية نوع خاص من المؤسسات الت 
ة من المسني   ليكملوا بها ما تبق  من حياتهم.    أصبحت ملجأ لفئة معتبر

ي المجتمعات الحديثة نظرة إهمال  إىلفلم تعد النظرة 
 
هذه  إىلبل أصبحت النظرة ، أو حت  نظرة شفقة، كبار السن ف

ة الفئة نظرة اه ي وقتنا الحاىلي تفرض عىل ، تمام و رعاية متمب  
 
ة ف ي تعتبر ظاهرة متمب  

خاصة و ان ظاهرة طول العمر الت 
اما تتفوق ما تم القيام به لحد اآلن.   مجتمعنا الب  
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 من زاوية فكبر السن هو مرحلة من مراحل النمو وهي آخرها 
ومن ، فمجال رعاية المسني   يمكن أن ننظر إليه من أكبر

ون طاقة بناءة يمكن استثمارها واالستفادة منها و إال فإنهم سيصبحون عوامل هدم بدال  ناحية أخرى فان المسني   يعتبر
وا عوامل بناء ) عبد الحميد عبد المحسن   (.93ص، 1983، من أن يصب 

ات ديمغرافية و اجتما ا من كل النواحي ألن العالم يشهد تغب  عية و اقتصادية تعم أثارها عىل  و لقد تأثرت هذه الفئة كثب 
ي عام

 
، حواىلي مليار و مئة مليون نسمة  2025 كل سكان العالم بكل فئاته العمرية و خاصة كبار السن الذين سيصبحون ف

ي النمو كما تشب  إحصائيات األمم المتحدة. ) فيصل محمد الزراد 
 
، 2003، حيث إن السكان من المسني   هو األرسع ف

 (.125ص

ف العالم المتمدن بحق المسني   عىل المجتمع قد  هذا و
فأعطاهم حقوقهم من الرعاية والحب مما يخفف عنهم ، اعب 

ئ أزمة التقاعد و فقدان العمل الذي يشعر المرء بأهميته وسط الجماعة  ولذلك عملوا عىل رعايتهم معيشيا و صحيا ، عتر
ة أو ، ونفسيا  ة مريحة وممتعة و قدموا لهم كل ما يساعدهم عىل جعل هذه الفب  ة من حياتهم فب  ، الحلقة األخب 

 (.5ص، بدون سنة، ) محمد نبيل عبد الحميد .ليستعيدوا ثقتهم بأنفسهم
ي 
 
ي  الواقع تحسي    عىل تعمل كذلك الجزائر، الدول و كباف

 وتشب  ، متطلبات العرص  ومحاولة التكيف مع للمسني    المعيش 

ي  50 بنسبة نحو الشيخوخة يتجه الجزائري المجتمع أن الدراسات الوطنية
 
 بناءا جاءت النتائج وهذه 2050سنة  المائة ف

 بالمائة 20 نسبة تسجيل إىل 2030 سنة الجزائر لتصل، سنة 76 إىل 2011 سنة وصل الذي معدل الحياة دراسات عىل

ي  الجزائريي    من
 
 دراسة من بد ال أنه إال، وحدها  الجزائر عالمية ال تخص ظاهرة الشيخوخة أن ورغم .الشيخوخة مرحلة ف

ي  للتحديات نظرا الظاهرة هذه
ها من حيث الشيخوخة ظاهرة تفرضها الت  الجوانب.)  مختلف من المجتمع عىل تأثب 
 (2013، الجزائرية واألرسة الموقع الرسمي لوزارة التضامن

ي  زالت ال المسني    و ألن فئة
ي  األرسي من الدفء المحرومة الفئة وخاصة جمة مشاكل من تعان 

بدار العجزة  تقيم والت 
كب   عىل موضوع الفئة هذه تكون ارتأينا ان

العجزة ولذا حاولنا  بدور اإلقامة إىل المسني    انتقال ظاهرة دراستنا مع الب 
ي  هذا الموضوع عىل الضوء تسليط

 
 الخصوص.  وجه عىل عي   تموشنت وبمدينة الجزائر عموما ف

ات اثارها تظهر بحتة بيولوجية عملية مجرد ليست فالشيخوخة ي التغب 
 
يولوجية النفسية ف ي  و الفب  

 الفرد تطرأ عىل الت 

ي  تتمثل وانما، المتقدمة السن تلك إىل يصل حي   
 
 يحددها بالذات معينة سن إىل يصل حي    الفرد من المجتمع موقف ف

يقية الحالة االعتبار بعي    يأخذ أن دون تعسفية المجتمع بطريقة المرجع ، محمد خليفة  اللطيفالعقلية.) عبد  أو الفب  
 (.5ص ، السابق

ت ي المجتمع الجزائري  المسن وضعية فلقد تغب 
 
ي  أحد والديه بتسجيل أحد األفراد يقوم أن غريبا يعد لم حيث، ف

 
 ف

ي  المسن فروع من األقارب دور يتقلص لم يعد اشكاال أن كما،  بها  لإلقامة العجزة دور إحدى
 
ي  به العناية أو به التكفل ف

 
 ف

ي  أو عنه أوالده تخىلي  حال
 
نطرح التساؤالت  جعلتنا المعقدة و المتعددة المظاهر هذه كل،  أصال  وجودهم عدم حال ف

 :التالية

  ي توفب  الرعاية الصحية الجسدية منها والنفسية
 
هل يساهم االخصائيي   االجتماعيي   العاملي   داخل دار العجزة ف

 لكبار السن ؟

  كيف هي ظروف االشخاص المسني   المقيمي   داخل دار العجزة ؟ 

 ي مؤسسة رعاية المسني   ؟
 
 فيما يتمثل دور الخدمة االجتماعية ف

  ي تقديم الخدمة االجتماعية تجاه
 
وهل االساليب و االمكانات المستخدمة داخل دار العجزة كافية كي تساهم ف

 المسن ؟
 الفرضيات: 

 صياغة الفرضيات االتية:  إىلتوصلنا  حةبناءا عىل التساؤالت المطرو 

  .ي الرعاية االجتماعية
 
ي المسن بدار العجزة من تدهور ف

 يعان 

  . يرتبط مستوى رضا المسني   بنوعية تقديم الخدمة االجتماعية 

  :أهداف الدراسة 

  .  التعرف عىل دور الخدمة االجتماعية تجاه المسني  

  .التعرف عىل واقع المسني   داخل دار العجزة 

  . ي توظفها الخدمة االجتماعية لمساعدة المسني  
 التعرف عىل الطرق الت 

 
 
 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 5  4 

 

5 June 2021, Volume 3, Issue  
p. 1-10 

 أهمية البحث : 

ي أنه تناول فئة من أفراد المجتمع وهي فئة المسني   
 
ي لم تنل االهتمام والدراسة ، تتجىل أهمية البحث ف

هذه الفئة الت 
ي 
 
ي مراكز االيواء وهو فرصة كما يتناول البحث فئة المسني   المحرومي   من أرسهم ،  بالشكل الكاف

 
والذين يعيشون ف

 لالطالع عىل جوانب أخرى من حياة المسني   بصفةعامة. 
 مصطلحات و مفاهيم الدراسة: 

 الدور: 

ي يجب ، يستخدم هذا المفهوم للداللة عىل سلوك معي   يقوم به شاغل مركز اجتماعي معي   
يحدد األنماط السلوكية الت 

ي يفرضهاعليه مركزه )خليل ابراهيم أن ينتهجها اآلخرون الذين يتفا
امات الت  ي اعتباره الحقوق وااللب  

 
 ف
ً
عل معهم واضعا

 (.45ص، 2009، ( )نقال عن عبد العاىلي 326ص ، 2016، عبد الرزاق
 الخدمة االجتماعية: 

ت وتحقيق عالقا، فن و علم و مهنة لمساعدة الناس عىل حل مشكالتهم الفردية واألرسية والجماعية و المجتمعية
ي من خالل ، ُمرضية بينهم عىل أساس التخفيف من المشكالت المرتبطة بالعالقات اإلنسانية

وتحسي   التفاعل اإلنسان 
تركب   األخصائيي   االجتماعيي   عىل مساعدة الناس لتحسي   أدائهم االجتماعي عىل أساس تحسي   قدرتهم عىل التفاعل 

 (.46ص، 2000، واالرتباط باآلخرين)عىل
 المسن: 

ات الجسمية والنفسية كل فرد ذكر أو أنتر بلغ الستي   هو    وظهرت عليه مجموعة من التغب 
واالجتماعية  من عمره أو أكبر

 اآلخرين.  رعاية ومساعدة إىلوأعجزته الشيخوخة عن العمل و القيام بشؤون نفسه بحيث يحتاج , واالقتصادية
ي ، لذا تتعدد مظاهر الشيخوخة بي   البيولوجية و النفسية و االجتماعية 

 
ة يحس خاللها الفرد بضعف وانهيار ف فهي فب 

ي الوظائف العقلية
 
ء ، الجسم و اضطرابات ف و يصبح الفرد اقل كفاءة وليس له دور محدد ومنسحب اجتماعيا و سي

ات  (.11ص ، المرجع السابق ، بد اللطيف محمد خليفة) ع .التوافق ومنخفض الدافعية و غب  ذلك من التغب 
ي هذه الدراسة: 

 
 و نقصد بالمسني   اجرائيا ف

 عاما .  60هو كل شخص تجاوز  -

 من تقاعد عن العمل و فقد دوره االجتماعي داخل المجتمع.  -

 هم من الذكور و اإلناث -
 دار العجزة: 

ون بصفة الضعف والعجز هي إحدى المراكز والمساكن االجتماعية المخصصة إليواء  أو أناس ، األشخاص الذين يتمب  
ففيها يقطنون و يعيشون حياتهم ، وصلوا سن الشيخوخة و الذين تتجاوز أعمارهم الستي   عاما فأكبر عىل األغلب 

فيه عن  ي والنفشي وبرامج الب  ب واللباس والعالج الطتر ويتلقون خالل وجودهم هناك المأوى والمأكل و المش 
 (.307ص، 2019، م صليحةالنفس)غنا

ي للدراسة: 
ر
 المنظور المفهومات

 الشيخوخة كظاهرة اجتماعية
ونجد أن العلوم المختلفة يعطي كل منها ، تعتبر ظاهرة الشيخوخة معقدة أساسا وقد يتم تناولها من عدة منظورات

 .أولوية لجانب معي   من عملية الشيخوخة
ن و ريب  تعريفا للشيخوخة بقوله ي الكائنات العضوية  إىلتشب  الشيخوخة  " :و يقدم بب 

 
ي تحدث ف

ات المنتظمة الت  التغب 
ي ظل الظروف البيئية الممثلة

 
ي تعيش ف

ي ، الناضجة وراثيا والت 
ي العمر الزمت 

 
 ." وذلك مع تقدمهم ف

ة النضج من خالل الهرم مع  ي من خاللها يتم تحديد فب 
تغب  وهذا التعريف يركز عىل الشيخوخة كعملية نمو والت 

ي قد تؤثر عىل بعض األفراد بأسلوب ال يمثل أي نوع
أن هذا التعريف يركز أيضا  كما،  االهتمام تجاه اإلحداث التقليدية الت 

ي بعض الحاالت نجد أن 
 
ات البيئية يمكن أن تتفاعل مع عملية الشيخوخة وف ي مؤداها أن التأثب 

عىل الحقيقة الت 
 .عملية الشيخوخة العادية والهرمحد كبب  من مسار  إىلالتدخالت قد تغب  

ي وأنما يقاس فيها " و الشيخوخة كما يحددها أليكس كمفرت –عندما نريد قياسها–ليست إال عملية إفساد وتلف تدريجر

ي العطب
 
ي الحيوية أو زيادة ف

 
 (.28ص ، المرجع السابق ، ) عبد اللطيف محمد خليفة ." إنما يظهر عىل هيئة نقص ف

ي العمر عىل أنهما 
 
ا أخرى مفهوم التقدم ف

ً
ا مفهوم الشيخوخة وأحيان

ً
ي مجال دراسة المسني   أحيان

 
يستخدم الباحثون ف
ان  ادفان ويشب 

ي العمر هو أحد المفاهيم ، نفس المعت  وكالهما قد استخدما بأشكال مختلفة إىلمب 
 
فمفهوم التقدم ف

ي   درجة جعلت منه غب  المستطاع لعدد  إىلالمراوغة 
 
كبب  من الباحثي   تناوله تجريبًيا وتعددت المقاييس المستخدمة ف

ي  ي ، تحديد مرحلة الشيخوخة شملت: العمر البيولوحر . ، العمر السيكولوحر  العمر االجتماعي



5 Mohammed BOURICHE   & Linda Latifa BENMOHRA   

 

5 June 2021, Volume 3, Issue  
 p. 1-10 

ي تحديد بداية الشيخوخة العفوية وهو مقياس يقوم عىل أساس المعطيات البيولوجية  -
 
: ويستخدم ف ي العمر البيولوحر

ات العصبية. ، قوة دفع الدم، ثل معدل نشاط الغدد الصماء لكل مرحلة م  التغب 

ي يقوم عىل جملة  -
ي تحديد الشيخوخة النفسية وهو مقياس وصق 

 
: يستخدم هذا المقياس ف ي العمر السيكولوحر

ي سلوك الفرد ومشاعره وأفكاره. 
 
ات ف  الخصائص النفسية والتغب 

: ويشب   - )عبد المنعم الميالدياألدوار االجتماعي إىلالعمر االجتماعي ، ة وعالقة الفرد باآلخرين ومدى توافقه االجتماعي
 (.41ص، 2014

ادفات لكلمة المسن ما بي   الشيخوخة
، ولقد تعددت تعريفات المسن تبعا لتعدد التخصصات العلمية وكذلك تنوع المب 

ي العمر 
 
برَ ، التقدم ف

ُ
ي اللغة بأنه الك

 
. ، أرذل العمر وعموًما يمكن تعريف المسن ف َ ُ بر

َ
 يقال سن الرجل أي ك

ي تحديد مفهوم المسن
 
 وقد ركزت بعض التعريفات عىل المدى العمري ف

ات تختلف من فرد آلخر".  66سن  إىلفيعرف بأنه" من يصل  ات المادية أو الجسدية وهذه التغب   عاًما ويشعر بالتغب 
مرحلة من العمر تجعله غب  قادر عىل  إىلكبر والذي وصل عاًما فأ  65أو  60وعرف قانونًيا بأنه: " الفرد البالغ من العمر  -

اإلنجاز واالبتكار لظروف صحية وبيئية ونفسية تحول دون تحقيق ذلك " ولهذا فقد تناول مفهوم المسن العديد من 
 التخصصات. 

ي العمر أن يتوا» كما عرف من المنظور النفشي بأنه:   -
 
ِمِه ف

ُ
د
َ
ق
َ
فق بطريقة ناجحة ذلك الفرد الذي ال يستطيع عند ت

ي السلوك من أجل التوافق بنجاح مع تغب  الموقع االجتماعي 
 
ي هو التغب  ف

 «.باعتبار أن التوافق الذان 
كما عرف من المنظور االجتماعي بأنه: " من بلغ سن الشيخوخة وافتقد المكانة والفاعلية االجتماعية ليواجه مرحلة   -

 وبي   المجتمع األرسي
ُ
ي  ضعف االرتباط بينه

")مصطق  محمد احمد الفق  ي  (.26-23ص ص ، 2008، أو المجتمع الخارحر
 ماهية الخدمة االجتماعية: 

ا شامال نظرا لتباين تعريفات علماء الخدمة االجتماعية نسبة لحداثة 
ً
ليس من السهل تعريف الخدمة االجتماعية تعريف

ي عدة ميادين.  إضافةعهدها كمهنة 
 
 التساع وشمول خدمتها ف

الخدمة االجتماعية األفراد والجماعات والمجتمعات وما يصاحبها من حركة ديناميكية تفرضها طبيعتها لذلك تتناول 
 :  سنستعرض بعض التعاريف لمفهوم الخدمة االجتماعية وهي كالتاىلي

 :تعريف مؤتمر باريس الدولي للخدمة االجتماعية

ا مقصودة من اجل الوصول 
ً
الئقة ألفراد المجتمع الوقاية من  توفب  حياة معيشية، تخفيف اآلالم عن الناس إىلهي جهود

ي  االمراض االجتماعية. 
ي نارص حسي   القريش 

 ( 19ص، 2012، )غت 
 تعريف الكتاب السنوي للخدمة االجتماعية األمريكية: 

عالقات ومستويات معيشية ... تتفق  إىلخدمة و مهنة تقدم للناس بغرض مساعدتهم كأفراد وجماعات ... عىل الوصول 
ي 
ي نارص حسي   القريش 

 ( 20المرجع نفسه ص، مع رغباتهم وقدراتهم ... والمجتمع الذي يعيشون فيه. )غت 

 :  تعريف الجمعية القومية لألخصائيي   االجتماعيي  

ي تسهيل تنمية العالقات االجتماعية لألفراد والجماعات مع النظم االجتماعية
 
وتقع المسؤولية  ،مهنة متخصصة ف

ه ومستقبله ... وتقدم النهج  ي معرفة الظروف االجتماعية للمجتمع حارص 
 
االجتماعية عىل الخدمة االجتماعية ف

ا ... من أجل التعاون إلزالة المعوقات ... وابتكار 
ً
ي المؤسسات الحكومية والطوعية وقادة المجتمع أيض

 
للمسؤولي   ف

ي المجتم
ي   ع. خدمات تواءم احتياجات مواطت   (23ص، ) فالح جابر جاسم الغرنر

 الخدمة االجتماعية و احتياجات المسني   : 
ي يجب اإللمام بها لمن يعمل مع هذه الفئة مثل

 :يمكننا تحديد الحد األدن  من المعارف الت 
ي السن كفئة من فئات ، معرفة الظواهر النفسية والفسيولوجية لعملية كبر السن -

 
و ادراك ظروف المتقدمي   ف

 .المجتمع

ي العالقات اإلنسانية -
 
ات ف ي أساليب العمل مع الجماعات، خبر

 
  .وف

ي  -
 
ي مواجهة و حل مشكالت المسني   ف

 
ي يمكن أن تستخدم ف

معلومات عن الموارد واإلمكانات المختلفة الت 
 .المجتمع

ي السن -
 
ي مواجهة احتياجات المتقدمي   ف

 
بوية ودورها ف ي حل مشكال ، إلمام واف بالنواحي الب 

 
ت اإلقامة و و ف

 (.24 ص، المرجع السابق، عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد ).الدخل والصحة و العمل

 : ي مجال رعاية المسني  
 
 مهنة الخدمة االجتماعية ف

ي مجال المسني   ومن تلك التعريفات: 
 
ي تحديد تعريف لمهنة الخدمة االجتماعية ف

 
 لقد اختلفت وجهات النظر ف
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لمساعدة كبار السن كأفراد وأزواج وكجماعات وكمجتمعات لتقوية أو استعادة قدراتهم لألداء هي األنشطة المهنية  -
ي يعيش فيها كبار السن 

ات االجتماعية وتغيب  أوضاع البيئة الت  ي مختلف الخبر
 
االجتماعي وتحقيق عالقات مرضية ف

 يف السوي. بما يساعدهم عىل تنمية قدراتهم عىل األداء االجتماعي الذي يحقق لهم التك

ي تتعامل مع كبار السن إلشباع احتياجاتهم ومساعدتهم عىل مواجهة  -
مجال من مجاالت الخدمة االجتماعية الت 

 مشكالتهم وتحقيق حياة أفضل لهم. 

ي مؤسسات رعاية المسني   لتحقق أفضل  -
 
ي يمارسها األخصائيون االجتماعيون ف

تلك الجهود واإلجراءات الفنية الت 
 يئاتهم االجتماعية. تكيف ممكن لهم مع ب

ي مجال المسني   بانها أحد مجاالت  إىليمكننا أن نشب   ومن جانبنا و بناءا عىل ما سبق
 
تعريف للخدمة االجتماعية ف

ي مؤسسات رعايتهم 
 
الخدمة االجتماعية يقوم بها األخصائيون االجتماعيون لتقديم خدمات رعاية المسني   وتحسينها ف

ي بيئتهم الطبيعية وفق 
 
أسس معرفية ومهارية وقيمية بمساعدتهم كأفراد أو جماعات أو مجتمعات إلشباع أو ف

ي تحقيق أفضل تكيف مع بيئاتهم.) أحمد إبراهيم حمزة
 
، احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم وزيادة قدرة األداء بما يسهم ف

 (.411ص، 2015
 المنهج و تقنيات البحث: 

وضوع البحث الذي يحدد المنهج والتقنيات المالئمة للكشف عن تتعدد مناهج البحث العلمي و تختلف باختالف م
استخدام منهج وتقنيات تتكامل فيما بينها  إىلولهذا لجأنا ، حقائق هذا الموضوع وتقصي وتشخيص مشكلة البحث

ي توجيهنا ، الحقيقة إىلللتوصل 
 
ي  إىلو طبيعة الموضوع كان لها دور ف

 اختيار و استخدام المنهج الوصق 
ي الدراسة االستطالعية هي تقنية المقابلة وطبًعا 

 
ي دراستنا للموضوع و ال سيما ف

 
ي اعتمدنا عليها ف

وفيما يخص التقنية الت 
ي تحديد مجتمع  إىل إضافةطبيعة المنهج فرضت علينا ذلك 

 
ي كانت اداة اساسية ف

ذلك استندنا عىل المالحظة الت 
 .  جرائنا للمقابالتالبحث بدقة و قد استعملت هذه االداة أثناء ا

ي اإلشكالية وطبًعا الفرضيات و تم ترتيبها 
 
وقد تمت صياغة أسئلة المقابلة بشكل منظم عىل حسب ما ورد وما جاء ف

منهجًيا تم طرحها عىل المبحوثي   وتضمنت جزئي   فكان الجزء األول عبارة عن مجموعة من األسئلة حول البيانات 
ي كان يحتوي إحدى عش  )( أسئلة بينم06الشخصية وهي ستة )

( سؤاال حول الخدمة االجتماعية 11ا الجزء الثان 
الء بذلك المركز.   المقدمة للمسني   الب  

 و عينة البحث:  مجتمع
ي مؤسسة الرعاية االجتماعية للمسني   تحتوي عىل 

 
ي قمنا بها ف

  66الدراسة الت 
ا
ة ) عامل ( 10و قد كان اختيارنا عىل عش 

 من اجل االحاطة بجوانب الموضوع جيدا. عمال من الجنسي   و هذا 
 : ي
 
ي والجغراف

 
 المجال المكات

 بوالية عي   تموشنت أي المكان الذي توجد فيه مؤسسة الرعاية 
لقد أجرينا دراستنا الميدانية ب   حي موالي مصطق 

ي تسم ب    دار األشخاص المسني   ولقد تم اختيار هذه المؤسسة بسبب طبيعة الدرا
ي تدرس فئة االجتماعية والت 

سة الت 
 .  المسني  

 : ي
 
ي أواخر المجال الزمات

 
 إىلواستمر هذا العمل من الناحية النظرية  2019لقد انطلقت دراستنا بداية السداسي األول ف

ي أو ما يعرف بالدراسة الميدانية وهذا ما أدى بنا 
ول  إىلغاية شهر ديسمبر من نفس السنة ثم الجانب التطبيق   إىلالب  

وذلك كله من أجل جمع البيانات واإلحصائيات وبطبيعة الحال  13/01/2020الميدان كل مرة فكانت أول مرة بتاري    خ 
ي كنا نراها ونلمحها داخل المؤسسة

 استطالعيا مستمرا و ، المالحظات المستمرة لبعض المواقف الت 
ا
وهذا كله كان عمل

ة وهام ي األخب  مرحلة جد مثب 
 
ي ف

ة بالنسبة لنا أال وهي مقابلة العمال وطرح عليهم بعض األسئلة وجمع غب  محدود. لتأن 
( و (COVID 19وبالرغم من ضيق الوقت و تزامن الدراسة مع الظرف الصجي الحساس نتيجة جائحة كورونا ، البيانات

ي 
 
 هذا المجال.  مع ذلك قمنا بمقابلة المستخدمي   ف

ي:   مسن.  35مسن و لكن يستقطب حالًيا  70اجماال ل    تتسع هذه المؤسسة المجال البشر
اوح عددهم   :إىلعامل منقسمي    66 إىلأفراد المؤسسة الذين يقومون بخدمة المسني   والذين يب 

 عمال 07 التقنيي   والبيداغوجيي    -
 عمال 05 اإلداريي    -

 عامل 34  المهنيي   والمتعاقدين -

 عامل 18 عقود اإلدماج -

ي عاملي   ) -  (02الطاقم الطتر
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 نتائج بيانات الدراسة الميدانية :  تحليلعرض و 

 محور البيانات الشخصية : 
 العينة حجم كان وقد، لوالية عي   تموشنت العجزة االخصائيي   االجتماعيي   بدار فئة عىل بحثنا مجتمع اشتمل

 البيانات هذه بتحليل قمنا قد و، بالدراسة المتعلقة و بهم الخاصة الشخصية البيانات عىل تحصلنا مفردة10يضم

 :كالتاىلي 

-  :  جنس المبحوثي  
ي دار العجزة ال يقترص عىل ، إناث06ذكور و 04مبحوثا من بينهم  10العدد الكىلي للمبحوثي   

 
لذا يمكننا القول أن العمل ف

. كما أن عدد اإلناث كان ، جنس معي   نظرا لوجود حاالت من كال الجنسي    و هذا ألن رعاية كبار السن تخص كال الجنسي  
ي مجتمع البحث و هذا راجع أكبر ت

 
 طبيعة المهنة و هيمنة دور اإلناث فيها مقارنة بالذكور .  إىلمثيال ف

-  :  سن المبحوثي  
وتؤكد األرقام بأن ، فيما يخص أعمار المبحوثي   فتشب  البيانات اإلحصائية بان غالبيهم تتجاوز أعمارهم األربعي   سنة 

ي العمل بهذا 
 
. هذه الفئة تمتلك أقدمية ف ي مجال رعاية المسني  

 
 القطاع تسمح لهم بممارسة أدوارهم ف

 محور الظروف و الوضعية المهنية للمشتغلي   بدار المسني   

 دور و مهام العمال المشتغلي   بدار العجزة   -
ي هذا المحور حاولنا تسليط الضوء عىل أدوار و مهام المشتغلي   داخل دار المسني   

 
فحسب المقابالت فان جلُّ ، ف
ي الخطاب الرسمي ، املي   قد رصحوا بوجود مهام و أنهم يمارسون أدوارهم و يرافقون كبار السن المقيمي   الع

 
لكن ، هذا ف

ي طرح انشغاالت تخص أكبر 
 
ي ما لمسناه من خالل مقابالتنا معهم ف

 
ي الخطاب الغب  معلن عنه تجسد ف

 
ي و ف

ما هو خق 
ي و تطلعاتهم 

 
ف ي منا إىلفرص الب 

 
، صب ذات مسؤولية قد تعيق أداء مهامهم األساسية تجاه المسني   ممارسة السلطة ف

في   ما يؤثر أكبر عىل  عالوة عىل التعبب  عن إحساسهم بوجود نوع من التميب   و المفاضلة بينهم السيما من قبل المش 
 المنوط بهم .  دورهم

ة حقيقة ما ذكر أي سجلنا كل ما يقوم به فبعد المعاينة و المالحظة خالل زيارتنا للمؤسسة لم نلمس من الناحية العملي
ي الحقيقة وجدنا غياب 

 
هؤالء عىل عكس ما أقروه لنا فهم يتظاهرون عىل أنهم يقومون بمهامهم عىل أكمل وجه لكن ف

ي لمهنة الخدمة االجتماعية 
.  إتجاهتام للدور الحقيق  الء المسني    

 الب 
ي وسجلنا أيضا نوعا من التفرقة و التميب   بي   المشتغلي   

 
 داخل مؤسسة رعاية المسني   مما يولد الرصاع نتيجة التعسف ف

 :  لنا إحدى المبحوثات من خالل ترصيحها التاىلي
ُ
 استعمال السلطة و اإلكراه وهذا ما أقرته

ي ". 
ي بعض المسؤولي   بنقص وأنهم أحسن مت  ِ

 "ُيَحِسُست 
ي 
ي كتاباته كل أشكال الهيمنة والسيطرة الت 

 
ا ف  كانت تمارس عىل الطبقة العمالية ويدافع عنها و هذا ينتقد كارل ماركس كثب 

ا طردهم من أعمالهم ووظائفهم 
ً
النوع من السلطة والقوة والسيطرة كان نتيجته االستالب ..... وليس هذا وفقط بل أيض

 (.74ص ، 2015، ومناصبهم") جميل حمداوي 
ي المم

 
ية داخللم تختف لألسف الشديد هذه السلوكيات بل ما زالت موجودة ف أغلب المؤسسات إن لم  ارسات التسيب 

 .  نقل كلها بما فيها مؤسسات رعاية المسني  

 درجة شعور المشتغلي   بالرضا أثناء تأدية مهامهم  -
حسب ترصيحات المبحوثي   حول شعورهم بالراحة أثناء قيامهم بأعمالهم فكانت معظم إجاباتهم ايجابية إال مبحوثة 
واحدة ال تشعر بذلك إطالقا وما الحظناه من خالل معايشتنا لها الحظنا تقصب  بالغ منها من خالل تشاجرها مع 

 ( و هذه نماذج من ترصيحاتها : chirugienلطبيب الجراح )با آخر كانت تقوم بتهديدهم إىلالمسني   حت  أنها من حي   

وجة  –سنة  43 –تقول المبحوثة:)ه. ممرضة   سنة من العمل( 17 –مب  
ي بال وقت"

م عند الجراح""غدي يولدون 
ُ
ِديك

َ
 ن
َ
وا وال

ُ
ت
ْ
َسك

َ
 "ت

 ترجمة المقطع : 
ي قبل الوقت"

 "تسكتون أو أخذكم عند الطبيب الجراح" "سوف يولدونت 
 ذلك تشاؤمها وخوفها من عواقب الحياة من خالل قولها :  إىل إضافة

وج ويسمح فيا".  ي دار العجزة ""بالك راجىلي يب  
 
ي ف

وا ويقيسون   "بالك ولدي يكبر
 ترجمة المقطع: 

وج عىلي " 
ي و يب   ي زوحر

كت  ي دار العجزة" " أخش  أن يب 
 
ي ف

 أن يكبر طفىلي و يرميت 
 " أخش 

ة ، لراحة أثناء عملها ما يدل عىل عدم إحساس هذه المبحوثة با ة صعبة أال وهي فب  ي فب 
 
صحيح نراعي ظروف كونها ف

 الحمل لكن التشاؤم من الحياة والخوف يدُل أنها ليست راضية بهذا. 
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 عراقيل و معوقات الخدمة االجتماعية:  -
كانوا يعانون من مشاكل و عراقيل تعيقهم و تمنعهم من القيام  حسب ترصيحات المبحوثي   فان عدد معتبر منهم
 بالخدمة االجتماعية و هذه نماذج من الترصيحات: 

وجة  –سنة  45تقول المبحوثة )ف.   سنة من العمل( 19 –مراقبة عامة للعمال والمسني    –مب  
ة "  "يوجد عراقيل منها الغب 

 سنتي   من العمل( –وسيط اجتماعي  –سنة أعزب  31يقول المبحوث )ر. 

 "عراقيل من خالل بطئ استخراج األوراق للمسني   "
 سنة من العمل 11 –مطلقة  –مساعدة مربية  –سنة  54تقول المبحوثة )

 "عدم تقدير المسؤولي   و عدم االحساس باالعتبار منهم". 

ي تعرقل أداء الم
ي هذا المجاليتضح من خالل أجوبة المبحوثي   أن هناك بعض الضغوط و المشاكل الت 

 
العمال  شتغلي   ف

عدم التكيف واالنزعاج و شعورهم بعدم  إىلبحيث يؤدي بهم ، ما يؤثر و ينعكس عىل الخدمة االجتماعية تجاه المسني   
 –أعزب  –وسيط اجتماعي  –سنة 31وهذا ما أقره أحدهم )ر. ، هذا الطرح يؤكد لنا أيضا أن البيئة غب  مناسبة ، الراحة 

 ل( من خالل ترصيحه: سنتي   من العم
ي بصح البيئة عيانة "

 " أنا نخدم خدمت 
 لنا وجود رغبة لديهم و سعي لكسب منازل و مراتب وظيفية عليا فلمسنا 

وعىل حسب مالحظتنا لهؤالء العاملي   تبي  
الء. ، بعض األنانية لديهم   فهمهم الوحيد تحقيق حاجاتهم ومصالحهم الذاتية عىل حساب الب  

ي وسعيه تعتبر نظرية 
ا وذلك لقدرتها عىل تفسب  السلوك اإلنسان 

ً
سلم الحاجات ألبراهام ماسلو من أكبر النظريات شيوع

 دافًعا للسلوك لذا فالحاجات ، إلشباع حاجاته المختلفة
ُّ
ض ماسلو أن حاجات اإلنسان دائما ما أشبعت فإنها ال تعد افب 

ي تؤثر عىل سلوك الفرد وأن الحاجا
 الغب  مشبعة هي الت 

ا
ي أسفل الهرم يجب أن تشبع أوال

 
ي ف

اذ صنف ماسلو ، ت الت 
ي حبيبة 5 إىلالحاجات اإلنسانية 

 (.30-29ص، 2018-2017، فئات.) سليمان 
ي ، خمس فئات  5 إىلفمن خالل قراءتنا لهرم ماسلو كونه يتصنف 

 
ي تتمثل ف

ي القاعدة نجد الحاجات الفسيولوجية الت 
فق 

ب ... الخ ولكي تتشبع
 هذه الحاجات يجب عىل الفرد العمل من أجل الحصول عىل األجر.  األكل والش 

 سنتي   من العمل( –مربية  –مطلقة  –سنة 41وهذا ما رصحت به أحد المبحوثي   )
ي نخدم باش نوكل والدي ( 

 إذن العمل من أجل األجر وتحقيق الحاجات. ، ) أنا ران 
ي كانت تد

: ومن األسئلة المطروحة أيضا عىل المبحوثي   والت   ور حول الرضا عن الخدمة جاءت إجاباتهم كالتاىلي
 سنة من العمل( 17 –سنة  43-)ه. ممرضة 01تقول المبحوثة

ي أحس نفشي جيدة"
 "راضية بعمىلي وعىل ما قدمته للمسني   ألنت 

 سنة من العمل( 19 –سنة  45 –)ف. مراقبة عامة للعمال والمسني    02تقول المبحوثة 
ي السابق وما أقدمه اليوم""راضية بالعمل وعىل ما قدمت

 
 ه للمسني   ف

 سنتي   من العمل ( –سنة  31 –) ر. وسيط اجتماعي  03يقول المبحوث 
ي " 

 " نعم أنا راض 
ي تحليل عالقة الفرد بالعمل وبيئة العمل

 
حالة من » ويعرف الرضا عىل أنه ، يعتبر الرضا أحد المفاهيم األساسية ف

ي باالرتياح يتبي   من خ
ي تقبله ورضاه عن الشعور الذان 

 
ي يسلكها العامل أثناء عمله ونلمسها ف

الل السلوك والترصفات الت 
 (86، ص، 2011-2010، بن مهرة ليندة«.)عالقاته بزمالئه وكذلك رضاه عن األجر 

ي كنا نقوم بها من حي   ألخر 
ن فقد تبي   لنا أن العمال راضون ع، فمن خالل دراستنا االستطالعية المتكررة للمركز والت 

ي إال إجابتي   
تؤكد  عملهم وهذا ما أقرُه أغلبية المبحوثي   من خالل مقابلتهم فكانت إجاباتهم كلها تدل عىل الرضا المهت 

 .م الرضا لما قدموه إتجاه المسني   عد
الء  إتجاهفمن خالل ما قاله العمال عىل أنفسهم كونهم راضون عن عملهم إال أن هناك من يحس بالتقصب   أولئك الب  

 .  المسني  

 طبيعة العالقات االجتماعية داخل مؤسسة الرعاية و الخدمة االجتماعية  -
ي مجال الخدمة االجتماعية

 
فبالرغم مما  حسب إجابات المبحوثي   حول إذا كان هناك اتصال فيما بينهم كونهم عاملي   ف

ي االتصال عكس أقّروُه لنا إال أن إجابتهم كان يكتنفها بعضا من الشكوك فمن خال
 
ل معايشتنا لهم سجلنا ضعفا وتذبذبا ف

ي السابق وهذا ما لمسناه من خالل ترصفاتهم وطريقة كالمهم ومالمحهم أثناء المقابلة فهناك من كان يقوم 
 
ما ذكر ف

ي لغة الجسد وهناك من كان يظهر عليه التوتر و العصبية وهنا
 
ك من  بطقطقة أصابعه وهذه اإلشارة لها داللة و معت  ف

 ال يوجد أي اتصال. 
ُ
ل عىل الخوف من البوح بالحقيقة. إذن نفهم من كل هذا أنه

ُ
 كان يرتجف وال ينظُر إلينا ما يد
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آخر ومن  إىلإن عملية االتصال من خاللها تنتقل الحقائق واآلراء واألفكار والمهارات وطرق األداء المختلفة من شخص 
 (41-40ص، 2018-2017، عصام عبد الرازق فتح الباب«.) أخرى إىلجماعة 

ورته من أجل ممارسة الخدمة االجتماعية بطريقة صحيحة  إذن نفهم من هذا التعريف وجوب االتصال فيما بينهم و رص 
.  إتجاه  المسني  
 

 مناقشة النتائج عىل ضوء الفروض: 
ي  الفرضية األول: 

 
ي المسن بدار العجزة من تدهور ف

 
 الرعاية االجتماعيةيعات

و من خالل نتائج تحليل البيانات تبي   وجود حاالت ضعف أداء الخدمة االجتماعية لدى المشتغلي   بمؤسسة رعاية 
ي 
ام بالقواعد و المعايب  الخاصة بمهنة الخدمة االجتماعية وعدم إدراكهم للطرق واآلليات الت   

المسني   نظرا لعدم االلب 
ي االجتماعي داخل المجتمع الناتج عن النظرة السلبية. تساعد عىل رعاية األشخاص ا

 لمسني   و ضعف لدور األخصانئ
ي قمنا بجمعها من خالل مقابلتنا لبعض العاملي   وكذلك من خالل إىلوهذا راجع كله  

تسجيلنا للمالحظات  األقوال الت 
ة توافدنا عليهم تبي   لنا مالحظة مظاهر البؤس 

التوتر لدى المسني   عالوة عىل ظروف اإلقامة السيئة ، الحزن ، طيلة فب 
ي منه بعض عامالت النظافة و المربي   

ام الذي أيضا كان يعان  فلقد سجلنا واقعا ، مع غياب أحيانا للقيم اإلنسانية و االحب 
 مرا و ميؤوسا منه 

 ال يؤدون 
ا
الء وب  هذا يمكننا القول بأن الفرضية األوىل تحققت أي أن العمال هم فعل أدوارهم لمساعدة أولئك الب  

 . ي تحقيق التكيف لديهم بداخل المركز االجتماعي
 
 المسني   ف

 الفرضية الثانية: يرتبط مستوى رضا المسني   بدرجة تقديم الخدمة االجتماعية
ي حالة ضياع ألنه

 
ا عىل مالحظتنا أن الواقع المعاش داخل هذا المركز ف

ً
ي  تبي   لنا من خالل هذه الفرضية استناد

 يعان 
ا
فعل

ي هذا القطاع. إذ سجلنا 
 
 إىلافتقادهم  إىلفيه المسني   من سوء المعاملة من طرف بعض العاملي   الذين يشتغلون ف

 و ال حظنا التعنيف تارة و العزلة تارة أخرى. ، الرعاية الصحية السليمة 
ي هذه المؤسسة بحاجة 

 
يتست  لهم تطبيق مبادئ الخدمة  تأهيل نظري وعمىلي حت   إىلفيمكننا القول إن المشتغلي   ف

ي حاجة 
 
ي مجاالت عملهم. فهم ف

 
اتهم و زيادة معارفهم للتعامل مع األشخاص  إىلاالجتماعية ف تنمية مهاراتهم و خبر

امج الجماعية.  ي االجتماعي و جهود تطوير البر
ي لألخصانئ

  المسني   مع مزيد من المعلومات المتعلقة بالتطوير المهت 
. إذن يمكننا القول   بأن الفرضية الثانية تحققت و ضعف درجة الرضا لدى األشخاص المسني  

 االستنتاجات العامة: 

ي قمنا بها عىل العمال بدار األشخاص المسني   اللذين يشتغلون بقطاع الرعاية االجتماعية  
من خالل دراستنا الميدانية الت 

:  إىلتوصلنا   مجموعة من النتائج وأهمها ما يىلي

ي أكدت هذه  -
ي القيام بدور الخدمة االجتماعية مع جهل للطرق واآلليات الت 

 
 معظم المشتغلي   ف

الدراسة عىل تعبر
ي تحقيق التكيف داخل المركز. 

 
الء ف  تساعد الب  

الء.  إىلأسفرت هذه الدراسة عىل معاناة المسني   من سوء المعاملة والالمباالة ما يؤدي  -  عدم تحقيق االستقرار للب  

الء بالمركز. ضعف االتصال واال  - ام المتبادل بي   العمال المشتغلي   ما ينعكس سلبًيا عىل المسني   الب  
 حب 

ي المركز.  -
 
ي تواجه العمال المشتغلي   ف

  عدم ارتياح المسني   داخل مركز الرعاية بسبب العراقيل الت 

 
 قائمة المراجع و المصادر 

 كتب: 
ة للنش  و التوزي    ع و الطباعة، الخدمة االجتماعية  إىلالمدخل ، احمد ابراهيم حمزة   .2015، الطبعة االوىل، دار المسب 

 .2015األردن   عمان، الطبعة األوىل، دار الورق للنش  و التوزي    ع و الطباعة، نظريات علم االجتماع، جميل حمداوي

ي سيكولوجية المسني   ، عبد اللطيف محمد خليفة
 
 .1997 اهرةالق، دار الغريب للطباعة والنش  والتوزي    ع، دراسات ف

مؤسسة شباب الجامعة للنش  و ، سيكولوجية الشيخوخة و كبار السن "نفسيا""اجتماعيا"، عبد المنعم الميالدي
 .2014مرص ، اإلسكندرية، 1ط، التوزي    ع و الطباعة 

ي الخدمة االجتماعية ، فتح الباب و آخرون، عصام عبد الرزاق
 
، جامعة الملك سعود ، نظريات الممارسة المهنية ف

 2018-2017، الطبعة األوىل، المكتب الجامعي الحديث للنش  و التوزي    ع و الطباعة، جامعة حلوان

ي مجال رعاية الشباب، عىلي ماهر 
 
، مرص ، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية،  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية ف

2000. 
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ي 
ي نارص حسي   القريش 

ي المؤسسا، غت 
 
، 1ط، دار صفاء للنش  والتوزي    ع والطباعة، ت العدلية الخدمة االجتماعية ف

 .2012، األردن، عمان

ي دولة اإلمارات، فيصل محمد الزراد 
 
ي ، الرعاية األرسية للمسني   ف اتيجية ابو ظتر

 .2003، مركز الدراسات والبحوث اإلسب 

والتوزي    عالدارالفنية ، العالقات األرسية للمسني   وتوافقهم النفشي ، محمد نبيل عبد الحميد  االسكندرية من دون ، للنش 
 سنة. 

ي 
 العلوم الوضعية و التصور االسالمي ، مصطق  محمد أحمد الفق 

قسم الخدمة االجتماعية و تنمية ، رعاية المسني   بي  
بية،  المجتمع الطبعة ، المكتب الجامعي الحديث للنش  و التوزي    ع والطباعة، جامعة االزهر ، كلية الب 
 .2008، االوىل

 
 مجالت و دوريات:  

ي التخفيف من حدة مشكلة العالقات االجتماعية للمسني   ، خليل ابراهيم عبد الرزاق
 
مجلة ، دور الخدمة االجتماعية ف

ين، جامعة االقص )سلسلة العلوم االنسانية(  ي ، المجلد العش 
 .2016يونيو 351-321ص، العدد الثان 

ي دار العجزة، غنام صليحة
 
، بالجزائر " دراسة ميدانية عىل عينة من المسني   بدار العجزة بباتنة" واقع رعاية المسني   ف

 .2019جوان 02عدد، 18مجلد ، مجلة الحقيقة للعلوم االجتماعية و االنسانية

 
 مذكرات: 

ي العمل غب  الرسمي دراسة ميدانية بسوق الخرص  و الفواكه للتجزئة بابوتشفي   تلمسان، بن مهرة ليندة
 
، ثقافة الشباب ف

ي علم االجتماع ماسب  
 
 .2011، الجزائر ، جامعة تلمسان، ف

ي حبيبة
ي دراسة ميدانية بنفطال ، سليمان 

ي علم االجتماع ، GPLنظام التحفب   و اثره عىل االداء الوظيق 
 
مذكرة الماسب  ف

 .2018-2017، الجزائر ، سعيدة، جامعة موالي الطاهر ، العمل و التنظيم 

 
 مؤتمرات: 

ي المجتمع المرصي، عبد الحميد عبد المحسن 
 
المؤتمرالثامن الدوىلي لإلحصاء ، الرعاية االجتماعية للمسني   ف
 .1983، القاهرة ، والحسابات العلمية والبحوث االجتماعية والسكانية

ات :   محاض 

ي  ي مادة الخدمة االجتماعية للمراحل األوىل، فالح جابر جاسم الغرنر
 
ات ف قسم االجتماع جامعة ، كلية األدب،  محارص 

 القادسية. 
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