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 لربنامج   األكادميية املرجعيةقائمة مقرتحة للمعايري   
 الصحة الرياضية لكبار السن  دبلوم

 محمد محمد عبد السالم عبد الفتاحأ.د/  
 عبد العزيز سعيد عبد العزيز المالأ.د/ 

 حسين وائل حسين عبدللا الباحث/ 
                                                   

 مقدمة البحث
التعليم الجامعي بحكم رسالته ، وبحكم األعداد الكبيرة المقبلة عليه ، وما يخصص  لنفاصا  

األهداف المرجصوة عليه من الموازفة المخصصة للتعليم ككل، جدير بكل اهتمام وبحث حتي يحقق 
منصصه ، وخصصتخل  مصصن بعصصت الميصصكبل التصصي تكبصصل حركتصصه وتعووصصه عصصن ودات دور  ورسصصالته ، والتصصي 
تتعلصصصق برصصصرورة ويصصصت احتياجصصصال المجتمصصصت فصصصصم األعصصصين ومصصصام القصصصا مين علصصص  التعلصصصيم الجصصصامعي 

                                                                                المصري حتي يتسن  للمجتمت ون يتقدم من خبل ربط التعليم بإحتياجال المجتمت فعليا  .
(11 :76-78 ) 

م( إلص  ون الجامعصال تعصد هصي المسصعولة عصن إعصداد 2004" )أحمد إسماعيل حجي  ييير "  
المتخصصصصين فصصي المجصصايل التصصي يحتاجمصصا المجتمصصت مصصن خصصبل كلياتمصصا المختلاصصة ، فكصصل ممنصصة لمصصا 
مقومصصصال يجصصصم ون تقصصصوم عليمصصصا ومصصصن وهممصصصا اتتسصصصاة معصصصارف وممصصصارال متخصصصصصة والتصصصي تتيحمصصصا 

الدراسصصال  -لمختلاصصة لببامصصا مصصن خصصبل اصصرامأل ادعصصداد األتصصاديمي لمرحلتصصي )ال كصصالورخو الكليصال ا
العليصصا(، حيصصث تميصصص الاصصرل للبصصبة لدراسصصة مقصصررال متعمقصصة ، تتميصصي مصصت متبل صصال التخصصص  

 (14:  1مكن الخرخأل من النجاح في عمله. )وهذا ادعداد األتاديمي ي
ادعصداد م( ون 2012"),.David ,B., &Harold, T دافيد ب  , هارولد ت  تما يرى " 

يمدف إل  ادرتقصات بمسصتوى الممارسصال الممنيصة بمصا يرصمن تحقيصق ووصص  إسصتاادة مصن األتاديمي  
                                                                                المصصوارد والمصصصادر و صصوي  إلصص  مخرجصصال عاليصصة الجصصودة، وهصصو ييصصمل جميصصت األفيصصبة التصصي ين  صصي 

ه وو تبصوخر  مصن خصبل ادلتصبام بمعصايير القيام امصا للو صول إلص  مسصتوى ودات معصين وو الحاصا  عليص
ال وإجراتال تؤدي إل  مخرجال وخدمال تحقصق متبل صال األدات وبمصا يعصبز اقصة المعنصين بمؤسسص

 (211: 16التعليم العالي ومخرجاتما. )
ون عصدد المسصصنين فصي مصصصر م( 2020" )الجهيياا المزيييزت لئتعباية وا ح ييا وط قصا لتعصداد "

، ومصصن م(2020)السصكان فصي األول مصن ينصاير عصصدد مصن إجمصالي (  %7.1)انسص ة  (مبيصين 7الص  )
ون عصصدد المسصصنين الصصذكور الصص  م(، و 2052)عصصام  ( بحلصصول%17.9)المتووصصت ارتاصصاه هصصذ  النسصص ة إلصص  

    مصصصصن إجمصصصصالي السصصصصكان الصصصصذكور، اينمصصصصا الصصصص  عصصصصدد المسصصصصنين ادفصصصصا   (%6.9)انسصصصص ة  (مليصصصصون  3.5)
ووشصار إلصص  ارتاصصاه تووصصت ال قصصات علصص  ،  .مصصن إجمصصالي السصصكان ادفصصا   (%7.3)انسصص ة  (مليصون  3.5)
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سصنة ( 73)اواوصت  م(2020)سصنة عصام ( 74.3)إلص   م(2020)سصنة عصام (  73.9)ويصد الحيصاة مصن  
منظمييية ال يييحة "تقرخصصصر ( ، كمصصصا كيصصصر تقرخصصصر  صصصادر عصصصن 22).سصصصنة لنفصصصا   (75.5)للصصصذكور، 
( بمناسصص ة اليصصوم العصصالمي للمسصصنين ون عصصدد ك صصار السصصن م2019)فصصي مصصار   "(W.H.O) العالمييية

م( سصيكون ك صار 2050في العالم يتبايصد بمعصدل وسصره مصن ويصة فعصة عمرخصة وخصرى ووفصه بحلصول عصام )
سصنة( ومصت هصذ  البخصادة مصن ليصر الممكصن تجاهصل  15                                       السن وتثر عددا  من سكان العصالم دون سصن )

ية المامصصة خا صصة بعصصد اللصصروف التصصي فريصصتما جا حصصة ادحتياجصصال المتبايصصدة لمصصذ  اليصصرخحة السصصكاف
جميصصصت الاعصصصال العمرخصصصة معريصصصة لخبصصصر اد صصصابة ، فعلصصص  الصصصرلم مصصصن ون  (COVID-19توروفصصصا )

ن  يعصصصافون األمصصصرا  المب  ،بايصصصرو  )توروفصصصا( منصصصة هصصصم وتثصصصر عريصصصة لحصصصدو                                        لكصصصن ك صصصار السصصصن ومصصص 
 (.23) مراعاال عند اد ابة بالمر  

 البحث  مشكئة
تعتبر عملية التقدم في السن عملية فسيولوجية طبيعية تحصد  ألي فصرد وتتص ار اصنمط الحيصاة 
وبعصصصدة عوامصصصل ايعيصصصة ووراايصصصة ، وهصصص  ليسصصصن حالصصصة مريصصصية كمصصصا وفمصصصا عمليصصصة تدرجيصصصة تحصصصد  فيمصصصا 

الاسيولوجية والبدفيصة اص طت ، والتصي ي يمكصن إيقافمصا ولكصن يمكصن التقليصل مصن ويصرارها فصي الت يرال  
الصصصصحية المتكاملصصة والعصصصادال الصصصصحية السصصصليمة ، وخصص تي  لصصص  عصصصن طرخصصصق  ةحالصصة ايهتمصصصام بالرعايصصص

 (1: 20ايفتلام في الممارسة الرخايية.)
السصن  ك صار إل  ون( م2015)" حسانينصبح  محمد ،    كمال عبد الحميد          كب  من "    ييير

 وو مصصصايتجنب ون       عصصصادة   كبيصصصر السصصصني يسصصصتبيت ، ت يصصصرال فسصصصيولوجية وفاسصصصية واجتما يصصصة  ميصصصصاحبم
يقاوممصصا انجصصاح وخحصصد منمصصا وختعامصصل معمصصا بإيجاايصصة عصصن طرخصصق  ونتخل  منمصصا ولكنصصه يسصصتبيت يصص

 (64:  9اد ة.)الت ولم السرخت والجيد مت المجتمت بحيث يعيش حيا  اجتما ية ه
م( إلص  ون النيصاا البصدفي 2018" ).Malina, R. & little, Bمالينيا ، ليتئي  وتيصير "

يعصصد وحصصد وهصصم الوسصصا ل اديجاايصصة لتحسصصين الصصصحة العامصصة وإسصصتثمار ووصصن فصصرا  ك صصار السصصن وتصص خير 
    ا  النيصصاا البصصدفي عنصصصر وعصصرا  اليصصيخوخة والحصصد مصصن اد صصابة اصص عت األمصصرا  ، حيصصث و صص   

 (373:  18.)نوال األخيرةفي الس والذي زاد ايهتمام بهمن جدول وعمال الصحة العامة          وساسيا  
بخصصادة النيصصاا البصصدفي خا صصة اإلصص  فتصصا أل العديصصد مصصن الدراسصصال، فقصصد ودرجصصن تو صصية           اسصصتنادا  و 

مصن وجصل  صحة ( WHOالصصادرة مصن منلمصة الصصحة العالميصة )في كثير من الم ادئ التوجيميصة 
، واهتمصصصن المنلمصصصة بالنيصصصاا البصصصدفي للرجصصصال والسصصصيدال مصصصن جميصصصت األعمصصصار وعلصصص  مختلصصصر وفرصصصل

معتصصرف امصصا الوعلصص  الصصرلم مصصن هصصذ  الم صصادئ التوجيميصصة والاوا صصد اللصصروف وفصصي كافصصة المسصصتوخال ، 
تصصبال بعيصصدة  ي ك صصار السصصنكبيصصرة مصصن             ون وعصصدادا  إي لنيصصاا البصصدفي، والمرت بصصة بالممارسصصة المنتلمصصة ل

 (292: 21 ) .مارسة النياا البدفي عن م
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                                                                             وإفببوصصصا  مصصصن وهميصصصة التعلصصصيم الجصصصامعي ويصصصرورة توجيصصصه جمصصصود  لتلبيصصصة إحتياجصصصال المجتمصصصت 
والمسصصاهمة الاعالصصة فصصي حصصل ميصصاتله مصصن خصصبل إعصصداد الكصصوادر المؤهلصصة للقيصصام بممصصام عملمصصا بكاصصاتة، 

من خبل تحليل التو يف الوظياي ادور ووفدية المسنين عدم وجود  الباحثوبالرلم من هذا وجد  
محمود سييد وخصا ين لرخاية ك ار السن يمن الميكل الوظياي لما وهذا ما وتدته فتا أل دراسصة "

ي علص  الصرلم لنيصاا الرخايصك صار السصن معنصي با( علص  عصدم تصوفر وخصصا   13()م2006)"هاشم
 ن وتبايد هذ  األهمية في ظل اللروف الراهنة.من وهمية الرخاية في حياة كبير الس
وهمية الدور الذي يمكن يسمم بصه وخصصا ي الصصحة   الباحث  ومن خبل تحليل ما سبق يرى 

الرخايية في حياة كبير السن والمسصاهمة فصي عصبل العديصد مصن الميصكبل التصي يعصافي منمصا ك صار 
هانيييدت وونيييزو  تصصصه فتصصصا أل دراسصصصة "السصصصن سصصصوات الناسصصصية وو ادجتما يصصصة وو الصصصصحية. وهصصصذا م تد 

Handy et al ( "2011 إلص  ون ادفتلصام فصي ممارسصة األفيصبة البدفيصة بيصكل إيجصااي لك صار )م
السصصن، مصصن شصص فه تحسصصين اللياوصصة القلبيصصة التناسصصية ومؤشصصر كتلصصة الجسصصم وبالتصصالي يصصبداد وصصدرال كبيصصر 

 (.1714-1712: 17ة. )السن في ودات وفيبة حياتة اليومية وتحسن حالته الصحية العام
األمصصر الصصذي اسصصتلان إفت صصا  القصصا مين علصص  إعصصداد خرخجصصي كليصصال التربيصصة الرخايصصية بجممورخصصة 
مصصصر العربيصصة ، ولقصصد كصصان لكليصصة التربيصصة الرخايصصية للبنصصين بصصالمرم جامعصصة حلصصوان السصصبق فصصي  تعصصديل 

م ، والتصصي إدرل 2013م/2012الب حصصة الخا صصة بالكليصصة علصص  ون يبصصدو تاعيلمصصا مصصت العصصام الجصصامعي 
امصصا ارفصصامأل ادعصصداد األتصصاديمي لبصصبة مرحلصصة ال كصصالورخو  " تخصصص  رخايصصة ك صصار السصصن" كميصصبة 

 تنافسية تتسم اما الكلية دون سا ر كليال التربية الرخايية بمصر والوطن العربي.
كامصل اصين                                                                        وفي ظل ايتجا  فحو تكامل العلوم وتداخلما، و    يصرورخا  ادعتنصات بإحصدا  ت

التخصصصصال العلميصصة المختلاصصة، عصصن طرخصصق تيصصجيت وتنيصصيط ال حصصو  الميصصتركة اصصين التخصصصصال 
المختلاصة ، وإسصتحدا  اصرامأل اينيصة علص  مسصتوى الدراسصال العليصا والتصي تعصد اسصتجابة لر خصة جامعصة 

 للو صولولصة افصي مح الباحيثم(، ممصا دفصت 2025  -م2020حلوان والواردة بإسصتراتيجية الجامعصة )
 الصحة الرخايية لك ار السن دالوملقا مة معايير مقترحة لبنات ارفامأل 
 أهمية البحث والحاجة إليه :

لحركة           إستنادا   مجال رعاية ك ار السنتعد هذ  الدراسة إستجابة لنتجاهال المعا رة في  -1
  .القادرة عل  تخبيط وتنايذ وتقوخم ارامأل الصحة الرخايية لك ار السن   كوادرإعداد ال

تاعيل ر خة الجامعة فحو إستحدا  ارامأل اينية عل  مستوى الدراسصال العليصا اصين ايوسصام  -2
                                               العلمية وإتساوا  مت ايحتياجال الاعلية للمجتمت.

 ف البحث.  هد
 دالصصصوملبرفصصصامأل  األتاديميصصصة المرجعيصصصةوا مصصصة مقترحصصصة للمعصصصايير يمصصصدف هصصصذا ال حصصصث إلصصص  انصصصات 
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 الصحة الرخايية لك ار السن.
 البحث.  تساؤل
 فصصامأل دالصصوم الصصصحة الرخايصصية لك صصارمصصا هصصي خبصصوال انصصات المعصصايير األتاديميصصة المرجعيصصة لبر  •

 السن ؟
   .المستخدمةالعئمية  الم طئحات  

 Elderlyكبار السن  -
عامصا والتصي يتعصر  خبلمصا الاصرد إلص  سلسصلة مصن   60تل  المرحلة العمرخصة الممتصدة مصا بعصد  

 الت يرال تبدو ات اطؤ وو افحدار وو تقل  لألدات واألفيبة الاسيولوجية والناسية وايجتما ية. 
(7 :21 ) 

 NARSالمعاييز األكاديمية القياسية  -
التعليمية المختلاة والتي وعدتما الميعة القومية لرمان جودة هي المعايير األتاديمية للبرامأل 

ل التعلصصيم وادعتمصصاد بادسصصتعافة بخبصصرات متخصصصصين وممثلصصين لمختلصصر وباعصصال المسصصتايدين ، وتمثصص
 (146: 4الحد األدف  المبلوة تحقيقه. )

 ARSالمعاييز األكاديمية المزجعية  -
للبرامأل التعليمية المختلاة اما بيصرا ون يكصون  هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية

 (146: 4)مستوى المعارف والممارال اما وعل  من الحد األدف  للمعايير القومية القياسية. 
 الدراسات المزجعية .

 الدراسات المزجعية بالئغة العزبية. -أ
ت ميم بزنامج دبئوم التزبية  ( ادراسه عنوافما " 2م() 2018" )  أحمد محمد عبد العظيموام "   .1

الجودة   معاييز  ضو   ق   السن  لكبار  رياض   تزويح  تخ ص  والزياضة  ، "  البدنية 
الدراسة   رخايي  واستمدفن  تروخ   تخص   والرخاية  البدفية  التربية  دالوم  ارفامأل  تصميم 

الجودة معايير  يوت  وي  السن  المنمأل    لك ار  ال احث  وإستخدم  )العبوال ،  الو اي 
، وإعتمد فرد  (  283، وتمثلن عينة ال حث في )  لببيعة الدراسةو ل  لمناسبته    ايرت اطية(

عل    تروخ   ال احث  والرخاية تخص   البدفية  التربية  دالوم  ارفامأل  بمحتوخال  وا مة  اعداد 
، وكان من وهم    لجمت البيافال   سا لكو رخايي لك ار السن ، وإعداد وا مة بالمعايير المقترحة  

 . تصميم البرفامأل المقترح في يوت معايير الجودة ا  فتا جم
"         ادراسه عنوافما  (10)م(2016" )  محمد عبد السالم ، تامز محمد سعيدمحمد  وام "  .2

إستمدف ال حث انات ارفامأل  "  بزنامج مقتزح لإلعداد األكاديم  ألن ائ  رياضة يبار السن  
ا ك ار  رخاية  ألخصا ي  األتاديمي  لنعداد  القياسية  مقترح  األتاديمية  للمعايير  وفقا                                          لسن 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان المجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م 2022  يوليو اخلاص باالحباث املستنبطة من رسائل املاجستري والدكتوراه  اجلزء 96 العدد     علوم الرياضةللرتبية البدنية و  اجمللة العلمية  
 

198 

وتمثلن عينة ال حث في وعرات هيعة التدرخس الخرخجون القيادال   لقباه التربية الرخايية.
  ، السن  ك ار  ارخاية  المعنين  التوظيف  ال حث  بجمال  عينة  ووام  ال   ،  198)وود  فردا    )           

( )30اواوت   ، إستبب ية  كعينة  فردا   عل   91                          (  ال احثان  وإعتمد   ، وساسية  كعينة  فردا    )                                            
قترح لنعداد األتاديمي ألخصا ي رخاية ك ار السن  المبرفامأل  إستمارة ايستبيان الخا ة بال

                                                                                          وفقا  للمعايير األتاديمية القياسية لقباه التربية الرخايية كوسيلة لجمت البيافال الخا ة امذ  
ارفامأل ادعداد األتاديمي ألخصا ي رخاية ك ار السن  انات  الدراسة ، وكان من وهم فتا جما  

 معة حلوان.  جا –بكلية التربية الرخايية للبنين 
تقويم بزنامج االدارة الزياضية فى ضو   ( بعنوان "6م( )2014" )  سالى سعيد عبدهدراسة "   .3

"، وهدفن الدراسة إل  تحديد فقاا القوة والرعر  بعض المعاييز الحاكمة ومواصفات الخزيج
التدرخس  هيعة  وعرات  يستجابال  ط قا  الرخايية  ايدارة  ارفامأل  وعنا ر  لمكوفال 

ايدارة  والخرخج لبرفامأل  الدراسية  المقررال  واوت  تحديد  كذل   العمل،  بسو   والمستايدين  ال، 
المنمأل   ال احثة  واستخدمن  والبال ال،  التدرخس  هيعة  وعرات  يستجابال  ط قا  الرخايية 
الو ا  باألصسلوة المسحي والتحليلي  بكل خبواتة وإجراتاته، كما استخدمن ال احثة وسا ل  

ا، الواا ق والسجبل، المقاابل اليخصية، استاتاتال ماتوحة، فرب عن  لجمت البيافال منم 
العيوا ية   العمدية  بالبرخقة  ال حث  عينة  ب ختيار  ال احثة  ووامن  استبيان،  استمارت   تصميم 

( وعددهم  الرخايية  ايدارة  بقسم  التدرخس  هيعة  اعرات  عل   اشتملن  وبعت  8بحيث   )
البرفام مقررال  تدرخس  ف   )المياركين  وعددهم  اخرى  اوسام  من  إل  28أل  باييافة   ،)

( وعددهم  الرخايية  ايدارة  ارفامأل  وعددهم  45خرخجال  الرخاييين  ايخصا يين  كذل    ،)
ايدارة 100) ارفامأل  لمكوفال  والرعر  القوة  فقاا  إل   التو ل  فتا جما  وهم  من  وكان   ،)

سية لبرفامأل ايدارة الرخايية  الرخايية فيما يخ  ايهداف العامة للبرفامأل، والمقررال الدرا
ف  يوت بعت المعايير الحاتمة ومجايل عمل الخرخأل، فرب عن وساليم التعليم والتعلم  
وتقوخم الببة لبرفامأل ايدارة الرخايية، باييافة إل  مخرجال التعليمية المستمدفة، وفقاا  

ال ب دات وعرات هيعة  القوة والرعر لسياسال القبول بالبرفامأل باييافة إل  المحور الخ
التدرخس والميعة المعاوفة، كما او ن ال احثة وبنات عل  ما تم التو ل إلية من فتا أل منما  
تبوخد البرفامأل بالمقررال الدراسية الت  تسمم ف  ت هيل البال ة لتلبية احتياجال سو  العمل 

بالل ة ايجنبية، كذل  إيافة إل  ويت مقرر دراس   باييافة  المقررال   الخارج ،  بعت 
وايحة   معايير  ويت  عن  فرب  والجودة،  للتعليم  المستمر  والتبوخر  الت يير  يتبلبما  الت  

 ومعلنة لسياسال القبول وايلتبام اما. 
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 .جنبيةاألالمزجعية بالئغة الدراسات   -ب
المعاييز العالمية في  ادراسة عنوافما "( 19)مMeek Folsom("2017 )ميك فولسوم وام " .1

"واسصصصتمدفن الدراسصصصة التعصصصرف علصصص  وهصصصم المعصصصايير ا عيييداد المهنييي  لمعئمييي  التزبيييية الزياضيييية
العالمية لمعلم التربية الرخايية، إستخدم ال احث الدراسال المسصحية الو صةية، واشصتملن عينصة 

( كليصصة مصصن كليصصال التربيصصة الرخايصصية، وإسصصتخدم ايسصصتبيان 13             ( خبيصصرا  مصصن )106الدراسصصة علصص  )
الماتصصوح، والتحليصصل الواصصا قي كصص دوال لجمصصت البيافال.وكصصان مصصن وهصصم فتا جمصصا إسصصتخبل المقيصصد 

عيصصصرة انصصصود للمعصصصايير العالميصصصة لبعصصصداد الممنصصصي لمعلمصصصي التربيصصصة الرخايصصصية والتصصصي تمثلصصصن فصصصي 
ايعصصداد للقيصصصام بالواج صصصال الممنيصصصة  -)ادلمصصام بجوافصصصم المصصصادة وادطصصبه علصصص  المسصصصتحد  فيمصصصا

ادلمصصصصام ببصصصر  التصصصصدرخس وكصصصذا وسصصصصاليم  -لمصصصام ادرجصصصصة جيصصصدة باأللعصصصصاة اليصصصا عةاد -واددارخصصصة
 –إخت صصارال الممصصارال  -ادلمصصام ب سصصاليم ووسصصا ل القيصصا  والتقصصوخم "تقصصوخم البرفصصامأل -التصصدرخس

معرفصصة  -تنميصصة القصصدرة علصص  تو صصيل المعلومصصال والخبصصرال  -فحصصول طبيصصه" -إخت صصارال فاسصصيه
إاصصارة  –القصصدرة علصص  "خلصصق مواوصصر تعليميصصة  -يصصذ وحصصدود تلصص  القصصدرال القصصدرال الاسصصيولوجية للتبم

 بالمجتمت  اته"(. -القدرة عل  تكوخن عبوال إيجااية بالمجتمعالمحيط " بالمدرسة -الحما "
( ادراسصصصة 15م( )2016" )Cosak, S., &Stead, Lكوسييياس إ  , سيييتيد إل وصصصام " .2

 تركيا( "دراسة تت عية" –جامعة الير  األوص  )وفقر  عنوافما"إعداد معلم التربية الرخايية في  
فعالية ارامأل تعليم )إعصداد معلصم التربيصة الرخايصية( مصن خصبل تحليصل  وإستمدفن الدراسة تقييم،  

 -تصصصوازن تحقيصصصصق جوافصصصم ايعصصصصداد " ادعصصصدد األتصصصصاديمي -المنصصصاهأل والمصصصصواد )النلرخصصصة العمليصصصصة( 
عصصصصداد التببيقصصصصي( ووصصصصد إسصصصصتخدم ال صصصصاحثون المصصصصنمأل اي -ايعصصصصداد التربصصصصوي  -ايعصصصصداد الصصصصصحي

            ( طال صا  فصي 578                                                                   الو اي المسحي فلرا  لمبتمته لببيعصة هصذ  الدراسصة ووصد تصم إجرا هصا علص  )
                                                     ( خبيصصصصرا  مصصصصن وعرصصصصات هيعصصصصة التصصصصدرخس، كصصصصذل  إسصصصصتخدم ال صصصصاحثون 162مرحلصصصصة ال كصصصصالورخو . )

ان مصصن وهصصم فتا جمصصا يصصعر مجموعصصة مصصن إسصصتمارال ايسصصتبيان لتحقيصصق ايهصصداف السصصابقة. وكصص
                                                                                    إستخدام ايستراتيجية المختلاة في التصدرخس   فرصب  عصن عصدم كاايصة الخصرخجين فصي ودات وإدارة 
الممصصارال البدفيصصة. وعصصدم كاايصصة الخصصرخجين فصصي ادتصصصال بااعليصصة مصصت البصصبة. وكصصذل  يصصعر 

 القدرة عل  تقييم وتقدير إفجازال الببة.
 إجزا ات البحث.

 البحث.منهج 
 المنمأل الو اي لمب مته لتحقيق هدف ال حث وطبيعة إجراتاته.  ال احث إستخدم 
 مجتمع البحث.

ك صار  – " شصع ة الصصحة الرخايصية"علصوم الصصحة الرخايصية بقسصمي )وعرات هيعصة التصدرخس 
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للبنصصصال( ،  –بكليصصصال التربيصصصة الرخايصصصية )للبنصصصين وفصصصواامم ي وحصصصدال يصصصمان الجصصصودة ، مصصصدير ( السصصصن
وخرخجصصصي كليصصصال التربيصصصة الرخايصصصية المعنصصصين بالعمصصصل مصصصت ك صصصار السصصصن فصصصي ، المصصصراجعين الخصصصارجين 

األفديصصصة  -األفديصصصة ادجتما يصصصة -المستيصصصةيال  –األفديصصصة الرخايصصصية  - مؤسسصصصال رعايصصصة المسصصصنين)
  .وفدية المسنين(  -ةالصحي
 البحث. عينة

 عينصصصة ال حصصصث  ال صصصن ، بالبرخقصصصة العمديصصصة هصصصاتصصصم اختيار ، و         ( فصصصردا  165) عينصصصة ال حصصصث الصصص  وصصصوام 
مصن ( %18.18) انسص ة         ( فصردا  30)" عينة ال حث ادستبب ية" المستخدمة في المعامبل العلمية 

فصصي حصصين الصص  وصصوام عينصصة ال حصصث  ، إجمصصالي المجتمصصت األ صصلي ومصصن خصصارل عينصصة ال حصصث األساسصصية
موزعة علص  النحصو التصالي إجمالي المجتمت األ لي ( من %81.82) انس ة        فردا  (  135)األساسية  

 (.1تما هو موي  بجدول )
ث ، اواوت من إجمالي عينة ال ح(  %18.18)ال ن  انس ة          ( عروا   30)  وعرات هيعة التدرخس  •

إستبب ية  8) كعينة  )  ،(  %26.67)ال ن  انس ة  (  وساسية  22وبواوت  كعينة  ال ن انس ة  ( 
(16.30% ). 

الجودة • ال ح(  %5.45)ال ن  انس ة           مديرا  (  9)  مديري وحدال يمان  إجمالي عينة  ،  من  ث 
ال ن  انس ة  ( كعينة وساسية  7وبواوت )  ،(  %6.67)ال ن  انس ة  ( كعينة إستبب ية  2اواوت )

(5.19% ) . 

الجودةفواة    • يمان  وحدال  عينة    (%6.67)ال ن  انس ة           فا  ا  (  11)  مديري  إجمالي  من 
( كعينة وساسية  7وبواوت )  ،(  %13.33)ال ن  انس ة  ( كعينة إستبب ية  4ث ، اواوت )ال ح

 . ( %5.19ال ن )انس ة 

(  2ث ، اواوت )من إجمالي عينة ال ح(  %4.24)ال ن  انس ة             ( مراق ا   7)   المراجعون الخارجيون  •
 . (%3.70ال ن )انس ة  ( كعينة وساسية  5وبواوت ) ،( %6.67)ال ن انس ة  تعينة إستبب ية  

انس ة  ( كعينة إستبب ية  14اواوت )(  %65.45)ال ن  انس ة            ( خرخجا   108اواوت )   الخرخجون  •
 . ( %69.63ال ن )انس ة ( كعينة وساسية  94وبواوت ) ،( %46.67)ال ن 
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 ( 1جدول )
 (           األساسية –)ا ستطالعية  البحث التوصيف ا ح ائ  لعينة 

   =  (165 ) 

 عينة البحث م
  العينة ا ستطالعية

= (30) 
  العينة األساسية

 النسبة الماوية  ا جمال  (91) =
  %   % 

 18.18% 30 16.30% 22 % 26.67 8 . وعرات هيعة التدرخس 1
 5.45% 9 5.19% 7 % 6.67 2 مديري وحدال يمان الجودة.  2
 6.67% 11 5.19% 7 % 13.33 4 فواة مدير وحدة يمان الجودة.  3
 4.24% 7 3.70% 5 % 6.67 2 المراجعون الخارجيون  4
 65.45% 108 69.63% 94 % 46.67 14 الخرخجون  5

 100% 165 % 81.82 135 % 18.18 30 المجمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوه 

 أدوات جمع البيانات
الصصصحة  دالصصوملبرفصصامأل  األتاديميصصة المرجعيصصةللمعصصايير  القا مصصة المقترحصصةعلصص   ال احصصث إعتمصصد 

 (.3مزفق)( إعداد ال احث )كوسيلة لجمت البيافال الخا ة امذ  الدراسة ، الرخايية لك ار السن
 . القائمة المقتزحةنطوات بنا  

: حيصصصث تصصصصم دراسصصصة وتحليصصصل المراجصصصصت والكتصصصم العلميصصصة والدراسصصصصال تحئيييييل المحتييييوئ والو ييييائق .1
المرت بصصصصة المتعلقصصصصة بمويصصصصوه المعصصصصايير األتاديميصصصصة للدراسصصصصال العليصصصصا اوجصصصصه عصصصصام ، والمعصصصصايير 
ايتاديميصصصصة القياسصصصصية لمرحلصصصصة الصصصصدالوم والمعتمصصصصدة مصصصصن الميعصصصصة القوميصصصصة لرصصصصمان جصصصصودة التعلصصصصيم 

ي مجصصال الصصصحة الرخايصصة عامصصة والصصصحة الرخايصصية وايعتمصصاد ، وكصصذل  المعصصايير العالميصصة فصص
 لك ار السن خا ة ا عت الجامعال األجنبية .

القا مصة المقترحصة محصاور وبعصاد و وصام ال احصث اتحديصد  :  القائمة المقتزحية  محاور  أبعاد و تحديد   .2
( اصصصدليل ادعتمصصصاد لمؤسسصصصال التعلصصصيم العصصصالي )اد صصصدار الثصصصافي ، ولسصصصبس 13              وفقصصصا  لنمصصصو ل )

 .(187-182: 5) م(2009
و لص  مصن خصبل إوتصراح ميصبان التقصدير المب صم لتلص  : وميزا  التقديز المقتزح تحديد العبارات   .3

       ( .2الدراسة كما هو موي  بجدول )
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 (2جدول )
 للقا مةميبان التقدير المقترح فس ة إتاا  السادة الخبرات عل  

 ( 9)ن= 
 نسبة االتفاق٪  عدد مزات األتفاق  الميزا   م

 % 55.56 5 (.لير موافق –إل  حد ما  –موافق اباي ) األول

 الثافي
موافصق إلص  حصد  -ادرجصة كبيصرة موافصق  -                  ادرجصة كبيصرة جصدا   موافصق  )  رباعي

 (.لير موافق - ما
1 11.11 % 

موافصق إلص  حصد  -ادرجصة كبيصرة موافق  -                 ادرجة كبيرة جدا  موافق  )  خماسي الثالث
 (.لير موافق - لير موافق إل  حد ما -ما 

3 33.33 % 

" الثباصصيون ميصصبان التقصصدير المب صصم لتلصص  الدراسصصة هصصو "ميصصبان التقصصدير  (2يترصص  مصصن جصصدول )
                                           و لصصصص  وفقصصصصا  لصصصصروي الخبصصصصرات والصصصصذي حصصصصصل علصصصص  فسصصصص ة ( ، ليصصصصر موافصصصصق -إلصصصص  حصصصصد مصصصصا  -موافصصصصق )
(55.56%.) 

لبرفامأل  األتاديمية المرجعيةلمعايير اويت عدد مناسم من الع ارال التي تتناول ا  ال احث وام    -
" عنصد ال احصث "  حيصث راعص ،لمحصاور المقترحصةلألبعصاد وا      وفقا    الصحة الرخايية لك ار السن  دالوم

اسصتقبلية كصل   صارة عصن ليرهصا مصن  ،اختيار تلص  الع صارال ون يكصون للع صارة معنص  واحصد محصدد 
 يالة الع ارال ببرخقة تقرخرخة واياتعاد عن استخدام وسصلوة فاص   ،ةالمقترح  بالقا مةالع ارال  

 است عاد الع ارال البديمية والمعقدة.  ،  لنايا
(   صارة  43( علص  )2فصي  صورته األوليصة  مرفصق )   ةالمقترحص  بالقا مصةحيث ال  عصدد الع صارال    -

 ( .3محاورها كما هو موي   بجدول )وبعادها و موزعة عل  
 (3جدول )

 المقترحة لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية   األتاديمية المرجعية لمعايير ا
 لك ار السن في  ورتما األولية  

 العباراتعدد  مسمى البعد / المحور البعد  م

 12 .موا اال خرخأل البرفامأل  األول 1

 العامة.  القياسية المعايير الثافي  2

 8 .والامم  المعرفة 2/1

31 
 9 .الذهنية الممارال  2/2
 7 .الممنية الممارال  2/3
 7 .والمنقولة العامة الممارال  2/4

 43 العباراتإجمال  
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 األتاديميصصصصة المرجعيصصصصةلمعصصصصايير ا بقا مصصصصة( ون مجمصصصصوه عصصصصدد الع صصصصارال 3يترصصصص  مصصصصن جصصصصدول )
( 43( ، الص  )2المقترحة لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السصن فصي  صورتما األوليصة مرفصق )

 (   صصارة لل عصصد الثصصافي "31" ، )موا صصاال خصصرخأل البرفصصامأل (   صصارال لل عصصد األول"12اواوصصت )  صصارة 
(   صصصصارال لمحصصصصور 9" ، )والامصصصصم المعرفصصصصة(   صصصصارة لمحصصصصور "8العامصصصصة" ، اواوصصصصت ) القياسصصصصية المعصصصصايير

 العامصصصة الممصصصارال " ، محور"الممنيصصصة الممصصصارال "                       (   صصصارال لكصصصب  مصصصن محصصصور7) " ،الذهنيصصصة الممصصصارال "
 " .والمنقولة

(   صارة  43( علص  )2حيث ال  عصدد الع صارال بالقا مصة المقترحصة  فصي  صورته األوليصة  مرفصق )  -
 ( .3موزعة عل  وبعادها ومحاورها كما هو موي   بجدول )

تصم عصر  الصصورة عزض القائمية المقتزحية في  صيورتها األوليية عئيى السيادة الخبيزا :   .4
( خبصصرات مصصن 9( علصص  السصصادة الخبصصرات   وال صصال  عصصددهم )2المقترحصصة مرفصصق )األوليصصة للقا مصصة 

األسصصصصصصاتذة واألسصصصصصصاتذة المسصصصصصصاعدين المعنصصصصصصين بالصصصصصصصحة الرخايصصصصصصية ، واألسصصصصصصاتذة واألسصصصصصصاتذة 
المسصصصصاعدين المعنصصصصين ارخايصصصصة ك صصصصار السصصصصن مصصصصن الميصصصصاركين فصصصصي تو صصصصيف اصصصصرامأل التربيصصصصة 

( ، فصصي الاتصصرة مصصن يصصوم األحصصد 1ل( مرفصصق )الرخايصصية بكليصصال التربيصصة الرخايصصية )انصصين ، انصصا
م( ، ومن خبل تحليل آرات السادة 2021/ 27/9م( إل  ادانين )19/9/2021الموافق )

الخبرات تم تعديل القا مة المقترحة ، بعد است عاد الع صارال التصي حصصلن علص  فسص ة إتاصا  
 : (8( إل  جدول )4( كما هو موي  بالجداول من جدول )%75وول من )

 (4جدول )
 فس ة إتاا  السادة الخبرات عل    ارال ال عد األول لمعايير الجودة المقترحة  

 موا اال خرخأل البرفامأل فيما يرت ط ب للبرفامأل
 ( 9)ن= 

 االتفاق٪ ةنسب عدد مزات األتفاق العبارات م
                                                              دالوم الصحة الرخايية لك ار السن ون يكون وادرا  علي.......... يتعين علي خرخأل ارفامأل  -

تببيصصق المعصصارف المتخصصصصة فصصي تخبصصصيط وتنايصصذ اصصرامأل الصصصحة الرخايصصصية  1
 لك ار السن بمختلر وشكالما ومستوخاتما في ممارسته الممنية.

8 88.89 % 

2 
المجتمصصصت خلصصصق فصصصرل آمنصصصة و صصصحية تعكصصصس الصصصوع  السصصصليم اصصصدور  فصصص  تنميصصصة 

 والحاا  عل  البيعة.
4 44.44 % 

3 
                                                              اتتيصصصاف الميصصصكبل التصصصي تصصصؤار سصصصل ا  علصصص  اصصصرامأل الصصصصحة الرخايصصصية لك صصصار 

 السن وتحديد وس ااما وويت الحلول المناس ة لما.
8 88.89 % 

4 
إفقال الوزن( لك ار السصن فصي يصوت  -تخبيط وتنايذ ارامأل )اللياوة البدفية 

 والصحية والاسيولوجية.مؤشراتمم البدفية 
8 88.89 % 
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5 
توظيصصصصصف الوسصصصصصا ل التكنولوجيصصصصصة المناسصصصصص ة لرصصصصصمان فاعليصصصصصة اصصصصصرامأل الصصصصصصحة 

 الرخايية لك ار السن. 
9 100 % 

 % 100 9 توظيف الموارد المتاحة لبرامأل الصحة الرخايية لك ار السن بكااتة. 6
 % 100 9 إدراك وهمية دور  في حياة ك ار السن وخدمة المجتمت  7

إدراك وهميصصصصصة التنميصصصصصة الممنيصصصصصة المسصصصصصتدامه فصصصصصي ممنتصصصصصه ك خصصصصصصا ي الصصصصصصحة  8
 الرخايية لك ار السن.

7 77.77 % 

تصصصصوفير ايعصصصصة آمنصصصصة يتصصصصوافر امصصصصا ادشصصصصتراطال الصصصصصحية والبيعيصصصصة لصصصصدعم البصصصصرامأل  9
 % 88.89 8 الرخايية في المؤسسال المعنية بك ار السن .

                                                                  التوا صصل مصصت المؤسسصصال والميعصصال المعنيصصة بك صصار السصصن عمومصصا  والتصصي تصصنلم  10
 وفيبة وبرامأل رخايية لك ار السن خا ة.

7 77.77 % 

العمل من خبل العمل الممني المنلومي في المؤسسال المعنية قيادة فرخق   11
 بك ار السن .

7 77.77 % 

ادلتصصصبام بالنباهصصصة والمصصصصداقية ووواعصصصد الممنصصصة ك خصصصصا ي الصصصصحة الرخايصصصصية  12
 لك ار السن وتقبل المسا لة والمحاس ة.

7 77.77 % 

 ( جدول  من  عل    ارال  4يتر   الخبرات  السادة  اتاا   فسم  لمعايير  (  األول  ال عد 
   -عل  النحو التال  :   موا اال خرخأل البرفامألالجودة المقترحة للبرفامأل فيما يرت ط ب

- ( روم  الع ارة  تنمية    "  (2حذف  ف   ادور   السليم  الوع   تعكس  و حية  آمنة  فرل  خلق 
 ". المجتمت والحاا  عل  البيعة 

المق الجودة  لمعايير  األول  ال عد  عدد   ارال  يصل  يرت ط  وبذل   فيما  للبرفامأل  ترحة 
 (   ارة.  11بعد إستببه روي السادة الخبرات إل  ) موا اال خرخأل البرفامألب

 (5جدول )
 القياسية  المعاييرفس ة إتاا  السادة الخبرات عل    ارال ال عد الثافي 

                             والامم المعرفةللبرفامأل فيما يرت ط ب العامة المقترحة 
 (9)ن=      

 االتفاق٪ ةنسب عدد مزات األتفاق العبارات م
                                                                                                 يتعين علي خرخأل ارفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن ون يكون وادرا  علي فمم وإستيعاة كل من....  -

1 
دعصصم الحيصصاة الماصصاميم وادتجاهصصال المعا صصرة المرت بصصة ب هميصصة الرخايصصة فصصي 

 % 88.89 8 الصحية لك ار السن .

2 
المعايير العلمية التي ين  ي مراعاتما لتخبيط ارامأل الصحة الرخايية لك ار 

 % 88.89 8 السن وإدارتما.
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3 
معصصصايير الجصصصودة التصصصي ين  صصصي تحققمصصصا فصصصي المنيصصص ة الصصصصحية لك صصصار السصصصن مصصصن 

 % 100 9 الناحية ادفيا ية .

4 
الصحية الواجم توافرها في المؤسسال المعنية اتقصديم الخصدمال ادشتراطال  

 % 100 9 الصحية الرخايية لك ار السن .

 % 44.44 4 البرامأل وايخت ارال العامة لتقييم الحالة الصحية لك ار السن . 5

6 
الممارسصصة( لتيسصصير إشصصتراك ك صصار  –وسصصاليم تيصصكيل البيعصصة الصصصحية )التدرخبيصصة
 % 33.33 3 السن في األفيبة الرخايية بيكل آمن.

7 
الرخايصصصصية دور وإسصصصصمامال القيصصصصادال المتبوعصصصصة فصصصصي تاعيصصصصل اصصصصرامأل الصصصصصحة 

 % 77.78 7 بالمؤسسال المعنية بك ار السن.

الم صصادئ األخبقيصصة والقافوفيصصة التصصي يجصصم ون يلتصصبم امصصا فصصي ممارسصصاته الممنيصصة  8
 % 88.89 8 بالمؤسسال المعنية بك ار السن.

 ( جدول  من  الثافي  5يتر   ال عد  عل    ارال  الخبرات  السادة  اتاا   فسم    المعايير ( 
   -عل  النحو التال  :   والامم المعرفةالعامة المقترحة للبرفامأل فيما يرت ط ب القياسية

 ".البرامأل وايخت ارال العامة لتقييم الحالة الصحية لك ار السن  " (5حذف الع ارة روم )  -
الممارسة( لتيسير إشتراك    –وساليم تيكيل البيعة الصحية )التدرخبية   "  (6حذف الع ارة روم )  -

 ".  ت ار السن في األفيبة الرخايية بيكل آمن
الثافي   للبرفامأل فيما  العامة    القياسية   المعاييروبذل  يصل عدد   ارال ال عد  المقترحة 

 (   ارال.  6بعد إستببه روي السادة الخبرات إل  ) والامم المعرفةيرت ط ب
 (6جدول )

   القياسية المعاييرفس ة إتاا  السادة الخبرات عل    ارال ال عد الثافي 
 الذهنية  الممارال للبرفامأل فيما يرت ط ب العامة المقترحة

 ( 9)ن= 
 االتفاق٪ ةنسب عدد مزات األتفاق العبارات م
                                                                                                  يتعين علي خرخأل ارفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن ون يكون وادرا  علي ون.....................  -

1 
الرخايصصية لك صصار                                                    يحلصصل الميصصاتل التصصي تصصؤار سصصل ا  علصص  تنايصصذ اصصرامأل الصصصحة 

 % 55.56 5 السن وتحديد وولوختما في إتخا  القررال الممنية.

2 
يستنتأل الميكبل التي ود تلمر خبل تنايذ اصرامأل الصصحة الرخايصية لك صار 

 السن وخقترح الحلول المناس ة لما.
9 100 % 

3 
يسصصصصتنتأل المعصصصصصايير العلميصصصصصة التصصصصصي ين  صصصصصي مراعاتمصصصصصا لتخبصصصصصيط اصصصصصرامأل الصصصصصصحة 

 الرخايية لك ار السن وإدارتما.
8 88.89 % 
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4 
يميب معايير الجودة التي ين  ي تحققما في المني ة الصحية لك ار السن مصن 

 الناحية ادفيا ية .
7 77.78 % 

5 
يميصصصب ادشصصصتراطال الصصصصحية الواجصصصم توافرهصصصا فصصصي المؤسسصصصال المعنيصصصة اتقصصصديم 

 الخدمال الصحية الرخايية لك ار السن .
9 100 % 

 % 33.33 3 يحدد البرامأل وايخت ارال العامة لتقييم الحالة الصحية لك ار السن . 6

                                                                 يميصصب إحتياجصصال سصصو  العمصصل وفقصصا  لمجصصايل العمصصل الممنصصي المعنيصصة ابصصرامأل  7
 % 77.78 7 الصحة الرخايية لك ار السن.

 % 55.56 5 ارامأل الصحة الرخايية لك ار السنيحدد األساليم والوسا ل العلمية لتاعيل  8

يستنتأل وهم الم ادئ التي تحوخما المواايق الدولية لحقو  ادفسان فيمصا يصرت ط  9
 % 77.78 7 بالبرامأل الصحية لك ار السن.

 ( جدول  من  الثافي  6يتر   ال عد  عل    ارال  الخبرات  السادة  اتاا   فسم    المعايير ( 
   -عل  النحو التال  :  الذهنية الممارال العامة المقترحة للبرفامأل فيما يرت ط ب القياسية

-  ( روم  الع ارة  الرخايية    "  (1حذف  الصحة  ارامأل  تنايذ  عل   سل ا   تؤار  التي  المياتل                                                               يحلل 
 ". إتخا  القررال الممنية لك ار السن وتحديد وولوختما في 

 ".يحدد البرامأل وايخت ارال العامة لتقييم الحالة الصحية لك ار السن  " (6حذف الع ارة روم )  -
يحدد األساليم والوسا ل العلمية لتاعيل ارامأل الصحة الرخايية لك ار   "  (8حذف الع ارة روم ) -

 ".السن
الثافي   للبرفامأل فيما    القياسية   المعاييروبذل  يصل عدد   ارال ال عد  العامة المقترحة 

 (   ارال. 6بعد إستببه روي السادة الخبرات إل  )  الذهنية الممارال يرت ط ب
 (7جدول )

 العامة   القياسية المعاييرفس ة إتاا  السادة الخبرات عل    ارال ال عد الثافي 
 الممنية  الممارال للبرفامأل فيما يرت ط ب المقترحة

 ( 9)ن= 
 االتفاق٪ ةنسب عدد مزات األتفاق العبارات م
                                                                                   ارفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن ون يكون وادرا  علي ون..................... يتعين علي خرخأل  -

1 
يصصصتمكن مصصصن تخبصصصيط وإدارة الميصصصروعال والبصصصرامأل الصصصصحية الرخايصصصية لك صصصار 

 السن وفقا للتوجمال الحديثة في اددارة الرخايية.
7 77.78 % 

2 
                               المب مصة وفقصا  للمؤسسصال المعنيصة يببق ارامأل الصحة الرخايية لك ار السن 

 بك ار السن.
8 88.89 % 

3 
يببصصق ايخت صصارال البدفيصصة والاسصصيولوجية ادوصصة وكاصصاتة لتقيصصيم الحالصصة الصصصحية 

 % 33.33 3 والبدفية والاسيولوجية لك ار السن .
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 % 100 9 يراعي الارو  الاردية والحالة الصحية العامة لك ار السن 4

5 
األمصصان والسصصبمة والمحصصا ير الصصصحية لك صصار السصصن المسصصتادين يببصصق عوامصصل 

 إفقال الوزن(.-من ارامأل )اللياوة البدفية 
9 100 % 

6 
يببصصق ادشصصتراطال الصصصحية بالمؤسسصصال المعنيصصة اتقصصديم الخصصدمال الصصصحية 

 الرخايية لك ار السن.
8 88.89 % 

 % 77.78 7 تتابة التقارخر الممنية ب سلوة علمي. 7

من   ) يتر   الثافي  7جدول  ال عد  عل    ارال  الخبرات  السادة  اتاا   فسم    المعايير ( 
   -الممنية عل  النحو التال  : الممارال العامة المقترحة للبرفامأل فيما يرت ط ب القياسية

- ( روم  الع ارة  الحالة    "  (3حذف  لتقييم  وكااتة  ادوة  والاسيولوجية  البدفية  ايخت ارال  يببق 
 ". الصحية والبدفية والاسيولوجية لك ار السن 

الثافي   للبرفامأل فيما    القياسية   المعاييروبذل  يصل عدد   ارال ال عد  العامة المقترحة 
   ارال.( 6الممنية بعد إستببه روي السادة الخبرات إل  ) الممارال يرت ط ب

 (8جدول )
   القياسية المعاييرفس ة إتاا  السادة الخبرات عل    ارال ال عد الثافي 

 والمنقولة  الممارال العامةللبرفامأل فيما يرت ط ب العامة المقترحة
 ( 9)ن= 

 االتفاق٪ ةنسب عدد مزات األتفاق العبارات م
                                                                                                  يتعين علي خرخأل ارفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن ون يكون وادرا  علي ون.....................  -

يصصصصدير عبواتصصصصه بااعليصصصصة مصصصصت المؤسسصصصصال والجمصصصصال المعنيصصصصة ابصصصصرامأل الصصصصصحة  1
 الرخايية لك ار السن .

9 100 % 

2 
الرخايصصصية يمصصصار  العمصصصل التبصصصوعي فصصصي المؤسسصصصال المعنيصصصة ابصصصرامأل الصصصصحة 

 لك ار السن.
4 44.44 % 

3 
ييصصارك بااعليصصة فصصي التجمعصصال الممنيصصة لك صصار السصصن علصص  المسصصتوخين المحلصصي 

 وادوليمي.
3 33.33 % 

 % 100 9 يستخدم التكنولوجيا المتاحة والمناس ة لتاعيل ممارساته الممنية. 4

5 
يمصصار  التقيصصيم الصصذاتي وخحصصدد إحتياجتصصه التدرخبيصصة وانصصات الخدمصصة ووهميتمصصا فصصي 

 % 88.89 8 تبوخر كاايته الممنية ك خصا ي الصحة الرخايية لك ار السن 

 % 100 9 استخدام المصادر المختلاة للحصول عل  المعلومال والمعارف. 6
 % 77.78 7 يلتبم بالعمل في فرخق وقيادته في ظل مواور مت يرة.  7

 ( جدول  من  الثافي  8يتر   ال عد  عل    ارال  الخبرات  السادة  اتاا   فسم    المعايير ( 
   -ة عل  النحو التال  :والمنقول العامة الممارال العامة المقترحة للبرفامأل فيما يرت ط ب القياسية
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-  ( روم  الع ارة  الصحة    "  (2حذف  ابرامأل  المعنية  المؤسسال  في  التبوعي  العمل  يمار  
 ". الرخايية لك ار السن

-  ( روم  الع ارة  المستوخين    "  (3حذف  عل   السن  لك ار  الممنية  التجمعال  في  بااعلية  ييارك 
 ".المحلي وادوليمي

الثافي   للبرفامأل فيما  العامة المقترحة    القياسية   المعاييروبذل  يصل عدد   ارال ال عد 
 (   ارال.5ة بعد إستببه روي السادة الخبرات إل  )والمنقول العامة الممارال يرت ط ب

 (9جدول )
 لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية  المقترحة  األتاديمية المرجعية لمعايير ا

 بعد إستببه روي السادة الخبرات لك ار السن
 ( 9)ن= 

 مجموع العبارات  العباراتعدد  مسمى البعد / المحور البعد  م
 11 .موا اال خرخأل البرفامأل  األول 1

 الثافي  2
  المعايير
  القياسية
 العامة.

 6 .والامم  المعرفة 2/1

23 
 6 .الذهنية الممارال  2/2
 6 .الممنية الممارال  2/3
 5 .والمنقولة العامة الممارال  2/4
 34 العباراتإجمال  

 األتاديميصصصصة المرجعيصصصصة( ون مجمصصصصوه عصصصصدد الع صصصصارال بقا مصصصصة المعصصصصايير 9يترصصصص  مصصصصن جصصصصدول )
المقترحصصة لبرفصصصامأل دالصصصوم الصصصحة الرخايصصصية لك صصصار السصصن بعصصصد اسصصصتببه روي السصصادة الخبصصصرات ، الصصص  

(   صصصارة لل عصصصد 23" ، )موا صصصاال خصصصرخأل البرفصصصامأل (   صصصارال لل عصصصد األول"11(   صصصارة اواوصصصت )34)
 ممصارال ال، والامصم المعرفصةمحاور" (   صارال لكصل مصن6العامصة" ، اواوصت )  القياسصية  المعصايير  الثافي "
 .والمنقولة العامة الممارال (   ارال لمحور"5" ، )الممنية الممارال  ،الذهنية

 لير موافق( -إل  حد ما -الثباي )موافقوود استخدم ال احث ميبان التقدير  -
( إل  حد ماودرجتان لبستجابة اص )  ،(  موافق)  درجال لبستجابة اص  اب    ال احث    ولقد وعب -

  .(لير موافقدرجه واحدة لبستجابة اص ) ،
 الدراسة االستطالعية. 

ادراسة استبب ية عل  مجموعة من وفراد المجتمصت األ صلي ودون وفصراد العينصة ال احث  وام  
وبلصصص   م،10/2021 /14 الموافصصصق الخمصصصيس إلصصص   م10/2021 /2 الموافصصصق السصصصبن  فصصصي الاتصصصرة مصصصن

مصصن خصصبل الدراسصصة إلصص   ال احصصث مصصن ليصصر وفصصراد العينصصة األساسصصية ووصصد تو صصل  ،        ( فصصردا  30عصصددهم )
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األتاديميصصة لمعصايير اوإمكافيصصة وراتتمصا وفمممصا ووفمصصا تمثصل مختلصصر بقا مصصة المعصايير ويصوح الع صارال 
 القا مصصةمناسصص ة الووصصن الصصبزم يسصصتياات ،  لبرفصصامأل دالصصوم الصصصحة الرخايصصية لك صصار السصصن المرجعيصصة

 بحيث ي يتررر وي فرد من عينة ال حث. 
 المعامالت العئمية لئقائمة المقتزحة. 

ال دق:  1) معامل  العلمية  (  اليروا  من  المرجعيةالمعايير  لقا مة  للتحقق  لبرفامأل    األتاديمية 
 : اآلتيبحساة الصد   "الباحث"وام  ، دالوم الصحة الرخايية لك ار السن 

لبرفامأل دالوم الصحة    األتاديمية المرجعيةوا مة المعايير  حيث تم عر   :    المحتوت صدق    ا(
السن لك ار  )  اتم ور   ف   الرخايية  عدد  عل   واألساتذة  (  9األولية  األساتذة  من  خبرات 

ارخاية  المساعدين   المعنين  المساعدين  واألساتذة  واألساتذة   ، الرخايية  بالصحة  المعنين 
ت ار السن من المياركين في تو يف ارامأل التربية الرخايية بكليال التربية الرخايية )انين  

، كما هو موي  بالجدول من جدول   الخبراتلروي السادة                                    ، انال( ، وإجرات التعديبل وفقا  
  .(8( إل  جدول )4)

ا  (  2 ال احث  :    الدانئ تساق  صدق  المعايير  بإخت ار  د   وام  المرجعية وا مة    األتاديمية 
لك ار السن الرخايية  دالوم الصحة  إيجاد  ،    لبرفامأل  معامل ادرت اا اين درجة  عن طرخق 

، وبين درجة كل   ارة والدرجة الكلية لل عد باستخدام  القا مةتل محور والدرجه الكلية ألبعاد  
،  (  0.361( وقيمته ) 0.05ال احث مستوى ديلة )   وود ورتر  " ، Personطرخقه "ايرسون  
إل    ييير  ايتسا   مما  المعايير  لالداخلي   د   المرجعيةقا مة  دالوم    األتاديمية  لبرفامأل 

 ( 14( إل  جدول )10ل من جدول ). كما هو موي  بالجدو الصحة الرخايية لك ار السن
 (10جدول )

 درجة كل محور والدرجه الكليه ألبعاد وا مة المعايير معامبل ايرت اا اين قيم 
 المقترحة لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن     األتاديمية المرجعية

 ( 30)ن =     
 قيمة معامل االرتباط  مسمى البعد / المحور البعد  م

 0.545* .موا اال خرخأل البرفامأل  األول 1

 العامة. القياسية المعايير الثافي 2

 0.625* .والامم المعرفة 2/1

*0.609 
 0.598* .الذهنية الممارال 2/2
 0.629* .الممنية الممارال 2/3
 0.583* .والمنقولة العامة الممارال 2/4
 * 0.577 لألبعاد المجموع الكئ  

 0.361( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوئ داللة مستوئ ) 
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( وفصه يوجصصد ارت صاا دال إحصصا ي اصين درجصصة مجمصوه كصل بعصد ودرجصصة 10يترص  مصن جصدول )
الداخلي  د  ايتسا  ( مما يدل عل  0.05عند مستوى ديلة ) المجموه الكلي ألبعاد ادستبيان

 لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن. األتاديمية المرجعيةلقا مة المعايير 
 (11جدول )

 قيم معامبل ايرت اا اين درجة كل   ارة والدرجة الكلية 
   موا اال خرخأل البرفامأل األوللل عد 

 ( 30)ن =  
 قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة

1 0.542 * 5 0.494 * 9 0.212 
2 0.512 * 6 0.568 * 10 0.532 *  
3 0.564 *  7 0.517 *  11 0.581 * 
4 0.578 *  8 0.561 *    

 0.361( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوئ داللة مستوئ ) 
والدرجصة الكليصة    صارة                                           ( وفه يوجد ارت اا دال إحصصا يا  اصين درجصة كصل 11يتر  من جدول )

( مما يدل عل   د  0.05عند مستوى ديلة ) لك ار السنموا اال خرخأل البرفامأل  لل عد ايول 
األتاديميصة   صارال ال عصد األول لقا مصة المعصايير فيما يقيسه . ليصل اصذل  عصدد  الع ارة لل عد تمثيل  

 .   ارال ( 10) لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن المرجعية
 (12جدول )

 كلية لل عد الثافي قيم معامبل ايرت اا اين درجة كل   ارة والدرجة ال
 والامم  المعرفةب  العامة فيما يرت ط القياسية المعايير

 ( 30)ن =  
 قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة

1 0.604 * 3 0.678 * 5 0810.  
2 0.655 * 4 0.610 *  6 0.579 *  

 0.361( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوئ داللة مستوئ ) 
والدرجصة الكليصة    صارة                                           ( وفه يوجد ارت اا دال إحصصا يا  اصين درجصة كصل 12يتر  من جدول )

( ممصصا يصصدل علصص  0.05ديلصصة ) والامصصم المعرفصصةب العامصصة فيمصصا يصصرت ط القياسصصية المعصصاييرلل عصصد الثصصافي 
 القياسصية المعصايير  صارال ال عصد الثصافي فيمصا يقيسصه . ليصصل اصذل  عصدد   الع صارة لل عصد  د  تمثيصل  

لبرفصصصامأل دالصصصوم الصصصصحة  األتاديميصصصة المرجعيصصصةلقا مصصصة المعصصصايير  والامصصصم المعرفصصصةب العامصصصة فيمصصصا يصصصرت ط
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 .   ارال ( 5) الرخايية لك ار السن
 (13جدول )

 قيم معامبل ايرت اا اين درجة كل   ارة والدرجة الكلية لل عد الثافي 
           الذهنية  الممارال ب  العامة فيما يرت ط القياسية المعايير

 ( 30)ن =         
 قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة

1 0.602 *  3 0.606 * 5 0.575 *  
2 0.611 *  4 0.598 *  6 0120.  

 0.361( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوئ داللة مستوئ ) 
والدرجصة الكليصة    صارة                                           ( وفه يوجد ارت اا دال إحصصا يا  اصين درجصة كصل 13يتر  من جدول )

( ممصا يصدل علص  0.05ديلصة )الذهنيصة  الممصارال ب العامصة فيمصا يصرت ط  القياسصية  المعاييرلل عد الثافي  
 القياسصية المعصايير  صارال ال عصد الثصافي فيمصا يقيسصه . ليصصل اصذل  عصدد   الع صارة لل عصد  د  تمثيصل  

لبرفصصامأل دالصصوم الصصصحة  األتاديميصصة المرجعيصصةلقا مصصة المعصصايير الذهنيصصة  الممصصارال ب العامصصة فيمصصا يصصرت ط
 .   ارال ( 5) الرخايية لك ار السن

 (14جدول )
 قيم معامبل ايرت اا اين درجة كل   ارة والدرجة الكلية لل عد الثافي 

                   ة ممنيال الممارال ب  العامة فيما يرت ط القياسية المعايير
 ( 30)ن =   

 قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة
1 7220.  3 0.682 *  5 0.637 *  
2 6650. *  4 0.614 *  6 0.645 *  

 0.361( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوئ داللة مستوئ ) 
والدرجصة الكليصة    صارة                                           ( وفه يوجد ارت اا دال إحصصا يا  اصين درجصة كصل 14يتر  من جدول )

( ممصا يصدل علص  0.05ديلصة ) الممنيصة الممصارال ب العامصة فيمصا يصرت ط  القياسصية  المعاييرلل عد الثافي  
 القياسصية المعصايير  صارال ال عصد الثصافي فيمصا يقيسصه . ليصصل اصذل  عصدد   الع صارة لل عصد  د  تمثيصل  

لبرفصصامأل دالصصوم الصصصحة  األتاديميصصة المرجعيصصةلقا مصصة المعصصايير  الممنيصصة الممصصارال ب العامصصة فيمصصا يصصرت ط
 .   ارال ( 5) الرخايية لك ار السن
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 (15جدول )
 قيم معامبل ايرت اا اين درجة كل   ارة والدرجة الكلية لل عد الثافي 

           والمنقولة العامة الممارال ب  العامة فيما يرت ط القياسية المعايير
 ( 30)ن =      

 قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  رقم العبارة قيمة " ر "  العبارةرقم 
1 2450. *  3 0.594 *  5 9150. *  
2 0.622 *  4 580.5 *    

 0.361( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوئ داللة مستوئ ) 
والدرجصة الكليصة    صارة                                           ( وفه يوجد ارت اا دال إحصصا يا  اصين درجصة كصل 15يتر  من جدول )

لجميصت ( 0.05ديلصة ) والمنقولصة العامصة الممصارال ب العامة فيما يرت ط  القياسية  المعاييرلل عد الثافي  
  صصارال ال عصصد عصصدد  ليكصصون اصصذل فيمصصا يقيسصصه .  الع صصارة لل عصصد ممصصا يصصدل علصص   صصد  تمثيصصل الع صصارال 

األتاديميصة لقا مصة المعصايير  والمنقولصة العامصة الممصارال ب  العامصة فيمصا يصرت ط  القياسصية  اييرالمعصالثافي  
 .   ارال ( 5) لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن المرجعية

 (16جصدول )
   األتاديمية المرجعية  لمعاييرا وا مةمحاور بعاد و أل   Alphaقيم معامبل ولاا  

     المقترحة لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن
 ( 30)ن=     

 Alphaمعامالت ألفا قيم  مسمى البعد / المحور البعد  م

 0.563* .موا اال خرخأل البرفامأل  األول 1

 العامة.  القياسية المعايير الثافي  2

 0.647* .والامم  المعرفة 2/1

*0.631 
 0.622* .الذهنية الممارال  2/2
 0.653* .الممنية الممارال  2/3
 0.601* .والمنقولة العامة الممارال  2/4
 * 0.597 لألبعاد المجموع الكئ  

       لث صصصصصصصال ببرخقصصصصصصصة " الاصصصصصصصا " تراوحصصصصصصصن اصصصصصصصين( ون قصصصصصصصيم معصصصصصصصامبل ا16يترصصصصصصص  مصصصصصصصن جصصصصصصصدول )
لبرفصامأل دالصوم الصصحة  المرجعيصةاألتاديميصة وا مة المعصايير ون  مما ييير إل ( 0.653،  0.597)

 عل  درجة مقبولة من الث ال . الرخايية لك ار السن
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 (17جدول )
 معايير الجودة المقترحة لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية لك ار السن 

 ي  ورتما النما ية   ف 

 ( 30)ن=   
 مجموع العبارات  العباراتعدد  مسمى البعد / المحور البعد  م
 10 .موا اال خرخأل البرفامأل  األول 1

 الثافي  2
  المعايير
  القياسية
 العامة.

 5 .والامم  المعرفة 2/1

20 
 5 .الذهنية الممارال  2/2
 5 .الممنية الممارال  2/3
 5 .والمنقولة العامة الممارال  2/4
 30 العباراتإجمال  

 األتاديميصصصة المرجعيصصصةقا مصصصة المعصصصايير ل( ون مجمصصصوه عصصصدد الع صصصارال 17يترصصص  مصصصن جصصصدول )
(   صصارة 30، الصص  ) (3مزفييق )فصصي  صصورتما النما يصصة  لبرفصصامأل دالصصوم الصصصحة الرخايصصية لك صصار السصصن

 المعصايير (   ارة لل عصد الثصافي "20" ، )موا اال خرخأل البرفامأل (   ارال لل عد األول"10اواوت )
 ،الذهنيصة الممصارال ، والامصم المعرفصةالمحصاور"    ارال لكل محصور مصن  (5العامة" ، اواوت )  القياسية
 ". والمنقولة العامة الممنية الممارال  الممارال 

 تطبيق الدراسة األساسية
لبرفصصامأل دالصصوم الصصصحة الرخايصصية  األتاديميصصة المرجعيصصةوا مصصة المعصصايير اتببيصصق  ال احصصث وصصام 

علصصص  العينصصصة األساسصصصية ويصصصد الدراسصصصة فصصصي الاتصصصرة مصصصن  (3مزفيييق )النما يصصصة  افصصصي  صصصورتم لك صصصار السصصصن
ووصصصصد تصصصصم ،  م(11/2013 /17)الموافصصصصق  حتصصصص  األربعصصصصات م( ،10/2021 /21) الخمصصصصيس الموافصصصصق

                                                       تارخ  البيافال في كيوف الحاسم اآللي لمعالجتما إحصا يا .
 نطة البحث ا ح ائية 

 عزض وتفسيز ومناقشة النتائج  
نة المتوسصصط الحسصصااي وادفحصصراف بعصصر  النتصصا أل فصص  جصصداول احصصصا يه مترصصم ال احصصث وصصام 

، وتاسصير ومناويصة النتصا أل 2كصا النس ة المعوخة، الترتيصم،،  المعياري ، التكرارال ، المجموه التقديري 
 .عل  حد   بعد لكل 
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 .النتائجعزض  •
 (18جدول )

 2كاالمتوسط الحسااي وايفحراف المعياري والتكرارال والمجموه التقديري والنس ة المعوخة  و 
 . موا اال خرخأل البرفامأللع ارال ال عد األول 

 ( 135)ن= 

 ع   العبارة  م
 المجموع موافق غيز  إلى حد ما موافق

 التقديزت 

النسبة 
 الماوية

 2كا التزتيب
 س س س

تببيصصصصصصق المعصصصصصصارف المتخصصصصصصصصة فصصصصصصي  1
تخبصصصصصصصصصصيط وتنايصصصصصصصصصصذ اصصصصصصصصصصرامأل الصصصصصصصصصصصحة 
الرخايصصصصصصصصصية لك صصصصصصصصصار السصصصصصصصصصن بمختلصصصصصصصصصر 

ا ومسصصصصصصتوخاتما فصصصصصصي ممارسصصصصصصته وشصصصصصصكالم
 الممنية

2.83 0.43 115 17 3 382 94.32 4 165.51 * 

      سصصصل ا  اتتيصصصاف الميصصصكبل التصصصي تصصصؤار  2
علصصص  اصصصرامأل الصصصصحة الرخايصصصية لك صصصار 
السصصن وتحديصصد وسصص ااما وويصصت الحلصصول 

 .المناس ة لما

2.77 0.42 104 31 - 374 92.35 6 39.47 * 

تخبصصيط وتنايصصذ اصصرامأل )اللياوصصة البدفيصصة  3
إفقصصصصال الصصصصوزن( لك صصصصار السصصصصن فصصصصصي  -

يصصصصصصوت مؤشصصصصصصراتمم البدفيصصصصصصة والصصصصصصصحية 
 والاسيولوجية.

2.86 0.35 116 19 - 386 95.31 3 69.696 * 

توظيف الوسا ل التكنولوجية المناسصص ة  4
لرصصصصصصصصصمان فاعليصصصصصصصصصة اصصصصصصصصصرامأل الصصصصصصصصصصحة 

 الرخايية لك ار السن. 
2.67 0.62 101 23 11 360 88.89 9 106.13 * 

توظيصصصصصصصصف المصصصصصصصصوارد المتاحصصصصصصصصة لبصصصصصصصصرامأل  5
 * 33.252 7 91.60 371 - 34 101 0.44 2.75 الصحة الرخايية لك ار السن بكااتة.

إدراك وهمية دور  في حياة ك ار السصصن  6
 0.00 1 100 405 - - 135 0.00 3 وخدمة المجتمت .

إدراك وهمية التنمية الممنية المستدامه  7
خصصصصصصصصصصصا ي الصصصصصصصصصصصحة فصصصصصصصصصصي ممنتصصصصصصصصصصه ك 

 الرخايية لك ار السن
 * 96.533 مكرر9 88.89 360 7 31 97 0.57 2.67

تصصصصصصصصصصوفير ايعصصصصصصصصصصة آمنصصصصصصصصصصة يتصصصصصصصصصصوافر امصصصصصصصصصصا  8
ادشصصصصتراطال الصصصصصحية والبيعيصصصصة لصصصصدعم 
البصصصصصصرامأل الرخايصصصصصصية فصصصصصصي المؤسسصصصصصصال 

 المعنية بك ار السن .

 0.00 مكرر1 100 405 - - 135 0.00 3
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 5.99(= 0.05الجدولية عند مستوئ الداللة ) 2*قيمة يا
ال عصصد األول لع صصارال  عينصصة ال حصصث  ال ( ون النسصص ة المعوخصصة دسصصتجاب18يترصص  مصصن جصصدول )

( المحسصصصوبة 2%( ، وجصصصاتل قيمصصصة )تصصصا100-%89.38تراوحصصصن اصصصين )" موا صصصاال خصصصرخأل البرفصصصامأل"
( 6مصصا عصصدا الع صصارة روصصم ) (0.05لجميصصت الع صصارال وتبصصر مصصن قيمتمصصا الجدوليصصة عنصصد مسصصتوى الديلصصة )

 .(%100( لعدم وجود فرو  اين استجابال العينة وحصولما عل  فس ة )8والع ارة روم )
 
 (19جدول )

 2كاالمتوسط الحسااي وايفحراف المعياري والتكرارال والمجموه التقديري والنس ة المعوخة  و 
 .    والامم المعرفةب  العامة فيما يرت ط القياسية المعايير لع ارال ال عد الثافي 

 (135)ن=           

قيصصصادة فرخصصصق العمصصصل مصصصن خصصصبل العمصصصل  9
فصصصصصي المؤسسصصصصصال الممنصصصصصي المنلصصصصصومي 
 المعنية بك ار السن.

2.68 0.51 95 37 3 362 89.38 8 96.178 * 

1
0 

بالنباهصصصصة والمصصصصصداقية ووواعصصصصد ادلتصصصصبام 
الممنصصصة ك خصصصصا ي الصصصصحة الرخايصصصية 
لك صصصصصصصصصصصصار السصصصصصصصصصصصصن وتقبصصصصصصصصصصصصل المسصصصصصصصصصصصصا لة 

 والمحاس ة.

2.78 0.42 105 30 - 375 92.59 5 41.667 * 

 ع   العبارة  م
 المجموع موافق غيز  إلى حد ما موافق

 التقديزت 

النسبة 
 الماوية

 2كا التزتيب
 س س س

ماصصصصاميم وادتجاهصصصصال المعا صصصصرة ال 1
المرت بصصصصصة ب هميصصصصصة الرخايصصصصصة فصصصصصي 

 .ندعم الحياة الصحية لك ار الس

2.8
4 

0.43 116 16 3 383 94.57 3 169.91 * 

المعصصصصصصصايير العلميصصصصصصصة التصصصصصصصي ين  صصصصصصصي  2
مراعاتمصصا لتخبصصيط اصصرامأل الصصصحة 

 الرخايية لك ار السن وإدارتما.

2.9
1 

0.29 123 12 - 393 97.04 2 91.27 * 

معصصصصصصصصايير الجصصصصصصصصودة التصصصصصصصصي ين  صصصصصصصصي  3
تحققمصصصصصصصا فصصصصصصصي المنيصصصصصصص ة الصصصصصصصصحية 
لك صصصصصصصصصصصار السصصصصصصصصصصصن مصصصصصصصصصصصن الناحيصصصصصصصصصصصة 

 .ادفيا ية

2.8
4 

 * 182.71 مكرر3 94.57 383 6 10 119 0.48

ادشصصصصصصصتراطال الصصصصصصصصحية الواجصصصصصصصم  4
توافرهصصصصا فصصصصي المؤسسصصصصال المعنيصصصصة 
اتقصصصصصصصصصصصصصديم الخصصصصصصصصصصصصصدمال الصصصصصصصصصصصصصصحية 

 الرخايية لك ار السن .

3 0.00 135 - - 405 100 1 0.00 * 
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 5.99(= 0.05الجدولية عند مستوئ الداللة ) 2*قيمة يا
ال عصصد ال عصصد لع صصارال  ال حصصث عينصصة  ال ( ون النسصص ة المعوخصصة دسصصتجاب19يترصص  مصصن جصصدول )

%( ، 100-%94.32تراوحصصن اصصين )" والامصصم المعرفصصة"ب العامصصة فيمصصا يصصرت ط القياسصصية المعصصاييرالثصصافي 
( المحسصصصوبة لجميصصصت الع صصصارال وتبصصصر مصصصن قيمتمصصصا الجدوليصصصة عنصصصد مسصصصتوى الديلصصصة 2وجصصصاتل قيمصصصة )تصصصا

لعينصصة وحصصصولما علصص  فسصص ة ل ا( لعصصدم وجصصود فصصرو  اصصين اسصصتجابا4مصصا عصصدا الع صصارة روصصم ) (0.05)
(100%) 

 (20جدول )
 2كاالمتوسط الحسااي وايفحراف المعياري والتكرارال والمجموه التقديري والنس ة المعوخة  و 

 بالممارال الذهنية.   العامة فيما يرت ط القياسية المعايير لع ارال ال عد الثافي 

 ( 135)ن= 

الم ادئ األخبقية والقافوفية التصي  5
يجصصم ون يلتصصبم امصصا فصصي ممارسصصاته 
الممنيصصصصصصصصصة بالمؤسسصصصصصصصصصال المعنيصصصصصصصصصة 

 بك ار السن.

2.8
3 

0.38 112 23 - 382 94.32 5 58.67 * 

 ع   العبارة  م
 المجموع غيز موافق  إلى حد ما موافق

 التقديزت 

النسبة 
 الماوية

 2كا التزتيب
 س س س

يستنتأل الميكبل التي وصد تلمصر  1
الصصصصصصصصصصحة خصصصصصصصصصبل تنايصصصصصصصصصذ اصصصصصصصصصرامأل 
وخقتصصصصصصرح  الرخايصصصصصصية لك صصصصصصار السصصصصصصن

 الحلول المناس ة لما.

2.90 0.32 123 11 1 392 96.79 2 203.91 * 

المعصصصصصايير العلميصصصصصة التصصصصصي يسصصصصصتنتأل  2
ين  صصصصي مراعاتمصصصصا لتخبصصصصيط اصصصصرامأل 

الرخايصصصصصية لك صصصصصار السصصصصصن الصصصصصصحة 
 وإدارتما.

2.87 0.38 120 13 2 388 95.80 3 188.84 * 

يميصصب معصصايير الجصصودة التصصي ين  صصي  3
تحققمصصصصصصصا فصصصصصصصي المنيصصصصصصص ة الصصصصصصصصحية 
لك صصصصصصصصصصصار السصصصصصصصصصصصن مصصصصصصصصصصصن الناحيصصصصصصصصصصصة 

 .ادفيا ية

2.86 0.43 120 11 4 386 95.31 4 188.04 * 

يميصصصصصصصصصصب ادشصصصصصصصصصصتراطال الصصصصصصصصصصصصحية  4
الواجصصصصم توافرهصصصصا فصصصصي المؤسسصصصصال 
المعنيصصة اتقصصديم الخصصدمال الصصصحية 

 الرخايية لك ار السن .

3 0.00 135 - - 405 100 1 0.00 
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 5.99(= 0.05الجدولية عند مستوئ الداللة ) 2*قيمة يا
ال عصصد ال عصصد لع صصارال  عينصصة ال حصصث  ال ( ون النسصص ة المعوخصصة دسصصتجاب20يترصص  مصصن جصصدول )

%( ، 100-%94.32تراوحن اين )"بالممارال الذهنية"    العامة فيما يرت ط  القياسية  المعاييرالثافي  
( المحسصصصوبة لجميصصصت الع صصصارال وتبصصصر مصصصن قيمتمصصصا الجدوليصصصة عنصصصد مسصصصتوى الديلصصصة 2وجصصصاتل قيمصصصة )تصصصا

( لعصصدم وجصصود فصصرو  اصصين اسصصتجابال العينصصة وحصصصولما علصص  فسصص ة 4مصصا عصصدا الع صصارة روصصم ) (0.05)
(100%) 

 (21جدول )
 2كاالمتوسط الحسااي وايفحراف المعياري والتكرارال والمجموه التقديري والنس ة المعوخة  و 

 بالممارال الممنية.   العامة فيما يرت ط القياسية المعايير لع ارال ال عد الثافي 

 ( 135)ن= 

 5.99(= 0.05الجدولية عند مستوئ الداللة ) 2*قيمة يا

                         إحتياجال سو  العمصل وفقصا  يميب   5
لمجصصصايل العمصصصل الممنصصصي المعنيصصصة 

الرخايصصصية لك صصصار الصصصصحة بصصصرامأل ا
 .السن

2.83 0.38 100 34 6 382 94.32 5 58.67 * 

 ع   العبارة  م
 المجموع غيز موافق  إلى حد ما موافق

 التقديزت 

النسبة 
 الماوية

 2كا التزتيب
 س س س

يببصصصصق اصصصصرامأل الصصصصصحة الرخايصصصصية  1
                         لك صصصصصصصصصار السصصصصصصصصصن المب مصصصصصصصصصة وفقصصصصصصصصصا  

 للمؤسسال المعنية بك ار السن.
2.79 0.44 109 24 2 377 93.09 4 141.91 * 

يراعصصصصصي الاصصصصصرو  الارديصصصصصة والحالصصصصصة  2
 الصحية العامة لك ار السن.

3 0.00 135 - - 405 100 1 0.00 

يببصصصصق عوامصصصصل األمصصصصان والسصصصصبمة  3
والمحصصصا ير الصصصصحية لك صصصار السصصصن 
المسصصصصصصتادين مصصصصصصن اصصصصصصرامأل )اللياوصصصصصصة 

 إفقال الوزن(.-البدفية 

3 0.00 135 - - 405 100 
1  

 مكرر
0.00 

يببصصصصصصصصصق ادشصصصصصصصصصتراطال الصصصصصصصصصصحية  4
بالمؤسسصصصصصصصصصصصال المعنيصصصصصصصصصصصة اتقصصصصصصصصصصصديم 
الخصصصصصصصصدمال الصصصصصصصصصحية الرخايصصصصصصصصية 

 لك ار السن.

2.92 0.28 124 11 - 394 97.28 3 94.59 * 

تتابصصصصة التقصصصصارخر الممنيصصصصة ب سصصصصلوة  5
 علمي.

2.62 0.62 94 31 10 354 87.41 5 84.93 * 
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ال عصصد ال عصصد لع صصارال  عينصصة ال حصصث  ال ( ون النسصص ة المعوخصصة دسصصتجاب21يترصص  مصصن جصصدول )
%( ، 100-%87.41تراوحن اين )"بالممارال الممنية"    العامة فيما يرت ط  القياسية  المعاييرالثافي  

وتبصصصر مصصصن قيمتمصصصا الجدوليصصصة عنصصصد مسصصصتوى الديلصصصة ( المحسصصصوبة لجميصصصت الع صصصارال 2وجصصصاتل قيمصصصة )تصصصا
( لعصصصدم وجصصصود فصصصرو  اصصصين اسصصصتجابال العينصصصة 3( ، والع صصصارة روصصصم )2مصصصا عصصصدا الع صصصارة روصصصم ) (0.05)

 (%100وحصولما عل  فس ة )
 (22جدول )

 2كاالمتوسط الحسااي وايفحراف المعياري والتكرارال والمجموه التقديري والنس ة المعوخة  و 
 بالممارال العامة والمنقولة.   العامة فيما يرت ط القياسية المعايير لع ارال ال عد الثافي 

 ( 135)ن= 

 5.99(= 0.05الجدولية عند مستوئ الداللة ) 2*قيمة يا

 ع   العبارة  م
 المجموع غيز موافق  إلى حد ما موافق

 التقديزت 

النسبة 
 الماوية

 2كا التزتيب
 س س س

                                                                              لك ار السن ون يكون وادرا  عل  ون.............................................يتعين علي خرخأل ارفامأل دالوم الصحة الرخايية  -
يصصصصصدير عبواتصصصصصصه بااعليصصصصصة مصصصصصصت  1

المؤسسصصال والجمصصال المعنيصصصة 
الرخايصصصصصصصصية الصصصصصصصصصحة بصصصصصصصصرامأل ا

 . لك ار السن

2.75 0.50 105 26 4 371 91.60 3 125.38 * 

يسصصصتخدم التكنولوجيصصصصا المتاحصصصصة  2
ممارسصصصصصاته والمناسصصصصص ة لتاعيصصصصصل 

 الممنية.
2.58 0.60 86 31 8 348 85.93 5 68.13 * 

يمصصار  التقيصصيم الصصذاتي وخحصصدد  3
وانصصصصصصصصصات إحتياجتصصصصصصصصصه التدرخبيصصصصصصصصصة 

تبصصصوخر  ووهميتمصصصا فصصصيالخدمصصصة 
تاايتصصصصصصصه الممنيصصصصصصصة ك خصصصصصصصصا ي 

الرخايصصصصصصصصصية لك صصصصصصصصصار الصصصصصصصصصصحة 
  .السن

2.80 0.45 111 21 3 378 93.33 1 148.80 * 

المختلاصصصصة اسصصصصتخدام المصصصصصادر  4
للحصصصصصصصول علصصصصصص  المعلومصصصصصصال 

 والمعارف .
2.59 0.50 79 56 - 349 86.17 4 13.92 * 

يلتصصصصصصصصصبم بالعمصصصصصصصصصل فصصصصصصصصصي فرخصصصصصصصصصق  5
وقيادتصصصصصصصه فصصصصصصصي ظصصصصصصصل مواوصصصصصصصر 

 مت يرة.  
2.79 0.45 108 25 2 376 92.84 2 138.18 * 
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ال عصصد ال عصصد لع صصارال  عينصصة ال حصصث  ال المعوخصصة دسصصتجاب( ون النسصص ة 22يترصص  مصصن جصصدول )
-%85.93تراوحصن اصين )"بالممصارال العامصة والمنقولصة"   العامة فيمصا يصرت ط  القياسية  المعاييرالثافي  
( المحسوبة لجميت الع ارال وتبر من قيمتما الجدولية عند مستوى 2%( ، وجاتل قيمة )تا93.33
 . (0.05الديلة )
 مناقشة النتائج  •

موا صاال وهصم ن وإلص  ( 18جصدول ) عينة ال حصث   ال إستجابمن خبل تحليل    الباحث  وخرى 
لبرفامأل دالوم الصحة الرخايية   األتاديمية المرجعيةالمعايير  التي ين  ي ون تت سس عليما    خرخألال

حيصصاة ك صار السصصن إدراك دور  فصي                  يكصصون وصادرا  علصصي      مصؤهب  لسصو  العمصصل خصصرخأل لتقصديم ،  لك صار السصصن
في توفير ايعة  حية آمنة لك ار السن يتوافر اما المعارف المتخصصة  ، وتببيق  وخدمة المجتمت

عوامصصل األمصصن والسصصبمة لرصصمان فاعليصصة البصصرامأل الصصصحية المقدمصصة لك صصار السصصن ، مصصت الت تيصصد علصص  
 .نفي ممنته ك خصا ي الصحة الرخايية لك ار السحتمية التنمية الممنية للخرخأل  

علصص  يصصرورة وجصصود خبصصط لتعبخصصب  (3م()2004")أحمييد محمييد عئيي " وختاصصق مصصت ماسصصبق 
مصن  دحتياجصال سصو  العمصل       وفقصا  كليصال التربيصة الرخايصية ب وتحسين جوافم ارامأل ادعداد الممنصي

بالجافصصصصم المعرفصصصصي والتببيقصصصصي  المتصصصصوازن ايهتمصصصصام بالممصصصصارال والتصصصصدرخم العملصصصصي وايهتمصصصصام  خصصصصبل
إطصصصار  مصصصن خصصصبلمحداصصصة و منصصصاهأل محصصصددة ووهميصصصة وجصصصود ودات الخصصصرخأل.  لرصصصمان فاعليصصصةالمعلومصصصال 

وجصصصود حصصصصر بصصصالممن المختلاصصصة وو تصصصصنيااتما خصصبل  ويصصرورة تحديصصصد التوجصصصه الصصصوظياي مصصصنواي .
 الوفات بمتبل ال سو  العمل .داخل سو  العمل حت  يسمل 

 فصيمصت مصا سصبق م( 2012" ) عئيى لطفيى نئييل ، أميين نئيفية السييد وتتاق فتصال دراسصة "
يرورة المواتمة اين احتياجال سو  العمل الحالية والمتووعصة ومتبل صال خبصة التنميصة مصن الممصن 

بصصص ول      وي  مراجعصصصة األسصصصاليم والبصصصرامأل الدراسصصصية و ، األمصصصر الصصصذي يتبلصصصم والتخصصصصصال واتجاهاتمصصصا 
بحيصصث تواتصصم المت يصصرال فصص  سصصو  العمصصل وإعصصادة تقنينمصصا بحيصصث تسصصتبيت مواجمصصة الميصصكبل التصص  

 (105، 104: 8رو عل  المجتمت بصاة مستمرة .)تب
( 23( إلص  جصدول )19مصن جصدول ) عينصة ال حصث  ال إسصتجابمن خصبل تحليصل    الباحث  وخرى 

إفمصا ين  صي ون ،  ارفامأل دالصوم الصصحة الرخايصية لك صار السصن خرخأللالمعايير القياسية وهم  ن  وإل   
ك صصصار السصصن مصصن حيصصث إحتياجصصصاتمم الصصصحة الرخايصصية لبيت سصصس علصص  إتسصصابه المعرفصصة فيمصصصا يصصرت ط 

والميصصكبل التصصي يعصصافون منمصصا ، وكصصذل  الت يصصرال البدفيصصة والصصصحية والناسصصية التصصي تصصصاحم ك صصار 
وإتسصصابه الممصصارة فصصي  ، دحتياجصصال سصصو  العمصصل      وفقصصا   المتاحصصةمجصصايل العمصصل وكصصذل              السصصن عامصصة ،

 لك صار السصنايعصة آمنصة و صحية  ةعصيمتوفير ايعة الممارسة الرخايية الصحية ، والتي يراعي فيمصا  ت
لكبيصصر السصصن، وتوظيصصف كصصل مصصا مصصن شصص فه تاعيصصل  ن والسصصبمة الصصصحيةامصصاشصصتراطال اآلفيمصصا ببصصق ي
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ايتجصصا  اييجصصااي لديصصه فيمصصا يصصرت ط وتيصصكيل  لك صصار السصصن . إفقصصال الصصوزن(-اصصرامأل )اللياوصصة البدفيصصة 
 . بكار السنتببيق آداة ووخبقيال الممنة داخل المؤسسال المعنية ا

كصي يسصتبيعوا القيصام بعملمصم م( فصي ون الخصرخجين ل2002" )  عئيىمحميود سييد  تما يتاصق "  
واألعمصال                                                                              عل  وتمصل وجصه ، يجصم ون يصتم إعصدادهم علميصا  وممنيصا  بمصا يتميص  مصت متبل صال الممنصة 

المتووصصت ون يكلاصصوا امصصا وهصصذا يتبلصصم تحليصصل إحتياجصصال سصصو  العمصصل فصصي المجصصايل المختلاصصة حتصص  
يمكن  يالة وهداف البرامأل الدراسية وتحديد المحتوى الذي يعمل عل  إعداد الببة للقيام اتل  

 (116 -114:  12المسعولية.)
( م2003" ) Connie Blakemore et alكييون  بالكمييور وونييزو  "وختاصصق كصصذل  

التقليصدي ودورة فصي عصصر الحدااصة،  وخصا ي الصحة الرخاييةوجود إختبف في دور  ( عل   14)
يصصصرورة ون تترصصصمن اصصصرامأل ادعصصصداد التركيصصصب علصصص  الكاايصصصال والممصصصارال العمليصصصة لتحقيصصصق  مصصصن حيصصصث 

 .األهداف بكااتة
 االستنتاجات

فصصي يصصوت هصصدف ال حصصث وفصص  إطصصار المصصنمأل العلمصصي المسصصتخدم، وفصص  فبصصا  عينصصة ال حصصث، 
 : التالية النتا ألمن التو ل إل   "ال احث "تمكنوكذل  التحليل ادحصا ي، 

 لبرفصصصصامأل دالصصصصوم الصصصصصحة الرخايصصصصية لك صصصصار السصصصصن األتاديميصصصصة المرجعيصصصصةوا مصصصصة المعصصصصايير انصصصصات  -1
، 0.597)اصصصصصصصصين  اومعامصصصصصصصصل ا اتمصصصصصصصص ،(0.682،  0.494)اصصصصصصصصين  اوتصصصصصصصراوح معامصصصصصصصصل  صصصصصصصصدوم، 

علصصصصصص  درجصصصصصصة مقبولصصصصصصة مصصصصصصن الصصصصصصصصد   ةالمقترحصصصصصصص القا مصصصصصصةو لصصصصصص  يؤكصصصصصصد علصصصصصص  ون ،  (0.653
 .والث ال 

لبرفصصصصصامأل دالصصصصصوم الصصصصصصحة الرخايصصصصصية لك صصصصصار  األتاديميصصصصصة المرجعيصصصصصةوا مصصصصصة المعصصصصصايير  ن شصصصصصتملإ -2
  -موزعة عل  النحو التالي:   ارة( 30اواوت ) بعدينعل   السن

   ارال.( 10):  واشتمل عل  "موا اال خرخأل البرفامأل ل عد األول"ا •

  صصصصصصارة موزعصصصصصصة علصصصصصص  ( 20)واشصصصصصصتمل علصصصصصص  :  العامصصصصصصة" القياسصصصصصصية المعصصصصصصايير ل عصصصصصصد الثصصصصصصافي "ا •
   ارال لكل محور.( 5( محاور اواوت )4)

دالصصصصصوم الصصصصصصحة الرخايصصصصصية  خصصصصصرخأل ارفصصصصصامألالتصصصصصي يجصصصصصم ون تتحقصصصصصق فصصصصصي موا صصصصصاال التحديصصصصصد  -3
 .لك ار السن

دالصصصصوم الصصصصصحة  خصصصصرخأل ارفصصصصامألالتصصصصي يجصصصصم ون تتحقصصصصق فصصصصي  العامصصصصة القياسصصصصية المعصصصصاييرتحديصصصصد  -4
 الرخايية لك ار السن.

 التوصيات  

 : يل  بما" الباحث" و  ي استنتاجه تم ما يوت ف 
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المقترحصصصصة لتصصصصصميم انصصصصامأل دالصصصصوم الصصصصصحة  األتاديميصصصصة المرجعيصصصصةوا مصصصصة المعصصصصايير تببيصصصصق  -
 .الرخايية لك ار السن

        لكصصصصصب  مصصصصصن  األتاديميصصصصصة المرجعيصصصصصةوا مصصصصصة المعصصصصصايير دعصصصصصداد اجصصصصصرات المبخصصصصصد مصصصصصن الدراسصصصصصال  -
 .الدكتورا ( في الصحة الرخايية لك ار السن –ارفامأل ) الماجستير 

 .قائمة المزاجع العزبية واألجنبية وشبكة المعئومات الدولية
 ،مكت صصصة النمرصصصة المصصصصصرخة  ،6ا ،وحمصصصد إسصصصماعيل حجصصصي: مقدمصصصة للتربيصصصة والعلصصصوم التربوخصصصة  .1

 م .2016 ،القاهرة 
وحمصصصد محمصصصد عبصصصد العلصصصيم: تصصصصميم ارفصصصامأل دالصصصوم التربيصصصة البدفيصصصة والرخايصصصة تخصصصص  تصصصروخ   .2

رخايي لك ار السن وي يوت معايير الجودة ، رسصالة دكتصوراة ليصر منيصورة ، كليصة 
 م.2018،التربية الرخايية للبنين ، جامعة حلوان 

  اجصصصال سصصصو  العمصصصل: مصصصدى مب مصصصة اصصصرامأل كليصصصال التربيصصصة الرخايصصصية دحتي علصصص وحمصصصد محمصصصد  .3
 م.2004 حلوان للبنين  جامعةتلية التربية الرخايية رسالة دكتوراة لير منيورة 

الميعصصة القوميصصة لرصصمان جصصودة التعلصصيم وادعتمصصاد : دليصصل إعتمصصاد كليصصال ومعاهصصد التعلصصيم العصصالي،  .4
 م.2015يوليو  –اد دار الثالث 

لميعصصصة القوميصصصة لرصصصمان جصصصودة التعلصصصيم وادعتمصصصاد : دليصصصل ادعتمصصصاد لمؤسسصصصال التعلصصصيم العصصصالي، ا .5
 م، جممورخة مصر العربية.2009اد دار الثافي ، ولسبس 

الحاتمة  ( : تقوخم ارفامأل ايدارة الرخايية ف  يوت بعت المعايير2014سعيد عبد  ) سال  .6
ليصصصر منيصصورة، مكت صصة كليصصة التربيصصة الرخايصصصية ة وموا صصاال الخصصرخأل ، رسصصالة دكتصصورا 

 . للبنال ، جامعة حلوان
 م.2008طار  عل  إاراميم: فسيولوجيا رخاية ك ار السن، دار الوفات للب اعة  ادسكندرخة،  .7
عل  لبا  خليل ، ومين خلياة السيد: التحليل ايوتصادي لمنلومة التعليم الجامعي بمصر ،  .8

 م .2012تلية التجارة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، يناير 
 ،3ا تمال عبد الحميد إسصماعيل، محمصد  ص حي حسصافين: رخايصة الووصن الحصر لك صار السصن، .9

 .م2015،دار الاكر العربي ، القاهرة
محمصصد عبصصد السصصبم ، تصصامر محمصصد سصصعيد : ارفصصامأل مقتصصرح لنعصصداد األتصصاديمي ألخصصصا ي محمصصد  .10

رخاية ك ار السن ، بحث منيور ، المجله العلمية للتربيصة البدفيصة وعلصوم الرخايصة 
( ، الجصصصبت الثالصصصث ، كليصصصة التربيصصصة الرخايصصصية للبنصصصين بصصصالمرم ، جامعصصصة 75، العصصصدد )

  . م2016، حلوان، سبتمبر
دار الثقافصصة للنيصصر  ،3،امرسصصي : التعلصصيم الجصصامعي المعا صصر ورصصايا  واتجاهاتصصه  محمصصد منيصصر .11
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 م .2018 ،ادسكندرخة ،والتوزخت 
 –التصدرخم –محمود سيد عل : تقوخم المقررال الدراسية لعلوم الصحة الرخايية ليعم )التعليم .12

ليصصر ايدارة( بكليصصال التربيصصة الرخايصصية بجممورخصصة مصصصر العربيصصة، رسصصالة ماجسصصتير 
 م .2002منيورة ،تلية التربية الرخايية للبنين ، جامعة حلوان ، القاهرة 

محمود سيد هاشم : الميكبل الت  تواجه البرامأل التروخحية ادور المسنين، رسصالة ماجيسصتير  .13
 م.2006لير منيورة ، كلية التربية الرخايية للبنين ، جامعة حلوان ، 

 األجنبية بالئغة المزاجع:          انيا  
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