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١٩٨٤ ، العاب' الصحة منظمة

 جزئيا المنظمة، منشورات ترجمة أو طبع والعادة ٠ الطبع لحقوق العالمى االتفاق من ؟ رقم
، جنيف ، لعالميةا الصحة منظمة ، المنشورات ادارة الى بطلب التقدم ينبغى ، كليا أو

٠ الطلبات بمثلهذه ترحب والمنظمة ٠ سويسرا

 عنرأى اطالقا التعبر الكتاب فىهذا الواردة والبيانات المستخدمة التسميات ان
أو اقليم أو بلد الى القانونى بالوضع يتعلق فيما العالمية الصحة لمنظمة العامة االمانة

1لمىى 0257-2990



ت لمحتويا ا

للكك

١ ٩ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠تد٠اال٠ ::٠٠٠:, ٠حهكى٠ا ٠ح٠الت..٠ ت ي

١ا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وموثوقيتها سالمتها التىشبتت البداد 1 المتعدد الوظبيفى التقدير استبيانات ١ا-
. ,,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠,,,٠ ودوشوؤبتبا أ ٠ Tال , ن ٠ ببتع لم لتى I االبعاد ١ث تعد٠ل ' ر ب ٢ ر 1 :

٦٥ يتيتت ت ي : .
٦٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نيوزيلندا لبدنىفىا العجز استقصاء ١-٣

٦٧ .................. مركيين اال المستين المتعلقة ت والخدل انوارد حيانتعديي نودج ٣٠٣

اعداد أجل من الوظيفى األداء لتصنيف ونظام الوظيفى األداء لتقدير مقاييس وضع عن مثال ٤-٣
٧٠ .............................. أخرى أغراض بهدف األبعاد المتعدد للتقدير استبيان

٧٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ السكان مستوى على األبعاد المتعدد الوظيفى االداء لتقدير الصستصوبة المعاير ًا-

٧٧ ............................. واحدداسه االدان عيار عليها سطوى التى االعتبارات ا-
٠ ٠

ات.د سبيان مبن ستبيمن ، بذاته لشخحس ا بستونيه لتترميز ا بق سا ن ستبيا ا ٠٠ لتمبميم مثال ٢ الملحق



مالحظة

 فى المتقدمة، للدراسات هولندا بمعهد دراستها فترة خالل التقرير هذا الكاتبة أعدت
٠ ر سينا فا

 المكتب فى بيعمل الذى ماكفادين، دافيد للدكتور شكرها عن تعرب أن الكاتبة وتود
 من وللعديد وموظفيه الدانمرك، كوبنهاجن، ، العالمية الصحة لمنظمة االوروبى االقليمى

 منها أفاد أساسية ت بمعلوما ، ء بسخا ، زودوها الذين ، العالم ء أنحا جميع فى األشخاص
٠ التقرير هذا
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نمهبد

 أبعاد خمسة ، السكان مجموع داخل ، للمسنين شامل تقدير أى فى تدرج أن ينبغى أنه عام بوجه عليه المتفق ومن
٠ االقتصادية والوظيفة االجتماعية والوظيفة ، البدنية والصحة ، العقلية والصحة ، اليومية الحياة أنشطة هى أساسية

 أداء على الفرد قدرة ، مركبا موشرا باعتباره - لمجاالتا أهم تمثل قد التى - يومية ال الحياة أنشطة تقدير ويقيس
 ، الحاجة قضاء قبل التماسك على والقدرة والتنقل المرحاض الى والذهاب المالبس وارتداء االستحمام مثل معينة أعمال
 والطهى لدرج ا صعود مثل أخرى أنشطة ليشمل أحيانا سية السا ا لست ا عمال ا ال هذه مجال ويتسع ٠ م الطعا ول وتنا

٠ والتنظيف

 االجتماعية بالوظيفة ترابطه بسبب وذلك الشامل التقدير منعناصر حاسما عنصرا العقلية الصحة حالة تقدير ويعد
 لمعايير يخضع العنصر هذا قياس أن بيد ٠ ء سوا حد على العقلية االمراض حاالت فى معينة خدمات الى الحاجة وبسبب

 أكثز وتسعى النفسانى. التشخيص ءات اجرا من غالب المستخلصة ، الوساءل من العديد أنهناك كما تحديدا، أقل
 للفحص جزما األكثر التشخيص ترك مع ) العضوى المرض ومدى وجود تحديد الى شيوعا المستخدمة االستبيانات

 من نوع ء اجرا الى تسعى كما ، النفسانى االضطراب على تدل أن يمكن التى عراض اال تحديد وكذلك ، ( الالحق السريرى
٠ العقلية للسالمة الشخصى التقدير

 رقم ، العالمية الصحة لمنظمة الفنية التقارير سلسلة أيضا أنظر )أ(
٠ ( العالمية الصحة بمنظمة علمية مجموعة تقرير : المسنين دراسة

فى الوبائيات علم استخدام ) ١٩٨٤ ، ٧٠٦

825 Volumes 1 and 2٠ Source book of geriatric assessment١ L, et al٠ ,ة51] ع1,2,عع1984٠ ب( )



6 1

 فى ألم من تعانى هل ؟ السعال من تعانى هل ) عراض باال قائمة البدنية الصحة عن االستبيانات معظم ويتضمن
 الماضى فى الصحية الخدمات من واالفادة ، لنشاطا وتقييد ، االدوية ستعمالوا المرض، عن وأسئلة ، ( الخ ؟ الصدر

 أساس على القائمة الستقصاءات ا فى قل اال على ، البدنية للصحة الذاتى التقدير هذا يرتبط اجمالى، نحو وعلى القريب.
٠ الخدمات من الفادةوا الصحية للحالة " الموضوعية ٠" بالتقديرات وثيقا ارتباطا السكان،

 سشاط فى المشاركة ومدى ، األئشخاص بين بطلرواا من غيرها أو سرية اال الروابط مقياس هى االجتماعية والصحة
 ( االقارب مع والتعامل ، االجتماعية الحالة ) والمنزل ، سرة اال هى تقديرها يجرى التى االربعة ات والمجال ٠ المجتمع

٠ والعمل ، المجتمع تنظيمات مع والعالقات ، والصداقات

 العالمية الصحة منظمة أجرت ، المثال سبيل فعلى ٠ الخمسة األبعاد هذه تتجاوز ، أخرى تقديرات ء اجرا ويمكن
. الترفيهية األنشطة من الستفادةوا االسكان مالءمة مدى قياس فيه تم أ للمسنين اجتماعيا طبي ء استقصا

 مختلفة قارات فى استخدمت االستقصاء، وسائل من وسيلة عشرة بع ال منتظم باستعراض فيلنباوم الدكتورة قامت وقد
 الصحيين الباحثين مساعدة الى دراستها وتهدف ٠ أعاله ذكره الوارد الشامل بالمعنى وذلك المسنين، وظائف لتقدير

 الوسائل من بالثقة جدارة أكثر السالمة تقدير بيكون أن واليمكن ٠ استخدامهم تناسب وسيلة اختيار فى واالجتماعيين
 يهدف التى العناصر بالفعل يقيس كان اذا ما لمعرفة استبيان أى فحص االمر يقتضى ، ثم ومن ٠ الجرائه المستخدمة

 ٠ ؟(بالثقة جدير االستبيان هل ) ذاتها النتائج عن ، بالتكرار ، القياس يسفر وهل ، ( ؟ سليم االستبيان هل ) قياسها الى
 التركيز فى االفراط من فيلنباوم دكتورة ال وتحذر ٠ وموثوقيتها االستبيانات سالمة جوانب مختلف الدراسة هذه وتناقش

 يغطى متوازنا دليال القارى يدى بين نضع ، النحو هذا وعلى االحق. التحليل اغفال حساب على سئلة اال اثارة على
بالسياسات. المرتبطة باالثار ء وانتها التصورى بالمفهوم بدءا ، العلمية الجهود جوانب جميع

كابريو ٠ أ ليو الدكتور
االقليمى المدير
العالمية الصحة لمنظمة األوروبى االقليم

Heikkinen, E. et al. The elderly in eleven countries: a sociomedical survey. Copenhagen, (أ) 
WHO 101ع Office for Europe, 1983 (Public Health in Europe, No. 21)٠
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 االجتماعية الرعاية لتحسين المخصصة الموارد بفعالية لكىتستخدم الضرورى، من
٠ المعنيين السكان عن الصلة وذات

 والىحد األحيان أغلب فى يعتمدون، الذين بالمسنين، االمر يتعلق عندما خاصة بأهمية المسألة هذه وتتسم
 المتوقع ومن ، العالم أرجاء جميع فى التزايد فى آخذة السكان مجموع الى المسنين نسبة أن ذلك ٠ اآلخرين على ،كبير
 ساليب اال وأن ، فترة منذ االهتمام أثار قد المسنين حالة تقدير بيكون أن فى غرابة فال ، لذلك ٠ دباطرا تزداد أن

 الهيكلى التركيب ذات االستبيانات استخدام على النمطية االساليب هذه وتنطوى ٠ تطورت قد اجرائه فى المستخدمة
 هى التشخيص، ال ، الوظيفية الحالة أن ذلك ٠ الوظيفية الحالة لتحديد المالئمة المعلومات لجمع الهيكلى شبه أو

٠ وموفقة مستقلة يعيشحياة أن يستطيع المسن الشخص كان اذا ما تحدد التى

بصفة ، بيتسم أسلوب وهو - الوظيفى التقدير أسلوب أجله من بيفضل الذى السبب ، بايجاز ، المنشور هذا وسيناقش

 خاص اهتمام سيولى ، األبعاد المتعدد الوظيفى التقدير أساس على القائمة االستبيانات دراسة الى وباالضافة
 والمجالين ، والبدنية العقلية والصحة ، اليومية الحياة أنشطة مثل ، نمطى بشكل فيها المدرجة المجاالت من مجال كل الى

 النسبية، فائدتها ونناقش نمطى، بشكل المجمعة المعلومات أنواع ، مجال لكل بالنسبة ، وسنوضح ٠ واالقتصادى االجتماعى
 فيما الهميته نظرا البيئى س للقيا أيضا الهتمام ا وسيولى ٠ ت لمعلوما ا تلخيص بها يمكن لتى ا البديلة الساليب ا ونصف
٠ الخدمات تقديم فى للغاية مهما عامال باعتبارها سرة اال لدور موجز وصف سيرد كما المسنين، برفاهة بيتعلق

 التقدير بأن التسليم المهم فمن للمسن، وظيفية ال لحالةا تقدير فى يكمن هنا الرئيسى االهتمام أن من الرغم وعلى
 السبياسات هذه أن وبما السياسات. هوتوجيه نتائجه من الغرض ان بل ، الفراغ فى ، يحدث أن له ينبغى وال ، يحدث ال

وتعريفها الخدمات عن ، االيجاز شديد كان وان ، قسم ادراج المالئم من رأينا فقد ، خدمات الى ، بالضرورة ، ستترجم
٠ ( ٩-٣ القسم )

المالئمة
المعلومات من البديلة االنواع تفهم عن هنا المدرجه المفصلة المعلومات تسفر أن ونأمل

٠ هدفهم لتحقيق
المستخدمة ساليب واال

وتحليل لتلخيص أولى قد نسبيا االقل االهتمام فان ، التقدير استبيان لتصميم يكرس األكبر الجهد كان ولئن
نموذجية دراسات عدة فستعرض ، الصدد هذا فى جدواها تثبت قد االخرين تجارب الن ونظرا عنه الناتجة المعلومات

 التى والموثوقية السالمة معايير تفهم هما : المنشور فىهذا مناقشتهما مسألتانمهمتانجرت أيضا وهناك
٠ وابالغها وتحليلها واعدادها المعلومات بجمع المتعلقة والقضابا ، التقدير طرائق بها تفى أن
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مه صعل

 المسنين، السكان لتقديرحالة يحتاجونها التى المعلومات تحديد الى يرشدهم بدليل السياسات واضعى تزويد هو وهدفنا
 ، العملية هذه أثناء تنشأ التى والصعوبات المشاكل بعض وتوضيح ، المعلومات تحليل بها يمكن التى الوسائل وبيان
٠ الصدد بهذا اتخاذها التىيتعين القرارات وبعض

 المتصلة الصحيحة المعلومات على لحصول (فى بالفعل لديها توفرت اذا ) الالزمة الموارد تستخدم التى والبلدان
 حاولت التى البلدان عدد عنه ويقل ، قليل عددها ، سكانها بين من المسنين األشخاص جميع حالة بشأن بالسياسات

 باعتباره المسن الشخص الى النظر من وبدال ٠ شامل بشكل األشخاص على بالسياسات المتصلة التدخالت تأثير تقدر أن
 الصحبية الحالة أو االقتصادية الحالة مثل ، حدة على حالته جوانب من جانب كل دراسة هو االتجاه ،كان متكامال كائنا

 كائنات فالبشر ٠ تبالمعلوما كاملة تغطية األسلوب هذا بيوفر وال ٠ الصحية الموارد باستخدام المرتبطة العوامل أو
 يفضل السبب، ولهذا ٠ السياسات وتأثير الشخص حالة من كل تقدير عند ذلك يراعى أن ويجب ، التركيب معقدة متكاملة

٠ األبعاد المتعدد التقدير أسلوب استخدام

 أحد فى المؤداه الوظائف فان ، معينة ات مجال بشأن معلومات على الحصول المهم ومن الضرورى من كان ولئن
 والبدنية العقلية والصحة االجتماعى والرفاه االقتصادية الحالة أن ذلك ٠ أخرى فىمجاالت الوظائف على توثر المجاالت
 ،١١٦،٩،؟٧٧،٦٤،٤٥،٣٨،١٤،٦،٣،٣السن] تقدم مع وشوقا تزداد بينها فيما العالقات وأن الترابط، وشيقة مجاالت

٠[١٣٣

 أساسا أنهناك [ ٤٩] االدراكى [واألسلوب ٣١ التجريبى] [واألسلوب ٦٦] النظرى األئسلوب بين المقارنة وتبين
 أنشطة : مجاالت شالشة ساس اال هذا ويتضمن ٠ بالطموح المتسم الشامل التقدير يشمله أن ينبغى ما على لالتفاق جوهريا
 أحيانا اقتصادى لوا االجتماعى المجاالن يعالج الىذلك، وباالضافة ٠ البدنية والصحة ، العقلية والصحة ، اليومية الحياة

 فيها بيعيش التى البيئة من كجزء ألهميتهما بالنظر قياسهما ويتم ، الشخصية الوظائف مجاالت من أيضا أنهما على
 الرئيسية المجاالت فرعية(هى التلىمجاا أيضا أحيانا تقسم التى ) الخمسة المجاالت وهذه ٠ وظائفهم ويودون الناس

 تغطى ، الخدمات بتقديم التقدير نتائج من الغرض يتعلق وعندما ٠ االبعاد المتعدد التقدير عمليات تشملها التى
 أفراد مثل ، يساعدونه الذين المهنيين غير الخدمات مقدمى تغطى كما الشخص فيه يعيش الذى المحيط أيضا الدراسة

- ٠ والجيران ء واالصدقا سرة اال

 متعدد التقدير يكون أال بينبغى ، خاصة بصفة بالمسنين االمر يتعلق عندما ، أنه على االراء فى عام توافق وهناك
 جدارة مدى يوضح أن ينبغى التقدير أن ذلك ويعنى ٠ الوظيفية الحالة أيضا يشمل أن ينبغى وانما ، فحسب األبعاد
 المسنين أن بيالحظ [،٥٦] جونس يشير وكما ٠األداء على قدرته مدى ، الحاالت بعض فى أو ، وظائفه بأداء الشخص
 على المحافظة على بل معالجتها على االهتمام ينصب وال ٠ متعددة مزمنة مرضية منحاالت ، خاصة بصفة يعانون،
 الدقيقة المعلومات أن اواضح ومن ٠ قياسه ينبغى الذى ابعد هو هذا يكون ثم ومن ، الوظائف ء أدا فى االستقالل
 ، واحد تشخبص اطار وفى ٠ الوظيفية والقدرة التشخيص بين صئيلة العالقة ولكن ، مهمة معلومات بالتشخيص المتعلقة
 ومن ٠ المرض عن الناجم والعجز االعراض وشدة المرضية الحالة ومسار المرض مظاهر مثل أبعاد المرضى لدى تتفاوت

 أساس على التصنيف يكون الصدد، وبهذا ٠ للرعاية احتياجاتهم تتشابه الذين األشخاص بدقة بيحدد ال التشخيص فان ثم
٠ بكثير أكبر فائدة ذا الوظيفية القدرة

 بها وموثوق سليمة اجراءات باستخدام ، االبعاد متعدد وظيفيا تقديرا السكان حالة علىتقدير اهتمامنا ويتركز
 ، السواء على مؤسسية بيائت فى بيعيشون والذين المجتمع داخل بيعيشون الذين المسنين السكان حالة بتقدير تسمح

 ذلك المؤسسى، لالستخدام ال تصلح ال التى التدابير هنا نتناول لن فاننا ثم ومن ٠التقدير واعادة للتقدير وتكونصالحة
٠ التدابير لهذه جيدة نقدية استعراضات [٧٩، ٧٨، ٥٩ ،٤٧،٤٣] أخرى منشورات فى توجد أنه
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وب

وبأ ، أسئلتها
ذلك

 خاص. باهتمام جديرة ولكنها المعيارين بهذين تفى ال التى األئبعاد المتعدد للتقدير أخرى عمليات بعض الى ننتقل
واالساليب المضمون ذلك فى بما ، األئبعاد المتعدد التقدير بعملية المتصلة مجاالت ال من مجال كل سنتناول ، ذلك وبعد

٠ البيانات لجمع البديلة

 بالموضوع خاصة صلة ذات األبعاد المتعدد الوظيفى للتقدير استبيانات ثالثة هناك أن ، أعاله االشارة سبقت وكما
 مركزفيالدلفيا فى المستخدمة المستويات المتعدد التقدير وأداة احالة وال للتقدير الشامل التقييم : وهى ، نعالجه الذى
 ترد ال وفىحين ٠ االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير فى المستخدم واالستبيان ، الشيخوخة لطب
٠ الالحقة ألقساما فى منها لكل كامل وصف فسيرد ، ا القسم فى االستبيانات هذه عن خاطفة لمحة سوى

 المعلومات على الحصول أيضا يجب وانما ، المالئم المقياس بيتوفر أن فحسب بيتعين ال ، مفيدا التقدير يكون ولكى
 وسنحاول ٠ أساسها على ستنبنى التى السياسات قبول احتمال من ، حد أقصى الى ، تزيد بأساليب وعرضها وتحليلها
القسم فى المسائل هذه بعض معالجة
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ألبعادا المتعدد الوظيفى التقدير مقاييس - ا

 علىحد والسكانية السريرية بالناحيتين صلة تكونذات أن هو هنا الموصوفة المتعددة االستبيانات من الغرض
 استخدامها عند ، تشكل وهى السكانى المستوى لتقدير أدوات االستبيانات هذه اعتبار األفضل من يكون قد ولكن ٠ سواء

 كمسا ، دراسة موضع هى الشخصية بالوظائف الصلة ذات ات المجال أنجميع من للتحقق وسائل ، السريرية التقديرات فى
فربما ، واالحالة للتقدير الشامل التقييم جوانب بعض ء استثنا احتمال ومع ٠ أعمق ء باستقصا الجديرة المجاالت تبرز

وموثوقيتها سالمتها ثبتت التى ألبعادا المتعدد الوظيفى التقدير استبيانات ١ا-

 استخدامها نطاق و ، االساسية وخصائصها استبيانات، ال هذه تشملها التى للمجاالت موجزا استقصاء ا الجدول يوضح
 ٠ السكانى الصعيد على

واالحالة للتقدير الشامل التقييم

 حالة لتقدير اعداده تم ، الشخصية للمقابلة هيكلى شبه دليل عن عبارة هو [٣٨ 1 واالحالة للتقدير الشامل التقييم
 نحو منها كل تشمل بلدان، ال بين ، عشوائية مقارنة فى خاصة بصفة ويستخدم ، سنة ٦٥ عمرهم يتجاوز ممن المجتمع أفراد

٠ [٣٧] ولندن نيويورك فى مسن شخص ٥ ٠ ٠

 والغذائية الطبية المشاكل أيضا يغطى فانه النفسانى، التقدير على أساسا يركز االستبيان أنهذا وفىحين
 ٠ بالخدمات الخاصة المعلومات من قدرمحدود سوى اطاره فى يجمع وال ٠ االسكان( والبيئية) واالجتماعية واالقتصادية

 المقابلة سير لضمان التشخيصى غرضها اخفاء أحيانا ويجرى بينها، فيما المجاالت بمختلف المتعلقة البنود وتتداخل
 عن االجابة يستطع لم فاذا ، ذاته المعنى الشخص من المعلومات على الحصول يتم االمكان وبقدر ٠ الخشية اثارة دون

 بيانات المقابلة يجرى من ويقدم ٠ المطلوبة االجابة يقدم أن جيدا يعرفونه الذين األشخاص أحد الى يطلب ، األسئلة
٠ مالحظاته عن

: الموجزة المقاييس من رئيسية أنواع شالثة لة واالحل للتقدير الشامل التقييم ويوفر

ال، أم نفسانى مرض من يعانى المستجوب الشخص كان اذا ما معرفة أى ، " الحالة لتحديد " شنائية مقاييس ( ١ )

، والبدنية منها العقلية المرضية الحاالت بعض تشخيص (٢)

, ٠ الشاملة التقديرات (٣)

 الشامل، للتقدير واالجتماعى،خمسعمليات لطبىنىواالنفسا : الثالثة الساسية المجاالت ،فىكلمجالمنوتجرى
 اذا وما الخطورة ومدى االعراض شدة الى هذه الشامل التقدير عمليات وتشير ٠ نقاط ١ ٠ من مقياس الى منها كل تستند

 ات للحال السلبية الجوانب معدالت تسجل ، ذلك عن وفضال ٠ ضروريا اعتبر أو اجراوه تم أو طلب على بناء العالج كان
 تسبب ،ومدى ذاته على الشخص وخطورة االخرين، على والضغط االداء، فى والقصور العام، الضيق :حالة التالية
٠ لالستبيان السابقة السنة المعنىخالل الشخص اجهاد فى الحياة ظروف

 ، نفسانية متالزمات سبع منها ) سلبية متالزمات لعدة ، أيضا نقاط ١ ٠ من منها كل يتكون ، اضافية معدالت وتسجل
 المجال فى شالث منها ، ايجابية متالزمات أيضا وتدرس ٠ االجتماعى( المجال فى متالزمات وتسع طبية متالزمات وأربع

٠ االجتماعى المجال فى واثنتان البدنى المجال فى وواحدة النفسانى

 الى العشر النقاط ذات المقاييس لتخفيض ارشادات أيضا وهناك ، المعدالت لتسجيل محددة ارشادات وتقدم
 وعلى المعدالت♦ هذه تسجيل عملية الذىتستغرقه الوقت يوضح ولم ٠( ء ألدا ا الختالل نمطية مستويات ثالشة ) أقل فائت

٠ السكانى المستوى على أقل تكون ربما لها الحاجة أن اآل مفيدة المعلومات هذه تكون السريرى، المستوى



وموثوقيتها سالمتها ثبتت التى ، األبعاد المتعدد الوظيفى االداء تقدير استبيانات بعض ئصعلىخصا شاملة نظرة -١ الجدول
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 واالجتماعى والطبى النفسانى : لمجاالتا من كل فى مشكلة وجود عدم أو بوجود يتعلق فيما أيضا القرارات وتتخذ
 كانت اذا وما ، تقديمها عدم أو الرسمية غير و/أو الرسمية المساعدة تقديم ، مشكلة وجود حالة فى ، يحدد كما والغذائى

٠ فىةكا المساعدة هذه

صفة آعدن فقد

 التركيز ويتم ٠كبير حد الى ذلك عن تختلف قد ولكنها ، المتوسط فى دقيقبة ٩ ٠ االستبيان استكمال فترة وتستغرق
 الدقيقة المعلومات جمع على استجواب بال القائم يدرب أن ويتعين ، المستجوب للشخص مريح بشكل المقابلة ء اجرا على

 ٠ للمقابلة لزمنى الجدول الواردفى بالترتيب ،ال المستجوب الشخص يحدده الذى بالترتيب ، المختارة الموضوعات بشأن
٠ ( شهر قرابة ) طويال وقتا باالستجواب القائمين تدريب يستغرق ، ولذلك

وموثوق سليمة معيارية جداول أساس على االستبيان، فىهذا الواردة ، النفسانية الحالة عن البنود اختيرت وقد

٠ التقدم من مزيدا والسالمة

الشيخوخة لطب فيالدلفيا مركز فى المطبقة المستويات المتعدد التقدير أداة

 وهناك ٠ المسنين لرفاهة [ ٦٧ ، ٦٦ ] التصورى لوتون نموذج الى [٦٨] المستويات المتعدد التقدير أداة تستند
 النفسية، والسالمة ، السلوكية المقدرة : الرفاهة فىتقدير أهمية ذات تعتبر األئبعاد متعددة رئيسية قطاعات أربعة
 المجاالت وهذه عات. القطا بهذه متصلة مجاالت سبعة فى ت المعلوما وتجمع ٠ البيئه والنوعية ، المدركة ة الحيا ونوعية

: هى ( قواس اال داخل ) احصائيا المحددة فرعية ال وموشراتها

، ( الصحى العون ، الصحية الظروف ،الصحى السلوك ، ذاتيا المقدرة الصحة ) البدنية الصحة -

(، االدراكية األعراض ،العقلية الحالة ) االدراك -

، ( اآلالت واستعمال الذاتى، االعتناءالبدنى ) اليومية الحياة أنشطة -

، النشاط( ) الوقت من االستفادة -

، ( النفسانية األعراض ،المعنوية الحالة ) الشخصى التكيف -

(، ذاتصلة سريرية أخرى عوامل االقارب، ومع ، االصدقاء مع التفاعل ) االجتماعى التفاعل -

٠ ( الشخصى االطمائن الجيران، نوعية االسكان، نوعية ) بالبيئة االحساس درجة -

٠ بأكملها المسنين لمجموعة مالئما االستبيان

 ولتقدير ، الدراسة قيد المجاالت من مجال لكل النفسى بالقياس المتعلقة الخصائص لتحديد االهتمام أولى وقد
الالزم الوقت ،ويبلغ ( المعيارية ، الداخلية ) والسالمة ، ( االختبار اعادة االختبار- الداخلى، االتساق ) الموثوقية
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التدريب يستحسن ، عادة الحال هى وكما ٠ االعداد قيد الصدد بهذا دليل وهناك ٠ دقيقة ٤٥ نحو االستبيان السنتكمال

االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات للموارد أبعاد ال المتعدد وظيفى ال بالتقدير الخاص االستبيان

بنموذج العمل أجل من [٢١] االستبيان ا هن وضع

٠( القصور

 عليه، التدريب المستصوب فمن ، اجرائه كيفية بالتفصيل يبين دليل ووجود ووضوحه االستبيان بساطة من الرغم وعلى
 وموثوقيته ( ١ -٤ القسم أنظر ، التركيب ، التزامن ، المعيار ، المحتوى ) سالمته مدى فحص وقد ٠ يومين التدريب ويستغرق

 يفحص واليزال ( اختباره واعادة االستبيان واختبار ، كفرد المعدالت واضع ولدى المختلفين المعدالت واضعى بين فيما )
 بيجرون من يضعها التى الكترونى ال الحاسب على الموجزة المعدالت بتسجيل المتعلقة االعمال وتتقدم٠ [ ٣١ ، ٣٠ ،٣١]

٠[٣٣] األسئلة الردودعلى أساس على المقابلة

 اواليات عبر واسع نطاق على يستخدم أنه كما ، أستراليا فى والخدمات الموارد تقدير استبيان استخدم وقد
 ترجمتان وتوجد ٠ باألئسبانية الناطقين والسكان االمريكيين للهنود خاصة ءات استقصا أجريت وقد ، االمريكية المتحدة

٠ األسبانية باللغة لالستبيان

متطلبات وتقدير وتخطيط تقييم فى والخدمات الموارد تقدير استبيان طريق عن المجمعة البيانات استخدمت وقد

٠ مريكية اال المتحدة الواليات ، لشماليةا كارولينا والية درهام، ، ديوك

 المحلى المجتمع فى الممرض ) الصحى الزائر يستخدمه كتقدير ؛٨٢] كيلسيث استبيان أعد
٠ المقابلة يجرى الذى الشخص هذا

يركز وهو
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 المعلومات جمع طريقة وتشمل االخرى. الوظيفية ات لمجالا عنجميع معلومات تجمع االقتصادى، لمجالا عدا فيما و
أخرى استمارة مع يستخدم ،وهو مالكا ليس واالستبيان للمجال. تبعا وتختلف ، وهيكلية هيكلية وشبه هيكلية غير ج

٠ للببانات موجزا سجال

 االسكان مالءمة ، ( هيكلية غير ) االجتماعية ات االتصال ، ( هيكلية غير ) سكانية بيانات : ( تقديرها الى اللجوء األحيان
 الية وال البدنية اليومية الحياة أنشطة وبنود ، ( هيكلية )شبه المنزل داخل دثالحوا وقوع مخاطر ووجود ( هيكلية غير )
 الجهة وتعريف ، وجدت( ان ) المطلوبة المساعدة قدر لها بيحدد أن المقابلة بيجرى لمن ينبغى التى ، ( هيكلية غير )

 شبه ) التحرك على القدرة ، تقديمها واستمرارية ، المقدمة المساعدة على االعتماد امكان ومدى ، المساعدة تقدم التى
 المصادر، أفضل من البيانات هذه على الحصول يتم ) الجارى والعالج ، التشخيص حاالت ، ( بالمالحظة ومتعلقة ، هيكلية

 المقابلة(، يجرى من الىتقدير باالضافة ، هيكلية ) بها المرتبطة والمشاكل المخدرات ، ( الطبية السجالت. مثل
 اضافة بال ، هيكلية شبه ) األسنان وحالة السمع ودرجة والعينين القدمين حالة ، ( هيكلية )شبه الخدمات من استفادة ال

 الصحة لمالحظة(،وا الفحص الى باالضافة ، )هيكلية البدنية االعراض من مجموعة ٤٣ ، الذاتى( والتقدير الفحص، الى
٠ ( هيكلية ) والتغذية ، ( مالحظة ، هيكلية ) العقلية

٠ السياق هذا فى استخدامه الممكن من يبدو ولكن ، الرعاية

اتض ما واذاما مشكلة توجد كانت اذا ما لمعرفة مجال لكل بالنسبة المجمعة المعلومات تلخيص ويجرى

 ٠ منمجاالته الكثير تحديد لعدم نظرا بالسكان، المتعلقة للتقديرات مالئم
بتسهيالت المقصود هو وما االجتماعى، التصالا عبارة معنى على أوال بيتفقوا

٠ الخ ، المنتظم غير النبض يقيم وكيف

 وأنه االقتصادى( المجال )باستثناء اوظيفية المجاالت معظم يغطى االستبيان كون الىحقيقة االشارة تجدر ومعذلك
 وأنه ، تقديمها الستمرار المحتملة لمدةوا المتاحة المساعدة مالءمة بتحديد يهتم كما ، مباشر بشكل المعلومات بيلخص
أن ضمنيا افتراضا هناك أن يبدو كما ٠ ضيقة حدود فى ذلك كان وان ، العامة الخدمات من االفادة مدى عن بالفعل يسأل

ا التأمين لدراسة راند استبيان

 البديلة المستويات أثر لتقييم وضع ، األبعاد المتعدد الوظيفى للتقدير استبيان عو [١٣] راند استبيان
 والستين، الحادية سن دون األشخاص أجل من صمم قد استبيان ال أن ومع ٠ والرفاهة الشخصية الصحة على الصحى للتأمين

٠ سنة ٨٥ الى أعمارهم تصل أشخاص مع األصلى استبيان ال استخدم فقد

 والصحة البدنى الصحى النشاط مجال فى الصادرة المؤلفات بعناية استعرضت االستبيان، بنود اختيار وقبل
لمتاحة الملخصات أفضل االستعراضات تشكلهذه وربما ٠ [ ١١١ - ١٠٨ ، ٩٣، ٨٦،١٩ ،١٢] االجتماعية والصحة العقلية
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 الزمة تكون قد أخرى مجاالت يتضمن ال فانه ، راند لدراسة االزمة المجاالت بعض على االستبيان يحتوى وكما
 بنود فيه توجد وال ، اليها االحتياج وقت الرعاية توفر عن معلومات أية ، بالتحديد ، فيه فليست سكانى. استقصاء فى

٠ الديموغرافى بالجانب تتعلق

اهتمام أولى ، مجال كل ففى ٠ بعناية صممت التى األبعاد المتعددة االستبيانات أفضل من واحد االستبيان هذا ( ١)
٠ المعالجة لهذه السبل أفضل تحديد والى معالجتها تلزم التىالموضوعات فى التفكير الى

 االستبيان أن فى شك وال ٠ مناسبا رئى كما عليه التعديالت وأدخلت ٠ وسالمته االستبيان موثوقية من كل درست (٣)
 ٠ االختبارات من لمزيد موضعا سيكون

 بالنسبة الدرجات على االستدالل يمكن فانه ، مجال كل فى المحرزة للدرجات ملخصات وجود عدم من الرغم وعلى (٣)
٠ الدرجات لوضع نظام على بالفعل يحتوى االستبيان ان القول بيمكن وعليه ٠ المفهوم نفس تقيس التى البنود لمجموعات

٠ المسنين من سكانية لمجموعة تماما مناسبا االستبيانتجعله هذا على بسيطة تعديالت ء اجرا وان

واالعاقة والعجز القصور ات لحال الدولى التصنيف

 أدرج ولكنه ، استبيانا ليس ، وود فيليب وضعه الذى [،٤٩] العاقةوا لعجزوا القصور ات لحال الدولى التصنيف ان
 التى الوظيفية والحالة ٠ شامل بشكل الوظيفية الحالة وصف الى يهدف ، للغاية مهما للتصنيف نظاما يمثل نه ال هنا

من مجال كل فى تقيم - الوظبيفية الحالة سلبية مدى اعتباره فى بيضع أنه بما — االعاقة اسم التصنيف عليها يطلق
: وهى ٠ قدراته فيها يظهر أن الفرد من بيتوقع التى للخبرة الرئيسية ألبعادا أنها على التالية السبعة المجاالت
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، المحيطة لبيئنه بالنسبة مكانه تحديد على الفرد قدرة أى : التكييف -

 منعكسا استقالله يكون وأن ، ومستقل فعال بشكل عادية حياة فرد ال بيعيش أن على القدرة : البدنى االستقالل -
، اليومية الحياة وأنشطة الذاتية الرعاية فى نفسه على اعتماده على

، محيطه داخل التحرك على الفرد قدرة : التحرك -

، الثقافية وخلفيته وسنه لجنسه بالنسبة عليها متعارف بطريقة وقته شغل على الفرد قدرة : المهنة -

، عليها والمحافظة العادية االجتماعية العالقات فى المشاركة على القدرة : المجتمع فى االندماج -
، مستقل نحو على مألوف اجتماعى اقتصادى نشاط مواصلة على القدرة : االقتصادى الذاتى ء االكتفا -

٠ مواتية غير حالة عنها تنشأ أن يمكن أخرى ظروف أية تشمل : أخرى ات مجال -

الذاتى ء االكتفا ستثناءوبا ) ذلك عدا وفيما . ترتيبية نقاط ٤ من بمقياس االخرى االعاقة حاات وتقاس
 فوق فما ١ من والنقاط ، اعاقة وجود عدم على عالمة الصفر فيه بيكون ، ترتيبية نقاط ا ٠ من مقياس يستخدم ( االقتصادى

 وفيما ٠ التصنيف هذا فى محددة ليست الجيدة الوظيفية الحالة ومستويات ٠ قة العا ا حالة تزايد مدى على ماتعال
 االقتصادى الذاتى االكتفاء مستوى انخفاض مدى ٣و٣و١و صفر النقاط تعكس " االقتصادى الذاتى باالكتفاء " يتعلق
٠ المالئم

 أو القصور حاالت من حالة لوجود نتيجة الفرد منها يعانى التى والبيئه اجتماعية ال االشار مجموعة االعاقة وتمثل
 النفسية الوظائف أو االساسية بنى ال احدى فى شذوذ أو فقدان أى بأنها هنا القصور حالة وتعرف ٠ العجز

 حالة عن ناتج ) انعدام أو تقييد أى " بأنها العجز حالة وتعرف ٠ أ ٢٧ الصفحة ، ٤٩ ] " البدنية أو الفيزيولوجية أو
 البشرى للكائن بالنسبة طبيعية تعتبر التى الحدود فى أو بالطريقة نشاط أى ء أدا على للقدرة ( القصور حاالت من
 افتراض أو العجز أو القصور حاالت تعريف ليس هنا الغرض أن الى االشارة تكرر أن المهم ومن ٠ ؟[٨ الصفحة ،٤٩]
 ٠ كاعاقة بالضرورة يظهر ال قد والعجز القصور حاالت وجود أن اذ ٠ اعاقة منحالة يعانى منها بأى المصاب الشخص أن
 كانت وان ،االعاقة من محددة بحاالت بالضرورة ترتبط العجز أو القصور ات منحال محددة انحاالت كذلك القول يمكن وال

٠ اعاقة كحاالبت غيرها من أكثر تبدو الحاالت بعض

 المتاحة المناهج أحدث من واحد ، ألبعادا المتعدد الوظفى للتقدير منهجا اعتباره يمكن لذى١ ، التصنيف وهذا
 الى فيه الموجودة الرئيسية المصطلحات ترجمت وقد ٠ لدولىا الصعيد على كبيرا -اهتماما يثير ببزال وال - أثار وقد
 ، االعاقة بحاالت فيه الخاص القسم واستخدم ٠ عديدة لغات الى بكامله التصنيف وترجم ، [ ١١٩] اللغات من عدد

 استخدم ، الحالة هذه وفى ٠[ ٥٥] تأهيلية بيئه فى للتقدير كأساس ، العملية الناحية من قسم أهم يكون قد الذى
 وجود تحديد تم اذا اال االستبيان يجرى وال ٠ اعاقة تكنهناك لم اذا تكونضرورية ال الخدمات أن موداه افتراض

 اتخاذها ينبغى التى والتدابير عنه ناشئه تكون قد الذى والسبب االعاقة لبيانطبيعة ء استقصا يوجه وعندئذ ، االعاقة
٠ الحالة لتحسين

 للمجاالت الفعلية للتجربة متضافرة محاوالت تبذل لم وما٠ كبير حد الى يبختبر لم أنه هو للتصنيف الوحيد والعيب
 المستويات كانت اذا ما الممكنتحديد من فلنيكون ، ( الحياة علىقيد ءبالبقا يتعلق )فيما باالعاقة المتعلقة الستة

 تحديد وكذلك ، المالئم غير الوظيفى باالداء نمطيا تقترن — منها واحد ء باستثنا - أنها ذلك ، للتمييز قابلة العشرة
 موضع وضعه يمكن القيمة بالغ تصور هو السياق ا هن فى لنا يتوفر وما ٠ بحتة فردية االعاقة مجاالت كانت اذا ما

٠ واالهتمام بالعناية جدير وهو العملى التطبيق
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المرض لتأثير بيانية ال الصورة

 يعكسها كما الصحية الرعاية نتائج لتقييم الصحية الحالة لقياس هىطريقة [٧] المرض لتأثير البيانية الصورة
 الوظيفى االداء مستوى على ا ء ادا ال اختالل على التركيز وينصب ٠ اليومية الحياة أنشطة من واسعة مجموعة ء أدا

٠ االيجابى

 الوظيفى التقدير استبيانات من العامة الفئة ضمن األحيان، بعض فى المرض، لتأثير بيانية ال الصورة أدرجت وقد
 من الغرض هو هذا وليس ، الشاملة الوظيفية الحالة لقياس أسلوبا ليست ذلك مع وهى ٠[ ٥٩ ] األبعاد المتعدد

٠ بها ء القرا لتعريف بايجاز المنشور هذا فى ذكرت وقد ٠ استخدامها

 أئشخاص ال هؤالء على اختبارها تم وقد ، بدنية صحية مشاكل من لمنيعانون مخصصة البيانية الصورة أن يبدو وقد
٠ عقلى قصور حاالت من يعانون الذين باألشخاص أبيضا صلة ذات تبدو عليها ء بنا المدروسة المجاالت أن بيد ٠ بالغعل

 ادراج ويمكن ٠ فئة ١٢ اطار فى المعلومات توفر بندا ١٣٦ من ، النهائية فىصيغتها ، البيانية الصورة وتتكون
 أربع ادراج ويمكن ٠ ( والحركة ، الجسم ورعاية ، التحرك على والقدرة التنقل، يشمل ) بدنى بعد فى منها فائت ثالث
 أما واالتصال(♦ االفعالى والسلوك اليقظ، والسلوك االجتماعى، التفاعل من بيتكون ) اجتماعى نفسى بعد فى أخرى فائت

 أوقات وشغل والترفيه المنزل، شوون وتنظيم والعمل، ، واالكل ، والراحة النوم : فهى الباقية المستقلة الخمس الفائت

٠الفر

 المنزل- داخل عسيرة بأعمال أقوم ال أنا : مثال ) الوصفية البيانات من منمجموعة كذلك البيانية الصورة وتتكون
 ولها ، معين يوم فى حالته توضح كانت اذا اال المستجوب الشخص من تأكيدها يطلب ال التى ( فجأة أبكى أو أضحك أنا

 ٣٠ و ٣٠ بين ما تستغرق التى ، المقابلة يجرى شخص طريق عن أو ذاتيا االستبيان أسئلة استكمال ويمكن ٠ بصحته صلة
 البيانية الصور على الحصول يتم وبذلك ، مجال كل داخل لالجابات تعالما وضع ويمكن االستبيان. الستكمال دقيقة

٠ االجمالية والدرجات

 للموثوقية المختلفة الجوانب تقييم جرى البيانية الصورة استبيان وضع منذ انقضت التى الست السنوات مدى وعلى
 وقع التى البنود وكانت ٠ ( والمعيار التركيب مثل ) والسالمة ( الداخلى واالتساق ، االختبار االختبار-اعادة )مثل:
٠ البيانية الصور فى الموجودة النفسى القياس خصائص قيمة من تزيد التى البنود هى النهاية فى االختيار عليها

 لما مقياسا باعتباره أى ، واضعوه له أراده الذى بالشكل للمرض البيانية الصورة استبيان يستخدم أن وينبغى
 المالئم من وليس ٠ الحالة هذه على تطرأ دقيقة تغيرات تقييم الضرورة تقتضى عندما الصحية الحالة اليه وصلت

٠ الوظيفية المجاالت من فيا كا عددا بيغطى ال النه نظرا ألبعاد ا المتعدد الوظيفى للتقدير كوسيلة مه استخدا

التقدير استبيانات٢-١

 لالستبيانات السكانى واالستخدام االساسية لخصائصوا المحتوى ات مجال عن موجزة شاملة نظرة ؟ الجدول فى ترد
عدة ، فيها تستخدم التى الدراسات أو هى ، توضح نها ال االستبيانات هذه اختيرت وقد ٠ القسم هذا فى المستعرضة

٠ وهامةمتنوعة ط نقا

 الموجودة لمعلومات تطويع الحاالت، بعض فى يمكن، انه ذلك ٠ مهما أمرا دائما ليس بياناتجديدة انجمع ( ١)
 فى االجتماعى التأمين ادارة أجرته الذى التقاعد حاالت لتاريخ الطولى االستقصاء أتاح المثال، سبيل فعلى ٠ بالفعل

 ست مدى على الوظيفية الحالة فى التغيير دراسة الممكن من جعل الوظيفى للتصنيف نظام وضع المتحدة الواليات
 ٠ البيانات من مزيد جمع الى الحاجة دون سنوات

 العالمية الصحة منظمة دراسة مثل ، فيها استخدمت التى السياقات فى فائدتها وأثبتت للتصنيف بديلة نظم وضعت (٣)
 الى واالحتياجات ، البدنى العجز بشأن نيوزيلندا فى أجريت لتى والدراسات ، الصحية الرعاية استخدام بشأن

 معرفة فان ذلك ومع ٠ أخرى دراسات على للتطبيق قابلة المعينة التصنيفات هذه تكون ال وربما والخدمات. االسكان
٠ مفيد أمر المعلومات لتصنيف البديلة ساليب اال
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 هذه بيانات تتوفر ، الحاالت بعض وفى ٠ أهمية وذات ممثلة عينات الى تستند رئيسية دراسات بالفعل وتوجد (٣)
 الصحية، الرعاية استخدام عن العالمية الصحة منظمة دراسة ، ذلك ومثال ٠ التحليل واعادة المقارنة الغراض الدراسات

 وصف هنا يرد ولم ) المتحدة الواليات فى الحكومية ءات واالستقصا ، المتحدة المملكة فى سر لال العامة واالستقصاءات
 ٠( التحديد بالغة علىمجاالتالتركيز الى تتجه ألنها نظرا األخيرة االستقصاءات لهذه

 ولتوضيح ٠ وابالغها وتفسيرها النتائج تحليل الى أيضا وانما فحسب البيانات جمع الى ال العناية تولى أن يجب (٤ )
 فى الفقر عن تاونسند ودراسة [٥٤] البدنى العجز بشأن النيوزيلندى االستقصاء : دراستين الى االشارة تجدر ، ذلك

 ٠[٩٧المتحدة'] المملكن'

المتحدة الواليات فى االجتماعى التأمين ادارة أجرته الذى ، التقاعد حاالت لتاريخ اطولى االستقصاء

لدراسة الالزمة البيانات من فوج أول بجمع المتحدة الواليات فى االجتماعى التأمين ادارة قامت ،١٩٦٩ عام فى
 أن يمكن التقاعد بأن التسليم ومع ٠[ ٥٠ ] المتحدة الواليات فى وتأثيره التقاعد عن سنوات عشر فترة غطت طولية
المهنى التاريخ عن ال معلومات جمعت ، فيها يوثر وأن ، الشخصية للوظيفة المتنوعة ات المجال من بالعديد يتأثر

 وكانت ٠ أزواجهن ء بارا أساسا تتأثر التقاعد من مواقفهن أن من السابقة االستقصاءات من اتضح لما نظرا الدراسة
ولكنها ، مرة كل فى واحدة عليهم المطروحة االسئلة تكن ولم ٠ العينة مجموعة أفراد مع جديدة مقابلة سنتين كل تجرى

٠ الطولى

الطبية الرعايةالتعاونية الدراسة - العالمية الصحة منظمة

 معلومات جمع وجرى الصحية. الرعاية مرافق الستخدام نموذج وتقدير لفحص [١٢١ ،١٢٠،٦٢] الدراسة هذه صممت
 والتكوين فبية، الديموغرا ئص الخصا سطة بوا ولى ال ا العوامل تصور وأمكن ٠ ممكنة واما مهيئه اما تعتبر متنوعة عوامل عن
 ٠ بالصحة المرتبطة القرارات عن والمسؤولية ، بالصحة المرتبطة والمواقف التعليمى، والمستوى والتدخين، سرى، اال

 الصحى والتأمين عليها الحصول وسهولة الصحية الرعاية وتوفر لالسرة المالية الموارد شملت فقد الثانية العوامل أما
 يمكن بحيث والبدنية العقلية الصحة جوانب مختلف قبياس جرى ، ذلك عن وفضال ٠ المرض فترات خالل الدخل وضمان
٠ الصحية للحالة محدودة موشرات ووضع ، ادراكه الممكن أو الفعلى ، الصحة اعتالل على المترتبة االجتماعية االثار تحديد

٠ موقعا ا ٢ فى المسنين غير األشخاص عن المعلومات جمعت فقد ، البلدان بين مشتركة ادراسة وكانت
٠ عليها الحصول يسهل للبيانات سجالت فى المعلومات
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لنيوزيلندى ا ء الستقصا ا

والخدمات االسكان الى نيوزيلندا فى المسنين باحتياجات المتعلق ء االستقصا

 يتعلق فيما النيوزيلنديين للمسنين الوظيفية والقدرة االجتماعية الخصائص على [٨٩] الخاصة الدراسة هذه ركزت
 ، سليمة معلومات توفير هو ء االستقصا من الغرض وكان ٠ والخدمات االسكان الى وباحتياجاتهم الحالية اعاشتهم بوسانل

 مر اال بيقتضى وعندما ٠ ممكنة صورة أبسط فى المعلومات تعرض ، الغرض ولهذا ٠ التخطيط فى وأساسية أولى خطوة وهى
٠ الرئيسية واالستنتاجات للنقاط ملخصات مستقل قسم فى وتجمع النص. فى تدرج فانها ، تفسيرية تعليقات ابداء

 معظم فى مثيلتها عن تزيد أنها الواضح من كان وان ) متوقعا كان مما أقل ، ما حد الى ، وهى ٠ ز٠٩٦ ر ٢ الشاملة
 األشخاص من كبيرة نسبة أن اتضح فقد ) السكان بأسماء قديمة قائمة استخدام الى ذلك فى السبب وأرجع ٠ ( الدراسات

٠ رسمية عطلة فترة فى أجريت المقابلة أن والى ، ( توفوا قد مقابلتهم تجر لم الذين

 تناول وعلى التحرك على القدرة وعن ، واالسرة واالسكان السكان عن أساسية معلومات جمعت ، الفرز مقابلة ء وأثنا
 على والقدرة ، العقلية والحالة النفس، يةعلىحما والقدرة التجول الى والميل والسمع االبصار وعن ، لطعامه الفرد

 من أى فى هامة مشكلة وجود على داللة أية وكانت ٠ عام بوجه والعقلية البدنية والحالة الخارجى والمظهر التماسك
٠ له ثانية مقابلة ء واجرا بعجز كمصاب المستجوب الشخص لىتصنيفا تودى عشر األئحد البنود هذه

 ،وعلى ايومية الحياة فى وااللية البدنية األنشطة بمختلف االضطالع على القدرة على تركز الثانية المقابلة وكانت
 بالنسبة الحاضرة والحالة ، معينة مرافق استخدام وتواتر االجتماعية واالتصاالت ، وتواترها ذلك ء أدا فى المساعدة مصدر

 الحاجة مدى بند لكل بالنسبة تقدر ، المقابلة تجرى التى ، العامة الصحة ممرضة وكانت ٠ االخرى والتسهيالت لالسكان
 االستبيانات من بدال البيانات لتسجيل الورق من صحائف استخدام من الرغم وعلى ٠ المطلوبة والقيمة المساعدة الى

٠ أخرى دراسات فى استخدامها بالتالى وأمكن بدقة عرفت قد المصطلحات جميع فان ، البنود المحددة ، الهيكلية

هذه وفى ٠ به الموصى المستوى حدد كما ، بمفرده القامةعلىا قدرته حيث من فحصه يتم الذى للشخص الفعلى المستوى
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، بعجز المصابين غير - ولى اال الفئه

، ( أكثر أو ، مفرط غير قيد ) بسيط بعجز المصابون - الثانية الفئه

الصمم(، أو العمى هو للعجز المسبب الرئيسى العامل يكون حين ) الحواس فى بعجز المصابون - الثالثة الفئة

، العجز( فى الرئيسى السبب هو العقلية القدرة انعدام يكون حينن ) عقلى بعجز المصابون - الرابعة الفئة

التماسك، على القادرين غير أو مساعدة دون المشى على القادرين غير ) شديد بعجز المصابون - الخامسة فئة ال
 الى ويحتاجون العجز من أنواع بعدة مصابين الفئة هذه فى المندرجين األشخاص معظم وكان
٠ ( مستمرة تمريضية رعاية

 أساس على القائم والتصنيف الخمس الفائت على القائم النظام هذا بين التعارض بعض هناك أن واضح ال ومن
 النموذج هذا بيوحى أن ويمكن ٠( ٣-٣ القسم أنظر ) االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات المواد تقدير نموذج
 اليومية(، الحياة أنشطة ومجال الجسمانى والمجال العقلى المجال ) مجاالت ثالثة وجود بافتراض يمكن، بأنه االخير

 الثالثة. المجاالت هذه من مجال كل فى المالئم وغير المالئم لالداء الممكنة التراكيب جميع تمثل فائت ثمانى وصف
 وهوتركيب ، والجسمانية العقلية القدرة انعدام من ذاته الوقت فى يعانون أشخاصا أنهناك ، بالتأكيد القول، ويمكن

التصنيف. هذا فى يدرج لم

 ، تفهمها على عد ويسا لمتاحة ا ت المعلوما بدقة يصف أن على قدرته فى يكمن للتصنيف م نظا أى جدوى اثبات ان
 فائدته الخمس الفائت على القائم النظام أثبت النيوزيلندى، بالسياق يتعلق وفيما ٠ التخطيط الغراض مفيدا ويكون

 ٠ المجاالت هذه ض

للمسني الصحية الرعاية بشأن العالمية الصحة منظمة دراسة

واستخدا المسنين صحة عن ، بلدان عدة تغطى ، موحدة بيانات توفير هو [١١٤ ] الدراسة هذه من الغرض كان
٠ الصحية للخدمات

 ثم ٠أخرى استبيانات من مختارة بنود الى االمكان قدر يستند أن الدراسة فى المستخدم االستبيان فى وروعى
 مختلف من الواردة البيانات معالجة لتسهيل رموز له ووضعت ٠ استرشادية دراسة ء اجرا بعد تعديالت عليه أدخلت
 مختلف من عشوائية عينات أساس على بلدا ١ ا من بيانات بجمع المقابالت اجراء عن المسؤولون وقام ٠ وتحليلها المواقع
٠ المؤسسات فى المقيمين ومن المجتمع فى العمرية الفائت

 العقلية الوظيفة ، الذاكرة ، والتعليم المهنة ، السكانية المعلومات : التالية الجاالت فى المعلومات وجمعت
 استخدام ، المزمنة الحاالت االعراض، قائمة التشخيص، الذاتى، التقدير ) البدنية الصحة ، االعراض( منحيث )

 األنشطة فى المشاركة ، واآلب' البدنية اليومية الحياة أنشطة ، البدنى( النشاط الكحول، تعاطى التدخين، ،األدوية
 وغيرها الصحية الخدمات استخدام ، المجتمعية والخدمات والجيران االقارب من المقدم الدعم االسكان، ، االجتماعية

 المعلومات من للغاية محدود قدر سوى يجمع ولم المقابالت. اجراء عن المسؤولين تقييم ، المختارة الخدمات من
٠ االقتصادية

٠ المعلومات تجميع طريقة على

 نتائج توفر وربما ٠ [٤٠ ] الصدد بهذا كامل تقرير موخرا صدر كما [،٦٠] الدراسة نتائج عن مبدئى تقرير ونشر
بعد االستبيان هذا استخدام امكانية فى بعناية النظر ينبغى لذلك ، المعايير لتوحيد هامة معلومات الدراسة هذه
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١٩٨٠ عام المتحدة المملكة فى سر اال حالة عن عام استبيان

فى أساسية تعتبر معلومات على الحصول بغية سر ال ا عن عاما استقصاء ،١٩٧١ عام منذ ، المتحدة المملكة تجرى

 يستصوب التى المجاالت من العديد بيغطى النه خاصة بأهمية [ أ ٩٧] االسر حالة عن ١٩٨٠ عام استبيان ويتسم
 العقلية، الصحة مجال فى المعلومات لجمع محاولة أية تبذل لم أنه يبدو حين وفى األبعاد. متعدد استبيان يغطيها أن
 التى العجز وحاالت االمراض عن محدد غير بند اطار فى ) البدنية بالصحة المتعلقة المعلومات بعض على الحصول تم

 ( اخيرين ال االسبوعين العملخالل عن عاجزا خاللها الشخص كان التى االيام وعدد للصحة الذاتى والتقدير أمدها طال
 اليومية الحياة بأنشطة المتعلقة والبنود ٠ والبدنية األلية يومية ال الحياة بأنشطة المتعلقة المعلومات بعض وكذلك

 ولذلك الحاالت. بعض فى صياغتها أعيدت ولكن [،٤٨] المسنين وضع عن سابق بريطانى استقصاء من مختارة بنود هى
 مجال فى المساعدة بمصدر الخاصة المعلومات جمع بالفعل يجرى أنه المهم ومن ٠ المقارنة اجراء عند الحذر توخى يجب

 بنود أدرجت ) االستبيان فى متناثرة لكونها فتميل االجتماعى بالمجال المتعلقة المعلومات أما ٠ اليومية الحياة أنشطة
 سئلة اال وتتجه ٠( الفراغ أوقات أنشطة و ت را لزيا ا تر وتوا ، رب القا ا مة قا ا ومكان لشخص ا مة قا ا ن مكا بين فة لمسا ا عن

 ٠األكثرشيوعا الكسب أشكال على الحصول وعلى والفوائد وااليجارات العمل يدره الذى الدخل على التركيز نحو االقتصادية
 المعلومات واقتصرت ٠ به المرتبطة والقضايا االسكان موضوع عن التقصى توسع وقد ٠ قليلة الممتلكات بشأن والمعلومات

 الى الحال بطبيعة االستبيان وسعى ٠ البدنية السالمة على والحفاظ بالصحة منها يتصل ما على بالخدمات المتعلقة
٠ الديموغرافية المعلومات على الحصول

قسم فى ، ١٩٧١ عام منن أجريت التى تلك أى ، االسر عن العامة االستقصاءات كافة من المجمعة البيانات وتحفظ

٠ الرعاية مؤسسات داخل بيقيمون الذين المسنين

١٩٦٩-١٩٦٨ ، المتحدة المملكة فى المعيشة ومستويات االسر بموارد الخاص االستبيان

 االسر عن استقصاء ١٩٦٩-١٩٦٨ عامى فى [٩٧] تاونسند أجرى ، المتحدة المملكة فى ووضعه الفقر تقييم بغية
 هذا على أختيرت التى االسر مجموع وبلغ العناوين. على يعتمد المراحل ومتعدد معقد تصميم أساس على أختيرت التى

 عينة وأعدت ٠ الوطنى النطاق على االسر تمثل كانت الستقصاءا فى أسرة ٣ ٠٤٤ منها أدرجت ، أسرة ٣ ٤٩٥ االساس
٠ الفقيرة األئسر على تركز ثانوية

 ٠ معينة رموزا ويتضمن بنود الى ومقسم مطول استبيان وهو ٠ أجلها من خصيصا أعد استبيان الدراسة هذه فى واستخدم
: مجاالت تسعة يغطى وهو ٠ سر اال أفراد يستجوب شخص بياناته يستوفى بحيث صمم وقد

، المعيشية والتسهيالت االسكان ( ١ )
الوظيفة، (٣)
للموظفين، العينية واالمتيازات ، المهنية التسهيالت (٣)
الحالى، النقدى الدخل (٤)
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، والمدخرات الممتلكات (٥)
والعجز، الصحة (٦)
،االجتماعية الخدمات (٧)
ا الخاص الدخل (٨)
٠ المعيشة أسلوب ( ٩)

٠ عنالفرد شاملة صورة فعال االستبيان يقدم ، النحو هذا وعلى

٠ االستبيان هذا بنود مجموعة من المستخلصة المعايير

سوى اجماال تستخدم لم التى ) المجمعة البيانات بها عرضت التى الطريقة الى ، خاصة بصفة ، االشارة وتجدر
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المنفصلة الوظائف مجاالت دراسة -٣

المتعددة الرئيسية التقديرات اعداد منن كبير تقدم - العقلية الصحة مجال مثل المجاالت- بعض فى حدث وقد
على ء القرا يطلع لكى وذلك المسنين، على بعد تسرى ال التى تلك حتى ، التقدم هذا أوجه الى االشارة وترد االبعاد♦

 التطبيق ممكنة أصبحت التى المقاييس أنواع
٠ األبعاد المتعدد الوظيفى

التقدير فىمجال المقبلة االستبيانات أساسهاعلى توضع أن يتوقع والتى

 الوظيفى للتقدير استبيان أى محتوى به يقارن دليل بمثابة التقرير هذا فى المعروضة المعلومات تعتبر أن وينبغى
٠ أخرى طريقة بأية المعلومات هذه تستخدم أآل وينبغى ٠ القياس فى ومنهجه األبعاد المتعدد

: التالى بالترتيب المجاالت وستدرس

، اليومية الحياة أنشطة (١)
،العقلية الصحة (٢)
البدنية، الصحة (٣)
االجتماعى، المجال (٤)
االقتصادى، المجال (٥)
األسرة، (٦)
االسكان، (٧)
، وادارية ديموغرافية معلومات : بالمقابلة تتعلق أخرى معلومات (٨)
٠ الخدمات (٩)

 االجتماعى والمجال البدنية والصحة العقلية والصحة اليومية الحياة أنشطة ) ولى اال الخمسة اتبالمجا يتعلق وفيما
 التفريق، ثم الكافى غير الوظيفى واالداء الكافى الوظيفى األداء بين التمييز على االهتمام ينصب ، االقتصادى( والمجال

٠ الكافى وغير الكافى وظيفى ال االداء مستويات بينمختلف أمكن، اذا

 وكذلك ، الخدمات تقديم فى والمجتمع االسرة محل بموجبها الحكومة التىحلت االخيرة الوطنية التجارب وتوحى
 هاما موردا باعتبارها سرة باال االهتمام زيادة ينبغى أنه ، سرة اال به تضطلع الذى الهام الدور تظهر التى الدراسات

 نظرا االسكان مسألة الى بسيطة اشارة وترد ٠ سرة اال عن موجز قسم التقرير هذا فى أدرج ، لذلك ٠ الخدمات تقديم فى
 مكان اليجاد خطط وضع تعين ما واذا ، كامال تفهما المسن وضع تفهم هو الغرض كان ما اذا عنه المعلومات توفر لضرورة
 واالدارية، الديموغرافية البيانات مثل بالمقابلة، المتعلقة األخرى الخاصبالمعلومات القسم أدرج وقد لالقامة. مناسب
٠ التقديرات بعض ووضع بدقة السكان وصف أريد ما اذا جمعها يلزم التى االضافية بالمعلومات للتذكير

 عن تسفر ، الوظيفى النقص لمواضع باظهارها ، الوظيفية الحالة بشأن األبعاد المتعددة المعلومات فان ، وأخيرا
 قليل هذه العالج طرق وتقييم لقياس أولى الذى االهتمام ولكن ٠ تطبيقها ، يمكن أو ، ينبغى التى العالج بطرق مقترحات

 ء األدا فى محددة واختالالت محددة تحسينية أو عالجية تدابير بين ربطبال بالخدمات الخاص القسم يعنى وال ٠ للغاية
من نتمكن لكى الضرورى، من أن القسم هذا ويوحى ٠ أبعد الىحد أساسية بأمور باالحرى، يعنى، ولكنه الوظيفى،
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 تعاريف واعتماد بوضع هنا وننادى ٠ المختلفة التسميات من عدد تحت تقدم أن يمكن ذاتها الخدمة أن كما ، بالفعل
اذا الوظيفى، لالداء األبعاد المتعدد التقدير اجراء ذلك يواكب أن وينبغى ، ومخصصة ومقبولة دقيقة تكون للخدمات،

٠ لها فائدة أقصى توتى أن التقدير لنتائج أريد ما

اليومية الحياة أنشطة ١—٢

٠ النفسانى للقياس سليمة أسس

 قياس عمليات من العديد به يتسم الذى التفصيلى التقصى يبرر ما يوجد ال ، البدنية باألنشطة القيام على القدرة عدم
 تم مسنين أشخاص من سوى تستمد أال فينبغى ، المعلومات هذه على الحصول االمر اقتضى ما واذا ٠ البدنية األنشطة
٠المسنين دفرا اال جميع من ال ، لديهم القدرة عدم أوجه تحديد

اليومية الحياة فى البدنية األئنشطة مقاييس

الى المقاييس هذه مطبقى بعض لجأ لذلك ٠ بالخدمات مرتبطة آثار من لها ما بسبب أساسية تكون قد المسائل بهذه

 حيث من سليمة المقاييس تكون لكى ، يتعين أنه وجد ، ايومية الحياة أنشطة مقاييس كارتز وضع وعندما
المتعلقة المعلومات ولكن ٠ الدرج وصعود والمشى، ، الحركة على القدرة منها ، األنشطة بعض اغفال ، النفسانى القياس
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 األنشطة من ، أكثر أو نشاط عن معلومات على الحصول الى وسعوا ، العملية بالفائدة النفسانى القياس مالءمة مقارنة
 أظافر تقليم على والقدرة بالمظهر العناية ، األنشطة قائمة الى أحيانا تضاف التى االخرى، األنشطة وتشمل ٠ الثالثة

 بيسبب قد السؤال هذا بأن شعورا هناك ن ال ، المرحاض استعمال عن السؤال توجيه التقصى يغفل ما وغالبا ، القدمين
 المالبس ء بارتدا المتعلقان النشاطان ،قسم المقاييس بعض وفى ٠ احراج( بال شعر الذى من واضحا يكن لم وان ) احراجا

 السؤال هذا لمثل مبررا أو ضرورة هناك أن يبدو ال ، سبقتوضيحه مثلما ولكن، ٠ فرعية عناصر الى بالمظهر والعناية
 للتقدير الموحدة االستبيانات أهم تركز ، ٤ و٣ الجدولين من يتضح، وحسبما المسنين. عن عام ء استقصا فى المحدد

 نشاطين بعضها يضيف وربما ، ( المرحاض الى الذهاب ء باستثنا أحيانا ) أساسية أنشطة ستة على األبعاد المتعدد
٠ بالمظهر والعناية المشى هما

■ اليومية الحياة فى االلية األنشطة مقاييس

 يكون وربما ٠البدنية األنشطة بقياس المتعلقة تلك عن تقل االلبة األنشطة قياس مجال فى نفذت التى االعمال ان
٠ موخرا اال يبدأ لم نسبيا ء أصحا بال االهتمام أن هو ذلك فى السبب

 فيما [٨٨] المرجع أنظر ) ادراجها يتعين التى األنشطة تحديد فى المجال هذا فى الرئيسية المشكلة وتتمثل
 االبعاد، المتعدد الوظيفى التقدير تفىعمليا المدرجة ، االلبة' األئنشطة ومقاييس ٠( المسألة هذه بمناقشة بيتعلق
٠ التقصى موضع كانت التى بالمسائل قائمة ٤و٣ الجدولين فى وترد ٠ [ أ ٦٧ ] وبرودى لوتون أعمال من مقتبسة

 ٠ عناصر عدة من ومكونة معقدة مهمة بيمثل يومية ال الحياة فى األلية االنشطة بنود من بند كل أن الواضح من يبدو وقد
 عناصر عدة الى مقسمة وهى ٠ االرضية وكنس المنزل طالء وغسل النوافذ تنظيف مثل أعماا تتضمن ، مثال ، المنزلية عمال فاال
 يكن لم وما ٠١٩٨٠ و ١٩٧٨ لسنتى ، المتحدة المملكة فى سر اال عن العامين ءين االستقصا مثل االستبيانات بعض فى

 الحصول فى استخدامه يمكن وقتا تضيع ألنها الدراجها داعى فال ، التفصيلية االسئلة هذه مثل الدراج خاص سبب هناك
٠ الخدمات على بسيط أثر اال لها وليس ، مختلف نشاط عن معلومات على

أفضل بين ، األبعاد المتعدد الوظيفى التقدير استبيانات فى المستخدمة ، اليومية الحياة أنشطة مقاييس تكون قد

٠ االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير فى

المتعلقة والخدمات الموارد وتقدير كاتز استبيانى اطار فى ، واآللية البدنية اليومية الحياة أنشطة مقاييس وترد
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 األنشطة قياس فى وموثوقيتها سالمتها ثبتت مختارة استبيانات فى المدرجة المتنوعة البنود -٣ الجدول
األئبعاد المتعدد الوظيفى التقدير اطار فى ،اآللية ألنشطةوا البدنية

م الستحما ا
لمالبس ا اء رتد ا

المرحاض الى الذهاب
النقل
التماسك على القدرة
الطعام تناول

المشى
بالمظهر العناية
المنزل من الخروج

الدرج صعود
القدمين أظافر تقليم

االلية األئنشطة مقاييس فى مختارة بنود

تف الها استخدام
لسفر ا

المتاجر من اللوازم شراء
الوجبات تحضير
المنزلية باألعمال القيام

الغسيل
خفيفة لمتنوعة أعما ء أدا

الدوية ا تناول
 لمالية ل مور اال تصريف

م
م
م

٠ مدرج بند - +
٠ واحد سؤال فى مدمجة بنود = م
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األبعاد المتعدد الوظيفى التقدير اطار فى ، اآلب' واألنشطة البدنية األئنشطة قياس فى
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٢٩١٢٦ I *ء1٢٦ب٢م ’ '٣٥٦ !٢٩م ’ «6 !بمم٩٢١٢٠* بخما6٣ يتبيخ ٩٢٣١٢٢ ٥ م !٢ممب !٢٠٣٢٩٦ك٦ء٩ ء٦٣٩

( إ ) I٢٣بمم م!

 ٩م دام؛ ٩٢٣٠ !٢٢٣٩٦ م»ت ييي!٣٣ ج!613 *بسا ٠ك١ !٢٠٣١مت ٠
٩ع٦ دما! ابيه 1 !٢١١٦ ,٢٠٦٢٩٩ بخخ6٣ ؛٢٣٩٦ يتسما تما6يته ي٣ خي٣ م ?م ’ ج I٢٦٢٦ !٢٦٠٦٦٦ يمخ٣ي(

٢٢١٢۴!

٠د0٢
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 ٠ كمجموعة للبنود درجات ووضع ، حدة على بند لكل درجات وضع : مستويين على الدرجات وضع الى اتجاه هناك
 ٠ مستوى أى وعلى ، أداوها يمكن التى األنشطة بنود هى ما للبنود الدرجات وضع يبين ، كفرد المستجوب مستوى وعلى

 مستوى. أى وعلى األنشطة من نشاط كل أداء يستطيعون الذين السكان نسبة الدرجة وضع فيوضح السكان، مستوى على أما
 ولكنه ٠ الدراسة موضع بالسكان للعناية الالزمة الخدمات وحجم نوع لمعرفة كدليل االخير البيان هذا يستخدم أن ويمكن
 ، الخدمات تقديم عمليات فى التداخل االعتبار فى يأخن ال النه المطلوبة الخدمات تقدير فى يفرط وربما مبدئى دليل مجرد

 األنشطة ء أدا فى صعوبات يواجهون الذين لألشخاص مالئمة التكون قد األلية باألنشطة المرتبطة الخدمات أن حقيقة وال
■ ٠ بالفعل المقدمة الخدمات حجم وال ، البدنية

 أداء فى المساعدة الى الحاجة تجدد عندما ، أنه على اليومية الحياة أنشطة تقدير مقاييس واضعى من العديد اتفق
 المساعدة نوع عن بالمقابلة القائم يستفسر أن المنطقى فمن االطالق، على أداوه يمكن ال النشاط هذا أن أو معين، نشاط

 بالمسن قتهعال عن يستفسر ، ما شخص من تقدم المساعدة نت كا ذا وا ٠ ( ما شخص و/أو خاص ز جها : مثال ) المستخدمة
 هذه مثل وفائدة ٠ ( بمؤسسة موظف ، االسرة أفراد من آخر فرد ، الزوجة أو الزوج : مثال ) أوفدته التى الجهة عن أو

 من االستبيانات نطاق توسيع على الجيدة األمثلة ضمن ومن ٠ جلية فائدة للخدمات افعلى المستوى لتحديد المعلومات
 نيوزيلندا فى أجريا ءان واستقصا المتحدة، المملكة فى اسر ال عنحالة العام االستقصاء اليومية الحياة أنشطة بنود خالل

٠ [ ه ٤ ] البدكى العجز وعن [٨٩] والخدمات االسكان عن
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١٩٨٠ م ليلم لهتجد.ة١المملكةفى االكر حالة عن العاماالستقصاء

 باختالف بسيطا اختالفا الصيغة وتختلف ) يلى فيما الموضحة العامة بالصيغة لمجالا بهذا المتعلقة االسئلة وضعت
: ( المالئمة االجابة لضمان ، البنود

١٦ السؤال ،٣٠الصفحة

وتركه فراشك الى الوصول عادة تستطيع هل

)ب(

١ ...........................٠٠٠٠٠ سهل الصعب من أم السهل أنمن أ(هلتجد )
٣  ............................صعب ؟ بمفردك بذلك القيام

١٧ السؤال

؟ عادة يساعدك من )ب(

١٧ السؤال

 : التفصيل من بمزيد ما حد الى أسئلتهما [٨٩، ٥٤] نيوزيلندا فى أجريا اللذان االستقصاءان ويوجه

١٩٧٦ م

الطعام

ببم

II -|٠

١٩٨ا الن االستقصاء

 االقا
االصدقاء
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 وجود تحديد هو القوائم هذه من والغرض ٠ المحلى المجتمع فى يقيمون بالذين يتعلق فيما فائدتها مدى الواضح من ليس
 الذى [،٣٤] بندا ٣٠ من المكون العامة الصحة استبيان ويركز ٠ شدتها تحديد بالضرورة وليس ، النفسانية المشاكل
 استبيان أما ٠ القصور شدة تقدير بالفعل ويتيح ، اوظيفية العقلية اضطرابات ال على العالمى، النطاق على استخدم
 يستخدم فانه ، ألبعادا المتعدد للتقدير الرئيسية االستبيانات من واحد وهو [، ٣٨ ] واالحالة للتقدير الشامل التقييم

٠ التشخيص تحديد وتتيح غيرها من كثيرا أطول قائمة

 نى. نفسا ال التشخيص لتحديد االعراض لعلم لمنتظم ا م االستخدا مجال فى كبير تقدم ، االخير العقد فى ، حدث وقد
 وزمالئه وينج ومنهج [،١٠] وزمالئه بوند منهج هما المجال هذا فى هامين منهجين الى ء القرا اهتمام ونسترعى

[١١١٥]٠

 الفرز جدول وعلى العقلية الحالة استبيان على أدخل تعديل أساس على النفسانى ء االستقصا تقييم جدول وأعد
 تنظيما منظمة البنود وجميع ٠ [ ١٨ ] للمسنين العقلية الحالة جدول من مقتبس االخير الجدول وهذا بالمسنين. الخاص

٠ شخصى تقدير أى وضع الى باالستجواب القائم يحتاج وال ، كامال
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 بيد ٠ وزمالوه بوند عرفه الذى النوعية تحديد مستوى تجاوز ، سكانى ء استقصا أى فى ، الضرورى من يكون ال وربما
الحالة دراسة استبيان صمم وقد ٠ للشباب بالنسبة اال االن متاح غير ولكنه ممكن أمر النوعى النفسانى التشخيص أن

 عام، سكانى استقصاء أى فى استخدامه يمكن بحيث بلدان، عدة فى واستخدم لغة ١ ا الى ترجم الذى ، الحاضرة
٠ [ ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٥، ١ ١] االستجواب على مدربون أشخاص بذلك القيام ويتولى

 للحصول هيكلى ومنهج ، االستجواب على مدربين أشخاص استخدام العملية الناحية من تماما المفيد فمن ، شم ومن
 يعيشون لذين والمسنين المجتمع وسط بيعيشون الذين المسنين بين نفسانى قصور وجود عدم أو وجود عن المعلومات على
٠ االزدياد فى آخذة التفريقى التشخيص اجراء امكانيات أن على قوية دالئل وهناك ٠ للرعاية مؤسسات فى

 وفى العقلية. بالصحة يتعلق فيما النطاق واسع منهجا ألبعادا المتعدد التقدير استبيانات تطبق ، ذكره سبق وكما
 غير ومعلومات ، العقلية للسالمة شخصى تقدير ت بعمليا اعراض ال سة درا التشخيص/ منهج يستكمل ن، ألحيا ا من كثير

 والعالج المداواة مثل ) استخدامها الى الحاجة أو النفسانى بالمجال المرتبطة الخدمات استخدام على قائمة مباشرة
 المقربون بها يدلى التى المعلومات — االهم االمر وهو - كذلك و استجواب بال القائم بيجريه الذى والتقدير ، واالشراف(

 التوكيلية المعلومات أى ، ذلك بيرغب ال أو االسئلة على الرد من الشخص هذا يتمكن ال عندما المستجوب الشخص الى
٠ ( والسجالت بالمعلومات المزود يجريه الذى التقدير مثل )

I د ئاألب د ل.2 صغت ا ى٩إب٠لو1 التقدر دات اطبرا اتط.ت,ه التى هتاهجا

 تتيح بطريقة ابنود أختيرت ، العقلية الصحة بتقدير ، محددة بصفة يعنى، احالة لوا للتقدير الشامل التقييم الن نظرا
 موثوق بشكل التشخيص تقدير ويمكن ، محددة أسئلة على الشخص اجابة نمط خالل من التشخيص ويحدد التشخيص. اجراء

 اليجابية ا النفسية والحالة االيجابية والشخصية االعراض عنحدة موجزة معدالت على الحصول بيمكن ، ذلك عن وفضال ٠ به
 جميع وفى ٠ معين سلوك عن درجة كل وتعبر ، درجات عشر من مقياس أساس على حالة كل وتقاس بى. االيجا واالدراك
 وفرة أو حادة أعراضا ٩ المعدل ويبين ، ( هامة نتائج توفر عدم أو ) هامة أعراض وجود عدم صفر المعدل يبين الحاالت

٠ باالستجواب القائم يجريه الذى التقدير على كبير حد الى ويعتمد ٠ النتائج فى

 ا ٠ أو الكافى الوظيفى ء لالدا مستويات ا ٠ وجود الضرورى من أو العملى من كان اذا عما المرء يتساءل وربما
 توضيحها الى واالحالة للتقدير الشامل التقييم استبيان يسعى التى النقطة ولكن ٠ الكافى غير الوظيفى لالداء مستويات

٠ ء سوا حد على الوظيفية لحالةا لتقدير وأداة للتشخيص كأداة بنجاح يستخدم تقدير يوجد أن تماما الممكن من أنه هى

 متعلقين علىمجالين فيشتمل ( الشيخوخة لطب فيالدلفيا مركز ) المستويات المتعدد التقدير أداة استبيان أما
 استبيان من معدلة االدراكىصيغة لمجالا ويستخدم ٠ الشخصى التكيف ومجال االدراكى المجال : العقلية بالصحة
 الرتباكوا والمكان والزمان الذاكرة وهى ، المجال هذا فى منها يعانى أو تالحظ أعراض وأربعة [، ٥٨ ] العقلية الحالة

 ٠ الشائعة النفسانية العراض ا من وخمسة المعنوية للحالة مختصرا مقياسا الشخصى التكيف مجال ويستخدم ٠ الحديث فى
 نفسانى تقدير أى ء اجرا الواقع فى الممكن من ليس ولكن والشخصية العضوية السالمة تقدير يمكن ، النحو هذا وعلى
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 مر اال هو مثلما ، الممتازة العقلية الصحة تحديد فى استخدامها يمكن معلومات االستبيان هذا يتضمن ال كما ٠ آخر
 فى الفرعية األسئلة عن االجابات تجميع منخالل الحالة وتلخص ٠ واالحالة' للتقدير الشامل التقييم الستبيان بالنسبة

♦ المنفصلة المجاالت

 مريكيين اال بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان فى العقلية بالصحة الخاص القسم ويتضمن
 الموجز النفسانى للتقييم بندا ا ٥ من المكون والجدول [،٨٠] العقلية الحالة بشأن للنقل القابل الموجز االستبيان

 عن ورضاه ، المستجوب الشخص بيعانيه الذى القلق لمدى الذاتى والتقدير ، النفسانية االعراض بيقدر الذى أ[٨٠]
 عن ومعلومات ، سنوات خمس منذ العقلية بالحالة ومقارنتها االستجواب وقت العقلية والحالة ، بها واستمتاعه الحياة

 المستويات، المتعدد التقدير أداة الستبيان بالنسبة لحالا هى وكما النفسانى. بالعالج المرتبطة بالخدمات استفاذة ال
 يمكن االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان ولكن ، العضوية االضطرابات وجود يمكنتحديد

 العقلية الصحة عن المعلومات بعض ويقدم ، ( تشخيصها يستطع لم وان ) أخرى نفسانية مشكالت وجود أيضا يحدد أن
 الحصول الى االستبيان يسعى ، ذلك عن يمتنع أو االسئلة على الرد المستجوب الشخص على يتعذر وعندما ٠ السليمة

 ومدى ، المستجوب الشخص لدى السليمة الفطنة وجود بمدى يتعلق فيما المعلومات مزودى تقارير من معلومات على
 فيه بيبين ، نقاط ٦ من مقياس فى المعلومات وتلخص ٠ حياته فى البسيطة أو الرئيسية للمشاكل التصدى على قدرته

■ ٠ كامال قصورا ٦ المعدل ويبين الوظيفى، لالداء ممتازا مستوى ١ المعدل

 يطبقه ، هيكليا منهجا تستخدم السكان مستوى على العقلية الصحة لتقدير الرئيسية الساليبا ان هو القول ومجمل
 محاولة االخير الجانب هذا يمثل أن ويمكن ٠ بالتشخيص ويعنون باالستجواب القيام على مدربون أشخاص نمطية بصورة
 ٠ ال أم حالة يعتبر الشخص كان اذا ما أولتحديد معينة تشخيصية فئه داخل ما شخص لوضع أو معين، تشخيص ء الجرا
 االداء لتقدير جدا معدودة محاوالت وأجريت ٠ الكافى غير اوظيفى باألداء يعنى التقدير عمليات من النوع وهذا

 فلم ، بها واالهتمام مختلفة أوضاع وادراك ، واالبتكارية االبداعية الملكات بوجود نسلم أننا حين وفى ٠ الكافى الوظيفى
 فى المدرجة الحالية المقاييس وتتسم ٠ السليم العقلى االداء ، بالفعل عليه ينطوى ما لتصور قليلة محاوالت سوى تبذل

 — الحياة عن الرضا أومدى المعنوية الحالة تقدير مثل - ليونة ال من بقدر األبعاد المتعدد الوظيفى التقدير استبيانات
 عندما حيوية أكثر بأمور يعنى ربما االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان أن من الرغم على
 يتعلق وفيما ٠ والبسيطة الرئيسية للمشاكل التصدى على قدرته ومدى بالحياة الشخص استمتاع مدى عن أسئلة بيوجه

 ما لتحديد نيات امكا توجد ، الحاضر الوقت وفى ٠ [ أ ٣٣ ] وبيرون جورج مؤلف أنظر ييس، لمقا ا بشأن النقدى استقصاء بال
 أو الكفاية مستويات لتقدير المتاحة االمكانيات من أكثر ، كاف غير أم كافيا العقلية الصحة مجال فى االداء كان اذا
٠ الكفاية عدم

 السابق ، األئبعاد المتعدد التقدير استبيانات فى المدرجة العقلية الصحة لموضوعات استعراض ٦ الجدول فى ويرد
٠ ذكرها

العك بأن التسليم يجدر فانه ، الشامل التقدير عناصر من حاسما عنصرا العقلية الصحة تقدير يعتبر حين وفى

البدنية الصحة ٣-٢

 لىحالةا عزوها يمكن التى الوظيفى، االداء على الحالية القدرة تقدير على المجال فىهذا االهتمام ينصب
 على والقدرة واالمراض االعراض تشمل بدنية كحالة تقديرها منحيث ، البدنية الصحة بين وسنميز ٠ البدنية الصحة
 استقصاءات ال بيجرون الذين وبعض ٠ ( ايومية الحياة أنشطة ) الذاتية الرعاية على القدرة وبين ، البدنية الحركة

معرفة المتعذر من يصبح بحيث المجاالن تداخل اذا حتى يبرره ما بينهما للجمع ويكون المجالين. هذين بين يفرقون ال
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استببيان

األمريكيين

جأ٦وموثوم. دحها دب,:، لم أداتا٠ل,„"ر,
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 ٠ الذاتين' الرعاية نطاق فى أم البدنية الصحة نطاق فى تعتبر - الحركة على القدرة مشل - معينة مشكلة كانت اذا ما
 دائما اليعكس ليومية ا الحياة بأنشطة االضطالع على القدرة عدم الن منفصلين، المجالين هذين على ء االبقا نفضل ولكننا
تختلف خدمات يتطلب قد وتأهيل اعالة عمليات من يومية ال الحياة بأنشطة يتصل ما وأن ، بدنية صحة مشكلة وجود

٠ البدنية الصحة مشاكل التىتتطلبها الخدمات عن كبيرا اختالفا

، عام بوجه الصحية للحالة الذاتى التقدير -

االعراض، قوائم -

، ة وا لمداوا المرضية ات والحال االمراض عن استبيان -

النشاط، مستوى

٠ الطبية الخدمات من االستفادة -

 هذه وجود ٨و٧ الجدوالن ويوضح ٠ بدوره منهج كل وسيدرس ٠ ومزاياها عيوبها جميعا المناهج ولهذه
 ٠ التقرير هذا فى بحثها سبق التى ، األبعاد المتعدد التقدير استبيانات

فى المناهج

عام بوجه الصحية للحالة الذاتى التقدير

 الفعلية الصحية الحالة عن جيدا موشرا ، سكانى أساس على ، يوفر عام بوجه الصحية للحالة الذاتى التقدير ان
 كلما أنه الى موخرا يها ال التوصل تم التى النتائج تشير ، المثال سبيل فعلى ٠ بالصحة المرتبطة بالخدمات واالستفادة

 االنتقال، القادرينعلى المرضى لرعاية الطبية الزيارات وعدد الصحية المشاكل عدد قل للصحة الذاتى التقدير تحسن
٠ [٨٧] السابقة السنة لمستشفىخاللا فى المريض يمضيها التى االيام وعدد

 الشخصى التقدير الن ، ما حد الى شك موضع ذاتى تقدير عن الصادرة المعلومات تكون الفردى، المستوى وعلى
 األفضل من ، االستبيان فى سيدرج البند كان اذا ما تقرير وقبل ٠ [ ٦٩] طبيا ىحددالذ وضع ال مع بالضرورة يتفق ال

 تصبح فقد البدنية، الصحة لحالة الدقيق التقدير هو الغرض كان فاذا ٠ ت المعلوما من المقصود الغرض هو ما تحديد
٠ مالئمة النتائج تكون فربما ، الخدمة من االستفادة احتمال تقدير هو الغرض كان اذا أما ٠ شك موضع النتائج

 وهذه ٠ أخرى مجاالت فى األحيان، أغلب وفى ، أيضا وانما فحسب بدنية ال الصحة مجال فى ال سائدة مشكلة وهناك
 االئسئلة هذه فان ،ذلك عن وفضال ٠ الصحية للحالة بالتقديرالذاتى المتعلقة لألسئلة القياسى التوحيد عدم هى المشكلة
 استبيانات عن ٩ بالجدول الواردة االمثلة ولندرس ٠ فيها توجد أن يتوقع ربما استبيانات فى مدرجة بالضرورة ليست

 وعدد اليهم المشار السكان وعدد اليه المشار الزمن حيث من تختلف سئلة اال هذه أن سنجد ٠ واسع نطاق على مستخدمة
 ولكن بالرموز، يتعلق فيما أيضا تختلف وهى ) مستوى لكل الوصفية والبيانات بينها من االختيار يتم التى المستويات

 التعاونية دراسة ال من أمثلة يتضمن لم الجدول أن الى اشارة ال وتجدر ٠ السياق( هذا فى تعنينا ال المسألة هذه
 على المؤثرة العوامل على ركزت والتى العالمية الصحة منظمة أجرتها التى ، الطبية الرعاية استخدام عن الدولية

 نتوقع وربما ٠ البدنية الصحة حالة عن كثيرة معلومات على الحصول الى وسعت ، الصحية الخدمات من االستفادة
 المثال هذا أوردنا وقد ٠ مدرجا ليس البند هذا ولكن ، الدراسة هذه فى الصحية للحالة الذاتى التقدير عن سوال وجود

 من واجب من وأن االستبيان، فى مدرجة بالضرورة ليست وجودها يتوقعون التى بنود ال أن من القراء لتحذير بالذات
٠ المفضلة البنود وجود من التحقق االستبيان يستخدم

االعران قوائم
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: النشاط مستوى

 القدرة عدم
البدنى االجهاد

الطبية الخدمات من االستفادة

الغذائى المدخول
 الطعام اعداد على القدرة
المقابلة عن المسؤول تقدير
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عام بوجه ,يةحالص للدالة* اتى الت لكقدبر I ياباتس.تتا فى المدرئ* ‘!.غب؛لالر بدلة صبع i ٩ الجذول

 الواليات واالحالة،للتقدير الشامل التقييم
 عام تنقيح - المتحدة المملكة المتحدة/
١١سال ،ا[٣٨١٩٧٩

 فى البدنية صحتك تقيم كيف ، سنك مثل فى شخص مع بالمقارنة
، (٣) متوسطة (،٢) جيدة )(، ١ ) ممتازة ؟ الحاضر الوقت

؟ (٤) ضعيفة

 بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير
 ١٩٧٥ المتحدة، ت اياالول مريكيين، ال ا
 المتعدد -أداةالتقدير٥٣[السؤال٣١]

 لطب فيالدلفيا مركز ) المستويات
 [،٦٨] المتحدة الواليات (، الشيخوخة

١٨ السوال

 (، ٣) ممتازة ؟ الحاضر الوقت فى عام بوجه لصحتك تقييمك هو ما
٠ )-( : االجابة عدم ؟ )صفر( ضعيفة أم ( ١) متوسطة ، ( ٢ ) جيدة

 الصحى التأمين لدراسة راند استبيان
 ١٩٨٠ ، األمريكية المتحدة الواليات

٦٨ السؤال [،١٢]

 (، ا ممتازة) أنها على الصحية حالتك تصف أن عامة بصورة يمكنك هل
؟ (٤ ) ضعيفة أم (٣) متوسطة أم ( ٣) جيدة أم

 التقاعد ات ريخحاللتا الطولى االستقصاء
 فى االجتماعى التأمين ادارة أجرته الذى

[٥٠] ١٩٧١ ،١٩٦٩،المتحدة الواليات

 هل ، سنك مثل فى الذين االخرين االشخاص صحة مع بالمقارنة
 (٣) عليه هى ما على بقيت أم ( ٣) ءت سا أم ( ١) صحتك تحسنت

٠( أعرف )

٠ أسئلة توجد الالتعاونية الدراسة - العالمية الصحة منظمة
الطبية الرعايةاستخدام عن الدولية

[١٣١،١٢٠،٦٣]

 الرعاية عن العالمية الصحة منظمة دراسة
 [األسئلة ١١٤ ] ١٩٧٨ ،للمسنين الصحية

[٣،٣١، ٣٠]

 هل ؟ الحاضر الوقت فى الصحية لحالتك بالنسبة شعورك هو ما
٠ (٣) ال (، ١) نعم ؟ تماما جيدة فىصحة أنك تشعر

جيدة هى هل ؟ الحاضر الوقت فى الصحية لحالتك تقييمك ما
 الى سيئة ، (٣) متوسطة (، ٣) ما حد الى جيدة (، ١) جدا

(؟٥) ،سيئة (٤) حدما

 مثل فى هم ممن األشخاص بحالة الصحية حالتك قارنت ما اذا
(، ٣) أ أسو ، (٣) تقريبا مماثلة (، ١) أفضل تجدها هل ، سنك
(؟٤) أعرف ال

 المملكة فى األسر لحالة العام االستبيان
،٢٢ الصفحة ، أ[٩٧]١٩٨٠ ،المتحدة

عشر االثنى األشهر مدى ،.على صحتك بأن القول يمكنك هل
(، ٣ ) ما الىحد جيدة (، ١) جيدة عام بوجه كانت ، السابقة

؟ (٣) سيئة١ السؤال

٠ أعاله ايها المشار سئلة اال لجميع بالنسبة قوسين بين الرمز يوضح ( أ )
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 أعدا فقد ٠االعراض" الى" المستند المنهج ابتكرا الذان هما [ ٤٤ ] وشولر أنهوفر يبدو ،التاريخية الناحية ومن
 بمشابة واعتبرت نسبيا، موحدة سريرية منحاالت البنود وأختيرت ٠ بندا ٢٧ واالخرى بندا ؟؟ احداهما تتضمن قائمتين،

 الى الحاجة على عالمات تعالج لم التى االعراض واعتبرت ٠ الطبية الرعاية تقديم شدته تبرر صحى خطر على عالمات
 استخدامها من الشائع لغرض هذاهو وانكان ، الصحية الحالة على للداللة تستخدم االعراض تكن ولم ٠ الطبية الخدمة

 قائمة تتضمن ، العالمية الصحة منظمة أجرتها التى ، الطبية الرعاية استخدام عن الدولية التعاونية فالدراسة ٠ ان ال
 القائمة هذه أن الى االشارة تجدر ) واللهاث ، المفاصل ألم صدرى، ضغط و/أو ألم ، البلغم : فقط بنود أربعة من

 وينبغى ٠ أطول( قائمة استخدام األفضل لكانمن كذلك، االمر كان ولو ٠ الدراسة فىهذه للصحة الوحيد المقياس ليست
 مراض، لال الدولى التصنيف التىيوردها االعراض، أساس على والقائمة المبسطة الصيغة الى خاص اهتمام يولى أن

 نجح ، المثال سبيل فعلى ٠ التشخيص الغراض أيضا االعراض استخدمت وقد ٠ الدولى الصعيد على لالستخدام أعد الذى
 المتعلقة المرضية الحاالت بعض لتحديد االعراض استخدام فى واالحالة' للتقدير الشامل التقييم استبيان واضعو

 هذه أن بيد ٠ باالبصار المتعلقة كل لمشا وا التغذية وسوء القلبى الضطراب وا المفصل ب التها مثل البدنية بالصحة
 ، كيلسيث استبيان من مأخوذة ، األعراض قوائم على أمثلة ٢ الملحق فى وترد ٠ طويلة قائمة تتطلب التشخيصات

 منظمة أجرتها التى ، الطبية الرعاية استخدام عن الدولية التعاونية والدراسة الصحى التأمين لدراسة راند واستبيان
٠ المسنين الى الصحية الرعاية تقديم عن المنظمة ودراسة ، العالمية الصحة

 ٠ البدنية الصحة عن تقريبى تقدير على للحصول معقوال منهجا االعراض تقصى يعتبر أن بديهى ال من ، عديدة وألسباب
 المرتبطة الخدمات على للحصول السعى الى تودى، أن بينبغى أو تودى، التى االهتمامات تعكس االعراض أن ذلك

 ، واضح دائما والعرض (، كافية بدقة توصف انها بافتراض ) اعراض ال هذه عليهم تظهر متى يعرفون فالناس ٠ بالصحة
 مختلفة معلومات عن يسفر أن يمكن والتشخيص عراض اال من كل تقصى أن مالحظة وتجدر باستمرار. التشخيص يتوفر ال بينما
 قائمة أن بيد ٠ المشاكل وجود ، رجح اال على ، يبين الذى هو عراض اال تقصى أن حيث ، البدنية بالصحة يتعلق فيما

 الى مر اال يحتاج ، ذلك ولتحديد الشخص. أداء نطاقه فى االعراض تعوق الذى المدى عن معلومات توفر ال االعراض
 ٠ اضافية تقص عملية

لمداواةوا المرضية والحاالت االمراض

 وأمراض مرضية حاالت وجود عن التقصى فى البدنية الصحية الحالة تقدير لمحاولة لنمطيةا ساليباال أحد يتمشل
 بين المقارنة وعلىصعيد ٠ الطبية بالخدمات اتصال هناك بأن االفتراض هى هنا المباشرة والصعوبة ٠ مزمنة مشخصة

 أبلغ الذى التشخيص بدقة يتعلق فيما أم للمقارنة التشخيص بقابلية يتعلق فيما سواء ، مشكالت توجد ، البلدان
 فى أخرى" " أمراض أو حاالت : لبند فراغ نمطيا فيها يترك ) قائمة الى التقصى يستند أن ويمكن ٠ المستجوب للشخص

٠ بها ينفرد مزايا االجراءين من ولكل ٠ محدد غير منهج الى أو ( المستجوب بالشخص الخاصة الحالة ادراج عدم حالة

 مر اال ،فان العارضة الحاالت أو امراض بال االمر يتعلق عندما مشكلة يمثل ال ابحث قيد الزمنى المدى أن حين وفى
 [١٠٤] المتحدة الواليات فى الصحية المقابالت استقصاء ويعرف ٠ المزمنة الحاالت الى االشارة عند بدقة تحديده يقتضى
 بنود أحد بأنها أو ، أشهر منثالثة بأكثر المقابلة قبل مرة الول المستجوب الحظها التى الحالة بأنها المزمنة الحالة
 ٠ مزمنة تعتبر التى الحاالت هى ما شديد بوضوح يبين التعريف وهذا ٠ ( ١٠ الجدول ) بندا ٣٠ تتضمن قائمة

 ينبغى الزمنى، المدى تحديد عدم حالة وفى ٠ الحد هذا الى دقيقة تكون بأن جميعها تهتم ال االستبيانات فان ولألسف
٠ مزمنة الحاالت بكون المتعلقة المعلومات بالحذر تؤخذ أن

 أن ذلك ٠ التذكر عبء المستجوب على يلقى االمراض أو المرضية الحاالت وجود بشأن المحدد غير والتقصى
 يشعر أنه أو كافية أهمية ذات يعتبرها ال المستجوب الن تغفل قد المرضية الحاالت أن كما تنسى، قد التشخيصات

 مساعدة، مذكرة باعتباره الهيكلى المنهج ويستخدم ٠ هيكلى منهج يطبق عندما تقل ذلك حدوث وامكانيات ٠ بسببها بالحرج
 وينبغى ٠ المشاكل يثيربعض المنهج هذا أن بيد ٠ أهمية ذات االستبيان واضع بيعتبرها التى البنود يشمل أن المرجح ومن
 ذات البنود والسيما ، فيها مدرجة الصلة ذات البنود أنجميع من يتأكد أن القوائم هذه استخدام فى يفكر لمن

التى والقوائم ٠ االسنان مشاكل مثل البنود بعض تغفل األحيان، أغلب ففى ٠ لموقعه بالنسبة الخاصة األهمية
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(الثامنة المراجعة ) لألمراض الدولى التصنيف الرمزفى النشاط تقبيبيد تسبب التى المرضبة الحالة

٠ لى ١٠
٣٠٩|لى ١٤٠
٣٣٩ الى ٣١٠
٢٥٠
،٣٠٩الى ٣٠٦ ،٦-٣٠٥،٥-٣٠٥ ، ٣-٣٠٥ ،٠-٣٠٥، ٣٠٤ الى ٣٩٠
٢-٧٩٠ ، ٠-٧٩٠ ، ٢-٧٨٦ ، ٦-٧٨٥ ، ٥-٧٨١ ، ٦-٧٨٠

أشكاله بجميع التدرن
دخبيثة١ م١الؤر١

محددة غير وأورام الحميدة االورام
السكرى الداء

والعصبية العقلية الحاالت

، -؟٧٨٢ ،-ا٧٨٢ ،٤٢٩الى ٤١٠ ،٤٠٤ ،٤٠٣ ،٣٩٨ الى ٣٩٠
٤-٧٨٣

القلبية الحاالت

 ٤٣٨ الى ٤٣٠
٤٣,٤٠١١٠٠

الوعائى المخى المرض
بالقلب له عالقة ال الذى الدم ضغط فرط

٤٥٦٥٤ األوردة دوالى
٤٥٥
٩-٧٨٣الى ٥-٧٨٣ ،٣-٧٨؟ ، ٠-٧٨٣ ، ٤٥٨ ، ٤٥٧ ، ٤٥٣ الى ٤٤٠

٤٩١٠

سير ا لبو ا
الدورانى الجهاز اتمنحال أخرى حاالت

ن المزمن القصبات التهاب
٤٩٣ الناخ
٤٩٣ الكال بحمى المصحوب غير أو المصحوب الربو
٥٠٧ ربو دون ، الكال حمى
٥٠٣
٧٨٣ ،٥ ا ٩ الى ٥٠٨ ،٥. ٦الى ٥٠٤ ، ٥٠٣ الى ٥ ،.. ٤٨٩ الى ٤٧٠
٥٣٤ الى ٥٣ا
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،٧٨٤ ،٥٧٧ الى ٥٦٠ ،٥٤٣الى ٥٣٤ ،٥٣٠ الى ٥٣٥
٨-٧٨٥ ، ٧-٧٨٥ ، ٥-٧٨٥ الى ٠-٧٨٥

٥٩٣الى ٥٩٠ ،٥٨٤ الى ٥٨ا
، ١-٧٨٦ ، ٠-٧٨٦ ، ٦٣٩ الى ٦١٣ ،٦١١ الى ٥٩٤
٧٨٩ ، ٧-٧٨٦ الى ٣-٧٨٦

٧ا ٨ ، ٩-٧ا ٧ ،-ا٧ا ٧ ، ٠_٧ا ٧ ، ٧ا ٦ الى ٧ا ٠
 ، ٣-٧٣٣ ، ٣-٧٣٣ ، ٠-٧٣٣ ، ٧٣٣ الى ٧٣٨ ، ٧٣٥ ، ٧٣٣ الى ٧٣٠

٣٨) ، ٨٣ ، ٨٣٨

) . - -'

المزمن الجيب التهاب
التنفسى الجهاز منحاالت أخرى حاالت
الهضمية القرحة

الفتق

الهضمى الجهاز اتمنحال أخرى حاالت

والحالب الكلوة أمراض
التناسلى البولى الجهاز اتمنحال أخرى حاالت

والرثية المفصل، التهاب
أخرى عضب' هيكلية اضطرابات

البصرى القصور
الجزئى أو التام الشلل
الصلب أو الظهر فى الشلل( )باستثناء القصور حاالت
 شللها )باستثناء والمنكبين العليا االطراف فى القصور حاالت

( فقدانها أو
شللها )باستثناء والوركين السفلى االطراف فى القصور حاالت

( وفقدانها
: محددة غير حالة
السن كبر
أخرى الت حا

٠[١٠٤] المرجع : المصدر
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 لمعرفة محدد تقصى يجرى أن الضرورى ومن ٠ الوظيفية الحالة عن دقيقة معلومات. يقدم ال التشخيص أن المؤسف ومن
 والخدمات الموارد تقدير استبيان فى المثال سبيل على نجده ما وهذا ٠ الوظيفى االداء على يوثر المرض كان اذا ما

 الى : التالى السؤال ، تشخيصه تم مرض لكل بالنسبة ، المستجوب على يطرح حيث مريكيين، اال بالمسنين المتعلقة
 منهج ويطبق ؟ كثيرا يتعارض أم قليال يتعارض االطالق، على يتعارض ؟-ال أنشطتك مع المرض هذا يتعارض مدى اى

 السؤال يوجه حيث ، محددة غير أسئلة يستخدم ء استقصا وهو ، [٥٤ ] نيوزيلندا فى البدنى العجز استقصاء فى مساو
 ؟ بأعمالك لقياموا التحرك عليك الصعب من تجعل مرضية حالة من أو )آخر( مزمن مرض أى من تعانى هل " : التالى
 حين وفى ٠ مشكلة ذلك عن الناجمة الصعوبات تقسيم يصبح ، مرضية حالة أو مرض من أكثر من المريض يعانى وعندما
 أكبر توخى ينبغى السوى، الوظيفى االداء مع تتعارض البدنية لحالةا كانت اذا ما لبيان المعلومات استخدام يمكن
٠ محدد تشخيص استنتاج قبل الحذر من قدر

 غير االستفسار بيكون وقد ٠ المزمنة والحاالت مراض اال عن االستفسار كبير حد الى يشبه المداواة طرق عن واالستفسار
 المستجوب الشخص منزل فى تتم المقابلة كانت اذا أنه مع مشاكل. من ءين االجرا من بكل يرتبط ما مع ، هيكلى أو محدد
 أحيان وفى ، االدوية عنجميع يستفسر األحيان، بعض وفى ٠ االدوية على االطالع يطلب أن المقابلة عن للمسؤول فيمكن
 ء االستقصا استخدام يجعل القيود من االخير النوع وهذا ٠ الموصوفة االدوية عن اال المقابلة عن المسؤول يسأل ال أخرى
 وتلك طبية وصفة دون شراوها يمكن التى دوية باال بيتعلق فيما مختلفة قواعد بلد لكل ن ال ، مشكلة الدولى المستوى على
 قائمة تثيرها التى المشاكل نفس تمثل دوية اال قائمة فان ، ذلك عن وفضال ٠ طبية بوصفة األ شراوها يمكن ال التى

 الناحية ومن ٠ موحدة الطبية الممارسة وأن الطبية بالمرافق اتصاال هناك أن ، أيضا هى ، تعنى نها ال الحاالت االمراض/
 فاذا ، معينة أمراض وجود على تدل االدوية بعض أن ذلك ) مراض اال لقائمة مفيدا ضبطا االدوية قائمة توفر ، االدارية

 الفردى. السريرى التقصى حالة فى تفيد كما (، موجود أنه على المرض ادراج أيضا فينبغى القائمة فى مبينا الدواء كان
 السؤال فى االمراض عن والتقصى االدوية عن التقصى بين يجمع واالحالة للتقدير الشامل التقييم استبيان أن والواقع

 عددها يبلغ وحاالت بأمراض قائمة ] ٠٠٠ لعالج الطبيب لك وصفه دواء تناولت هل ، الماضى الشهر خالل :١١٧
 أو االمراض أو االعراض قائمة التىتحققها الفائدة ، وحده ،اليحقق ربما ، االدوية عن التقصى أن بيد " ؟ [ ٢١

٠ المرضية الحاالت

 البالغ البدنى االجهاد الى التامة القدرة عدم من النشاط مستوى يتراوح أن يمكن
٠ التامة القدرة عدم تقدير

 معينة فترة خالل محدودا النشاط فيها يكون التى يام اال عدد حساب المراضة لقياس الشائعة االساليب ومن
 لمنظمة الدولية التعاونية دراسة لوا مريكية اال المتحدة الواليات فى الصحية المقابالت ء الستقصا بالنسبة أسبوعان

 المتعلقة والخدمات الموارد تقدير الستبيان بالنسبة أشهر وستة ، الطبية الرعاية استخدام عن العالمية الصحة
 المتعدد التقدير أداة واستبيان واالحالة للتقدير الشامل التقييم الستبيان بالنسبة شهرا ا ٢و مريكيين، اال بالمسنين

 وعلى الفعلى. عددها من بأقل العجز أيام تقدير الى االتجاه يزيد ، التقدير موضع الفترات طالت وكلما ٠( المستويات
 - خاللها الفراش يلزم لم المريض ولكن - العادى النشاط مواصلة فيها يتعذر التى يام اال بين التمييز يجرى ، نمطى نحو
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 هذا عليها ينطوى التى والداللة ٠ الفراش فى ، منه أدنى جزءا أو ، بأكمله اليوم المريض خاللها قضى التى وااليام
 يؤيده ما له افتراض وهذا ٠ أضعف المستجوب الشخص صحة كانت ، المحدود النشاط فترة طالت كلما أنه هى التمييز

 اختالفات الفراش المريض فيها يلزم التى الفترة طول به يعكس الذى بالقدر الضرورى، من ولكن ٠ [ ٨٥ ] أدلة من
٠ البلدان وبين الثقافات بين المقارنات اجراء عند الحذر توخى ، وثقافية طبية عرفية

 فان ، الصحة ضعف على التركيز بسبب ربما ، محدودا النشاط فيها يكون التى االيام عدد يقاس ما غالبا انه ومع
 المعلومات أن بيد ٠ يقاس ما نادرا - بدنيا المجهدة األنشطة فى المشاركة مدى أى - للتسلسل االخر المنطقى الطرف

 تتقصى التى االستبيانات وتشمل ٠ البدنية الصحة فى التفوق درجة تقدير أريد اذا ضرورية تكون الطرف بهذا المتعلقة
 التأمين لدراسة راند واستبيان ، االمريكيين بالمسنين المتعلقة لخدماتوا الموارد تقدير استبيان لمجالا هذا عن

 ٠ االقطار مستوى على المسنين رعابية عن العالمية الصحة منظمة ء واستقصا ، الصحى

الطبية الخدمات من االستفادة

 الطبية، المرافق استخدام مدى عن االستفسار غالبا يجرى ، الصحية الحالة عن اضافية معلومات على الحصول بغية
 وعدد ، هناك قضاها التى ليالى ال وعدد ، محددة فترة اطار فى المستشفى الى المريض فيها أدخل التى المرات عدد مثل

 عدم بمشاكل يصطدم البنود هذه تقدير أن الى وباالضافة ٠ الغ ، التمريضية الخدمات الى اللجوء ومدى ، للطبيب زياراته
 الظروف هذه وتشمل ٠ البنود هذه تفسير الصعب من تجعل أخرى ظروف توجد ، للمعلومات المريض تذكر فى ادقة

 المريض اقامة لموقع تبعا ، الطبية الرعاية مقدمى والى اليها الوصول وسهولة الطبية التسهيالت توافر فى التباينات
 تقدير أى فان ، ثم ومن ٠ الطبية الممارسة أنماط فى واالختالفات يغطيه الذى الصحى التأمين ونوع االقتصادية وحالته
 ومحدود سياقمتجانس فى اآل معنى ذا يكون ال قد اليها المشار المرافق استخدام الى يستند البدنية الصحة لحالة

 رعاية يتلقون الصحية الحالة بنفس يتمتعون الذين األشخاص كانجميع اذا ما بمعرفة االمر تعلق اذا أما ٠ النطاق
 ، مفيدة انوع هذا من المعلومات تكون حينئد ، القتصاديةا الظروف أو الجغرافى الموقع عن النظر بصرف مماشلة طبية

 لمثل الجيدة أمثلة ال ومن ٠ وبمقدميها الخدمات بتوافر المتعلقة المعلومات وبين بينها الربط أمكن ما اذا خاصة وبصفة
 ٠ [٧٣ ] ادواردز و ماكوى أجراها التى الدراسة ، الدراسة هذه

التغذية

 صعبة التغذوية الحالة ن ال ربما ، التغذية مجال فى معلومات على الحصول ، االحوال جميع فى ، الممكن من ليس
 تنقسم الشأن بهذا المعلومات جمع الى بالفعل تسعى التى واالستبيانات ٠ [٧٥] البسيطة التقنيات باستخدام القياس

 ا، ٣ ٤ ] التغذوية الحالة لقياس اضافية مختبرية الىتقنيات وتستند الدقيقة بالتفاصيل تعنى مجموعة : مجموعتين الى
 وتستعمل ، اعدادها وطريقة غذية اال ع أنوا بعض باستهالك يتعلق فيما المستجوب الشخص ذاكرة دقة على تعتمد ومجموعة

 سبيل على [،٨٣] كيلسيث فاستبيان ٠ مالئمة المعنى للشخص التغذوية الحالة كانت اذا ما لتقدير البيانات هذه
 الوجبات وعدد ومقاديرها ، معينة أغذية الشخص فيها يتناول التى االسبوع فى المرات عدد عن أسئلة بيتضمن ، المثال

 عن وفضال ٠ التغذية بسوء المهددين األشخاص لتحديد المعلومات هذه تستخدم ثم ٠ يستهلكها التى الساخنة
 وتحديد ، الشخص يتناولها التى االغذية مقدار وتحديد ، الذاكرة دقة مشاكل ) المنهج بهذا المرتبطة النمطية المشاكل

صحيحا موشرا توفر أن يمكن يتضمنها التى البنود ان ذلك ٠ الثقافات باختالف يختلف فانه ( الساخنة الوجبة معنى
 على تطبيقها عند االطالق على مالئمة تكون ال قد ولكنها ، مرة أول أجلهم من استخدمت الذين السكان على تطبيقها عند

 معلومات لجمع يسعى حين ، االستبيانات من العديد أن فى غرابة فال ، لذلك ٠ كل لال بالنسبة عاداتهم تختلف سكان
هزيال أم بدينا المستجوب الشخص كان اذا ما لتحديد المقابلة ء اجرا عن المسؤول على يعتمد ، لمجالا هذا عن
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المعلومات

 فعلى ٠ المطلوب لغرض ا يالئم نحو أفضل على ت لمعلوما ا بها تصنف أخرى، مناهج أخرى نات استبيا واستخدمت
 أنواع خمسة الطبية الرعاية استخدام عن العالمية الصحة لمنظمة الدولية التعاونية ادراسة تتضمن المثال، سبيل

 م أيا عدد أو لفراش ا لمريض ا فيها يلزم التى االيام أىعدد ) عى الجتما ا لوظيفى ا االداء اختالل : ت لمعلوما ا من
 حالة وعن موشرات أربعة عن تقارير ) واالعراض ، ( عنها المبلغ مراض اال ) الملحوظة والمراضة ، ( المحدود النشاط
 أساس وعلى ٠ (االبصار مشاكل ) الملحوظة البصرية والمراضة ، األسنان( مشاكل ) الملحوظة األسنان وأمراض ، القلق(
 وجود عن يبلغون ال الذين ) ء األصحا : فائت ثالث الى المستجوبون األشخاص بيقسم ، البنود هذه عن االجابات أنماط

 أى من يعانون ال أى ) سليما وظيفى ال الصحى أداوهم يكون والذين ، ( الخمسة االنواع من نوع أى فى اضطرابات أية
٠ خالفهم ومن ، ( االخرى البنود من بند أى فى االضراب من ضئيل قدر من اال بيعانون وال ،اجتماعى وظبفى اختالل

 أسلوب كان اذا مما التأكد الضرورى من يكون ، تتوافر عندما وحتى ٠ دائما المعلومات تجميع وسائل تتوافر وال
 الموارد تقدير استبيان ففى ) المتوافر النظام تعديل يمكن ، كذلك يكن لم فان ٠ يستخدمه من لغرض مالئما التجميع

 نظام على مستويات ثالثة من نظاما االستبيان عن المسؤول أنيفضل يمكن االمريكيين، بالمسنين المتعلقة والخدمات
 استخدام عن العالمية الصحة لمنظمة الدولية التعاونية للدراسة بالنسبة لحالا هى مثلما ، أو ( مستويات ستة من

٠ مالئم نظام استنباط أمكن حيث ، الطبية الرعاية

االجتماعى المجال _ًا٢



48 ٤٨

 والصحة ناحية من االجتماعى الوظيفى االداء بين بوضوح يميز ال االجتماعية الصحة مقاييس من العديد أن ، خاصة بصفة
 أحد فى الوظيفى االداء لنوع يمكن وفىحين ٠ أخرى ناحية من الذاتية الرعاية على والقدرة البدنية والصحة العقلية

 ، ( االيجابية العقلية للصحة كمقياس لسليم االجتماعى التكيف ،مثال، استخدم ) آخر مجال فى قدرات يعكس أن المجاالت
أنه، بيد االجتماعى. الوظيفى لالداء مقياسا باعتبارها الذاتية الرعاية على القدرة الى يشير [٨٨ فانسينزبرى]

٠ االأبعاد المتعدد التقدير أدوات طبقته الذى

 المشاركة فيها تظهر رئيسية مجاالت أربعة حددوا ، وزمالوه دونالد أجراه الذى الموسع لالستقصاء ونتيجة
[:١٩] االجتماعى والتفاعل االجتماعية

 بيفترض ( االجتماعات حضور وتواتر ، ء األصدقا عدد مثل ) تربالتوا أو بالعدد المتعلقة المسائل عن االستفسار ان ( ١)
 ، الصدد بهذا المتاحة للمراجع استعراضهما بعد ، [٥٧ ] أنتونوتشى و كان وجد وقد ٠ األفضل هى الزيادة أن ضمنا
 أفضل وسيلة أو أفضل صحة أو الرضا من أكبر قدرا للمسن يكفل ال بهم اتصال ال وتواتر للمسن المعروفين األشخاص عدد أن

 يرتبطان أمران وهذان ٠ الحميم الصديق ووجود االجتماعى دعم ال نوعية هو ذلك من االهم ولكن ٠ الشيخوخة مشاكل لحل
 ، أنه حين فى ، الحميم الصديق وجود عدم أو وجود فى االساسى الفرق ويكمن ٠ البدنية الصحة وبحالة الشخصى رفاه بال

 الصحة فى اضافى تحسن حدوث يبدو ال بالمسن، الوشيقة الصلة ذى ء االصدقا من أربعة ء االصدقا مجموع تجاوز اذا
 المتعدد الوظيفى التقدير استبيانات معظم ويسعى ٠ [١٩] رقم المرجع فى ذلك الى اشارة ووردت ،أ ٦٤ ] االجتماعية

 حيث من تختلف االستبيانات ولكن ، ونوعيتها االجتماعية العالقات حجم من كل عن معلومات على للحصول بعاد اال
 استبيان هو توسعا وأقلها ، واالحالة للتقدير الشامل التقييم استبيان هو ذلك فى توسعا وأكثرها ٠ العدد عن االستفسار

 ٠ االمريكبيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير

 مع المستجوب الشخص يقيمها التى الروابط على نمطيا التركيز ينصب األشخاص، بين الروابط تقييم ولدى (٣)
 يقيمها التى الروابط تحديد ، قصور من يعانون الذين أو بالمسنين يتعلق فيما خاصة ، المهم من أنه بيد ٠ االخرين
 حاسمة معلومات أيضا بيوفر وانما ، فحسب كاملة اجتماعية صورة ذلك يوفر وال المستجوب. الشخص مع االخرون
 ٠ يقدمها الذى ومن الروابط، هذه لوجود نتيجة تقدم التى الخدمات تحديد خاصة بصفة المهم ومن ٠ التخطيط الغراض

 المجتمع وسط يعيش أن المسن للشخص يمكن كان اذا ما كبير حد الى يحددان وتقديمها الخدمات هذه توافر أن ذلك
 ، المسألة هذه بشأن التفاصيل من مزيد على ولالطالع ٠ موسسى اطار داخل الخدمات له توفر أن ينبغى كان اذا ما أو

٠ ١؟- القسم الى الرجوع القراء من يرجى
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 بمختلف التغطية بايجاز ويوضحان ، االجتماعى المجال فى الرئيسية التقصى فائت على ١٣ و١ا الجدوالن ويركز
 غيرموحدتين ترميزها وطريقة سئلة اال صياغة أن الى القراء انتباه ونسترعى بعاد. اال المتعدد الوظيفى التقدير استبيانات

 سبيل فعلى ٠ متساوية البنود جميع تعتبر أن اطالقا يمكن ال بحيث أحيانا هائلة الفروق وتكون االستبيانات. جميع فى
 تقدير واستبيان المستويات المتعدد التقدير أداة استبيان هما استبيانين، من المأخوذة التالية األسئلة نورد المثال،
 من مساعدة أى ) رسمية ال غير المصادر من المساعدة توافر لتحديد االمريكيين، بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد

 ٠ ( المهنيين أو الوكاالت جهاتخالف

 المستويات المتعدد التقدير أداة استبيان

؟ آخرين( أقارب أخواتك/ أو اخوتك أوالدك/ ) من أى مع تبقى هل معينة لفترة بمرض أصبت اذا ٥٦ رقم السؤال

(٣الأعرف) (،١) ال ، (٣) نعم

؟ قصيرة لفترة مرضت اذا يساعدوك أن يمكن جيران أو ء أصدقا أى لديك هل ٥٨ رقم السؤال

(٣) أعرف ال (،١) ،ال (٣) نعم

االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان

 فرد أو ، زوجك/زوجتك مثل ، عاجزا أو مريضا كنت اذا مساعدة أية لك يقدم أن يمكن شخص يوجد هل ا ٤ رقم السؤال
 ؟ أصدقائك أحد أو أسرتك أفراد من

 ( صفر ) ذلك يستطيع أو المساعدة تقديم فى يرغب أحد يوجد ال - ( ١ ) نعم
)أ(و)ب([ السؤالين اطرح "نعم"، الرد كان اذا ]

(،١) ( محددة غير فترة ) للرعاية احتياجك فترة طوال لرعايتك مستعد شخص يوجد هل ( أ )

(؟٣) الخ( آخر،

؟ الشخص هذا منهو )ب(

- يه تربطك التى العالقة

 المعلومات. من مزيدا االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان فى الوارد البند ويوفر
 الدعم فىتقدير أهميتهما لهما أمران وهما ، مسبقا المقدرة وفترتها المساعدة توافر على فيه ينصب التركيز أن ذلك

 فيه تقدم الذى المكان مثل ، بالموضوع الصلة ذات غير المسائل يجعل نحو على البنود صيغت وقد ٠للفرد المقدم
 ٠ المحتملة ومدتها لمساعدة وهوتوافر االساسى، االهتمام على التطغى ، التىتقدمها للجهة المحددة والطبيعة المساعدة

 بأقل المساعدة توافر عنتقدير المستويات المتعدد التقدير أداة استبيان بنود بها وضعت التى الصيغة تسفر وربما
 توفر الصيغ أى يقرر الذى وهو ن، الستبيا ا يستخدم من اختصاص من يكون النهائى االختيار أن بيد ٠ عليه هو مما

 ٠ المطلوبة المعلومات

المعلومات تجميع

 من كال فان ، ذلك ومع ٠ أيضا االبعاد متعدد مجال ، البدنية الصحة مجال شأن ذلك فى شأنه ، االجتماعى والمجال
 يسمح االمريكيين مسنين بال المتعلقة والخدمات الموارد تقدير واستبيان واالحالة للتقدير الشامل التقييم استبيان
اتضح المستويات، المتعدد التقدير أداة استبيان حالة وفى ٠ مفردة معدالت ذات مقاييس على المعلومات بتلخيص



وموثوقيتها سالمتها ثبتت مختارة استبيانات فى االجتماعى بالمجال المتعلقة التقصى فائت - ١ا الجدول

٠ مدرج البند = +
٠ مدمج تقصى = م
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 فرعية، مجاالت ثالثة من يتكون وهو ، النفسانى القياس حيث من درست التى المجاالت أضعف هو االجتماعى المجال أن
٠ مجال كل داخل االجابات جمع أساس على المحرزة النتيجة وتوضع

 ٠ اليومية الحياة أنشطة الداء المساعدة وتوافر ، اليومية الحياة أنشطة أداء على لقدرةوا ، المالى والمركز ، ( الحى
 المسائل جميع يتناول الذى ، ول اال المقياس ويتيح ٠ مقاييس ثالثة واالحالة' للتقدير الشامل التقييم استبيان ويستخدم
 خطيرة مشكلة =توجد ٩ ، هامة مشكلة توجد ال = )صفر االداء اختالل مستوى لبيان معدالت وضع ، اليها االشارة السابق

 البيئه أن أو االساسية، الذاتية الرعاية توفير على قادر غير الشخص أن أو االخرين، مع اتصال أى يوجد ال أنه أى
 أحدهما ويسمى ٠ االيجابية الجوانب بيقيسان فانهما االخران المقبياسان أما ٠( ماليا معوز أنه أو ، متدهورة السكنية
 االنسانية البيئة ا مقياس االخر ويسمى ، والسكنية( المالية المسائل على ويركز ) " االيجابية المادية البيئة " مقياس

 ذلك ويعنى ، صفر بين المعدالت تتراوح المقياسين، وفى ٠ الحاجة عند المسن الشخص ء أصدقا بتوافر وبهتم االيجابية
 على المعدالت تعتمد ، الحالتين كلتا وفى ٠ وفيرة جوانب وجود تعنى التى ٩ و ، " أهمية ذات جوانب وجود عدم "

٠ المقابلة اجراء عن للمسؤولين الشخصى التقدير

 ، ا المعدل فبيه يكون نقاط ٦ من مقياسا االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان ويستخدم
 التام. القصور ٦ المعدل فيه ويعنى ، الممتاز الوظيفى لالداء مساويا االستبيان، هذا مقاييس فى الحال هى مثلما

 لها وتعطى العوامل هذه ادماج ويتم ، ونوعيتها االجتماعية العالقات وعدد المساعدة توافر مدى مثل عوامل أيضا وتقاس
 الموارد تقدير استبيان منهج من كال ويبدو الثالث. المسائل هذه على لالجابات خاصا نمطا تمثل محددة درجات

 ، المعلومات لتجميع مالئما المستوبات المتعدد التقدير أداة استبيان ومنهج مريكيين اال بالمسنين المتعلقة والخدمات
 مختلفة مجاالت من المعلومات يجمع الذى واالحالة للتقدير الشامل التقييم استبيان منهج من بدال استخدامهما ويفضل
 ٠ التباين شديدة

االقتصادى المجال ٥-٢

 الوضع فانتقديرات ، االجتماعية والتوقعات ، والبرامج ، االقتصادية المستويات بين واسع ال للتباين نظرا
 بايجاز هنا نبرز أن حاولنا فقد ، وعليه ٠ تعديل دون آخر بلد فى تطبيقها يمكن ال معين بلد فى السارية االقتصادى

 معالجتها يتعين التى القضايا أنواع على نركز وأن االقتصادى وضع ال تقدير عليها يقوم التى ساسية اال االهتمامات
٠ ( اقتصادى اتجاه ذات هى ما بقدر سياسى اتجاه ذات االقل على تكون أن الى تنحو التى القضايا )

 وتعنى الدخول. توزيع لةعدا على أو الدخل كفاية مدى تقدير على التركيز ينصب قد االقتصادى، الوضع تقدير وعند
 والرعاية والملبس والمأوى المأكل من الخاصة االحتياجات تلبية به يمكن الذى المدى السياق، هذا فى ، الدخل كفاية

 المعايير بعض مع يتمشى الدخل كان اذا ما بمعرفة تتعلق فانها التوزيع لةعدا أما ٠ المعقولة والمصروفات الطبية
 أنظر: بالتفصيل المسألة هذه مناقشة على لالطالع ) الخ ، االجر ومتوسط ، التقاعد قبل الشخصى الدخل : مثل المعينة
 استعداد على ولسنا ، كبير حد الى سياسية قضية التوزيع فعدالة ٠متساويين ليسا المفهومان وهذان ٠ ( [١ ] أمان

٠ الدخل كفاية على التركيز سينصب ثم ومن ٠ المجال هذا فى فيها للخوض
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: التالية المجاالت هى [٨٩-٨٨ الصفحتان ، ٩٧] تاونسند أوضحها التى المجاالت وأهم

منه أتت الذى الرئيسى المصدر

: نقدى دخل (ا )

مكتسب ( أ )

مكتسب غير )ب(

االجتماعى الضمان )ج(

 ، حر عمل عن ناتج دخل من أو ، والرواتب االجور من مثال
مالية نظم أو

 ، األسهم أرباح ، االيجار ممتلكات- عن الناتج الدخل مثل
أخرى مالية نظم التأمين، وثائق ، الفوائد

 اسهامصاحب ، االجتماعية والمساعدة االجتماعى التأمين مثل
 النظم ، االسرة ، والتقاعد المرض فىمدفوعات العمل

المحاكم عن الصادرة االعالة أوامر ، الضريبية

: أسمالية ر أصول (٢)

 البناء شركات ، العامة االقراض نظم ، االرة ممتلكات مثلممتلكات ، االسرة فيها تقيم شقه منزل/ ( أ )
 النظم العمل، صاحب يدفعها التى االعانة التأمين، وشركات

لضريبية ا

 موال اال ، االسرة تقدمه ما ، العمل صاحب يقدمها هدية مثلأخرى أصول )ب(
 وشركات والمصارف الشركات ، الضريبية النظم ، المكتسبة
أسماليةالر االصدار نظم ذوات التأمين

: العمل عن الناتجة المزايا قيمة (٣)

أصحاب يوفرها التى االضافية المزايا )أ(
األعمال

 والنظام الصناعية، االعمال فى االجتماعية الرعاية نظام مثل
البى

 والنقابات ، الصناعى والتنظيم التخطيط أمن هيئه مثلالمهنية التسهيالت )ب(
االلية

: العامة االجتماعية الخدمات قيمة (٤)

االعانات تشمل ، أساسا نقدية غير خدمات
، والتعليم الصحة مثلالحكومية والخدمات

 والرعاية للتعليم العامة والمحلية المركزية النظم مثل
عبة الجتما ا

االجتماعى الضمان تستثنى ولكن

: الخاص العينى الدخل ( ٥)

المنزلى االنتاج (أ )

الهدايا )ب(

 االسرة تنتجه الذى االنتاج مثل
الحر والعمل الفراغ،

سرة اال تقدمها التى مثل

أوقات فى الفرد ينتجه وما

والمجتمع االسرةالداعمة الشخصية الخدمات قيمة )ج(
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٠ أمرجوهرى الدخل هذا من عليهم انفاق ال ينبغى الذين واألشخاص المعالين األشخاص عدد معرفة أن اواضح ومن
٠ الدخل وظائف من هى االقتصادية الكفاية أن ذلك

 غير مبالغ انفاق بيتم كان اذا ما تحديد بغية النفقات تقدير المهم من أن البعض يعتبر ، الدخل تحديد عن وفضال
 خفض يستوجب مما ( الشخصية الرعاية وخدمات المنزل وصيانة التدفئة مثل ) االنفاق أوجه بعض فى الدخل مع متناسبة
 منشور فى االنفاق وجه ال شاملة قائمة وتوجد ٠( المعمرة السلع واستبدال لمأكلوا الملبس مثل ) أخرى أوجه فى االنفاق

٠ [٨ ١ ] وزمالوه فيليبس أصدره

 كيفية على جيدا مثال المتحدة المملكة فى الفقر عن ءاته استقصا أجل من تاونسند وضعه الذى االستبيان ويعتبر
 االستبيان( تصميم بسبب كبير حد الى ) سابقه من أوضح يكون ربما ، آخر مثال وهناك ٠ االقتصادية المعلومات على الحصول

 الواليات فى االجتماعى التأمين ادارة وضعته الذى االستبيان فى والديون والممتلكات بالكسب المتعلق القسم وهو
 استبيان فى االقتصادى القسم أما ٠ [٥٠] التقاعد اتريخحاللتا الطولى باالستقصاء الخاص ١٩٧ا عام فى المتحدة

 ء االستقصا الى يستند ايجازا أكثر استبيان عن عبارة فانه امريكيين ال بالمسنين المتعلقة لخدماتوا الموارد تقدير
٠ التقاعد لتاريخحاالت الطولى

الدخل كفاية تقدير

وهناك ٠ كافيا الدخل اذاكان ما ،ذاتها حد فى
 سئلة اال مثل أسئلة طرح هى ، فيها المرغوب الطرق أقل تكون وربما ، طريقة وأبسط الدخل. كفاية لتقدير متنوعة طرق

 : اكاب*

 (١٩٦٩) اسدة الواليأت فى االجتاص التأمين ادارة التقاعد، حاالت لتاريج الطولى االءبء

؟ دخلك فى التصرف على قدرتك مدى يوضح الذى التعبير هو ما ، التالية ربعة اال التعابير بين من ١٣٧ السؤال

المصروف مع الدخل موازنة أستطيع ال ( ١)
أكثر ال بالضبط، يكفينى ما لدى (٢)
 أحيانا فائض لدى يكفينى،ويوجد ىمالد (٣)
لمال من مبلغ دائما لدى يتبقى (٤)

االمريكيين بالمسنينالمتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان

؟ باحتياجاتك ء للوفا دخلك يكفى مدى أى الى ٢٨ السؤال

بدرجة يكفى ( ١) ‘حوجيظاخشىطى (٣)
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 ولكن ٠ الها المشار سئلة اال على لالجابات لتىيسندونهاا بالقيمة يتعلق فيما باالستجوابات القائمون ويختلف
 أن وبما المنخفض، دخل ال وذوى المرتفع الدخل ذوى بين جيدا تمييزا تميز االجابات أن توضح اجابات ال دراسة أن بما

٠ البند هذا على االعتماد نويد ال فاننا ، كافيا بيجدونه لما تقديرهم فى يختلفون االفراد

ومن
: الفقر لتعريف بدائل ثالثة أورد فقد ٠ بديلة معايير ، الفقر عن دراسته خالل [،٩٧]

 مضاعف هو المقياس هذا المتحدة الواليات وفى البلدان. حسب المقياس هذا يتباين ٠ للفقر الدولة مقياس (١)
 حسب المضاعف هذا ويعدل التغذوى، دنى اال الحد لتوفير كافية أنها يفترض ء الغذا من معينة كمية تكلفة
 الذى المعيشة مستوى لتحديد األصلية المصادر الى الرجوع األفضل ومن . الجغرافى لموقعوا سرة اال أفراد عدد

 ، المثالية الناحية ومن ٠ اطالق ال على كاف غير المقياس هذا أن يتضح األحيان أغلب وفى ٠ الفقر مستوى يوازيه
٠ اجتماعي المقبولة المعايير ببعض المقياس هذا يفى أن بينبغى

 الدخل من ادنيا اين ٠ ال دخلهم يشكل بمن ء الفقرا يعرف وهو ) النسبى الدخل أساس على الفقر مقياس (٣)
 ٠ المتوسط( من ٥٠ من أقل ، مثال ، القومى دخل ال متوسط من معينة نسبة عن يقل دخل على يحصلون من أو ، القومى
 تحسين الى الرامية الخدمات تأثير قياس المتعذر من يجعل النه عديدة اشكاالت التعريف من النوع هذا ويسبب
٠ االقتصادية' ادالة

 مشكلة المجتمع نمطحياة فى المشاركة عنده تصبح الذى المستوى وهو ) ادران أساسن على الفقر طاس (٣)
 معرفة يتطلب التطبيق موضع وضعه فان ، النظرية الناحية من مهما النهج هذا كان ولئن ٠ ( مستحيال أمرا أو مالية
 المنزلية والسلع االغذية مثل المجتمع، فى االندماج فىتحقيق أساسية لتىتعتبرا وجوانبها ما بثقافة وثيقة

 شم، ومن ٠الفقر على داللة المالية المشاكل بسبب ايها االفتقار يكون أن يمكن والتى العطالت قضاء والحرصعلى
 مستويات تغير مع سيتغير المؤشر مضمون أن المسألة يعقد ومما ٠ شقافة لكل بل ، بلد لكل موشر وضع سيتعين
٠ صعبا أمرا الطولية المقارنة يجعل مما ، بلد كل فى المعيشة

 بمعايير. يرتبط الدخل لكفاية مقياسا ، أساسا يشكل بأنه السابقة الثالثة النهج عن الرابع النهج هذا ويتميز
 مقياس أما ، الفقر مستوى من ء أجزا للفقرسيستخدم دولة ال فمقياس ٠ أيضا مقياسين الى والن اال النهجان يحول أن ويمكن
على للفقر مقياس وضع أن بيد ٠ المتوسط المعدل نسب من مختلفة نسبا فسيستخدم النسبى الدخل أساس على الفقر
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واألصدقاء األئسرة ٦,٢

 القسم أنظر ) مقدمىخدمات بوصفهم أم االجتماعى المجال في ء سوا ، ء واألصدقا سرة اال أهمية الى االشارة سبقت
 الى الحاجة مراعاة مع ، خدمات مقدمى باعتبارهم خاصة بصفة سرة ا ال أفراد دور على نركز أن نود أننا بيد ٠( ١ -٣

 دونحدوث الخدمات استمرار واحتمال كافيا، الخدمات كانحجم اذا ما ومعرفة ، يقدمونها التى الخدمات نوع تحديد
 استبيان مثل ) المساعدة مصدر عن األبعاد المتعدد التقدير استبيانات من العديد بيستفسر حين وفى ٠ له داعى ال اجهاد
 والخدمات الموارد تقدير واستبيان ، المستويات المتعدد التقدير أداة واستبيان ، واالحالة' للتقدير الشامل التقييم

 العجز ء واستقصا ، ١٩٨٠ ، المتحدة المملكة فى سر اال عنحالة العام واالستبيان مريكيين، اال بالمسنين المتعلقة
 من عاتق على الواقع العبء عن تستفسر التى وحدها هى المتخصصة االستبيانات فان (،٤٥٤] نيوزيلندا فى البدنى

 نات استبيا تواصل أن لمتوقع ا فمن ، بها معترف أهمية من االسرة به تحظى لما ونظرا ٠[ ٨٤،٣٥] المساعدة يقدم
٠ المستقبل فى المسألة بهذه االهتمام األبعاد المتعدد التقدير

 مما أكثر ألصدقاءوا سرة اال أفراد من الشخصية الرعاية مجال فى مساعدات المسن بيتلقى ، المتحدة الواليات وفى
 عالقات بالمسن تربطهم الذين االفراد يضطلع أن يمكن ، أخرى بلدان وفى ٠[ ١١٣ ، ١٠٣، ٤٦]. آخر مصدر أى من يتلقاه

 ، الخدمات بتقديم قرارات اتخان قبل الحالية الممارسة عن معلومات توفير االمر ويقتضى ٠ أهمية أقل بدور رسمية غير
 لتحديد تستخدم أن لمسن ا الشخص بوضع الخاصة ت للمعلوما كان ما واذا مرض. م نظا على قصد غير عن تقضى قد

هذه توافر استمرار واحتمال ومصادرها تقديمها يجرى التى الخدمات معرفة الضرورى فمن ، الخدمات من المتطلبات

٠ دقيقة اسقاطات اجراء وال مفيدة قرارات

وبب

االسكان ٧-٣

، مستقلة غرفة شقة ، مستقل منزل : المسكن نوع -

 أحواض ، االحواض ، المرحاض نظافة تسهيالت ، وباردة ساخنة مياه ) مقبولة نوعية من السمكرة مثل : التسهيالت -
، التبريد و/أو للتدفئه كافية وسائل ، ( الثالجة ، الموقد ) المطبخ ، ( استحمام ال مرشة أو االستحمام

آخرون، فيهما يشاركه أم بمفرده المطبخ أو لحماما يستخدم المسن كان اذا ما معرفة -

 االقامة فى آخرين مع بيشترك المسن كان اذا وما ، شخص لكل الغرف عدد و/أو شخص لكل المعيشية المساحة -
، بالغرفة

 االنزالق تسبب قد سجاجيد وجود أى المسكن، داخل االمان -
٠ الدرابزين مثل ، للحماية وسائل وجود الحرائق، حدوث

مخاطر ، ارض ال على متدلية أو بالية كهربائية أسالك

، وكفايتهثباته حيث من ، االثاث مالءمة مدى -

، وحالتها اليه الموصلة السلم درجات عدد المسكن، الى الوصول سهولة

، عام بوجه للمسكن الداخلية الحالة -
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، العامة أم الخاصة المساكن فى سواء للمسكن، المقدرة. القيمة

٠ السكان ا جوانبحالة عن الرضا مدى -

، الخ ، المتوسطة الطبقة ء أحيا من حى أو ، فقير حى : أى ، عام بوجه المنطقة حالة -

، نهارا أو ليال الجريمة من أىخلوها ، عام بوجه المنطقة فى من اال حالة -

والصيدليات، والمتاجر النقل وسائل مثل ، كفايتها ومدى اليها الوصول وسهولة ، المتاحة والخدمات المرافق نوع -

، الضوضاء -

، المنطقةن لسكا العمرى

تحسن، ، تدهور : المنطقة فى التغيرات -

مستقرين، أم عابرين كانوا اذا ما معرفة أى : الجيران استقرار -

٠ الحى فى الحياة نواحى عن الرضا مستوى -

 ن مكا ءمة مال تقدير بغية ن االسكا جوانب مختلف تغطى محددة يير معا اختيار يجرى ، ت المعلوما هذه أساس وعلى
 مع البلدان وداخل الخر بلد من المختارة والمعايير الدراسة موضع البنود وتتباين ٠ ومرضيا آمنا مأوى رهباعتبا االقامة

 المناخية الظروف التىتفرضها والمقتضيات ء البنا معايير ، تعكسه ما ضمن ، المعلومات هذه وتعكس الزمن. مرور
٠ المستقبل وتوقعات ، السارية االجتماعية والمعايير ، العامة الصحة جوانب ادراك فى التقدم وأوجه ، واالقتصادية

 األسئلة هذه على االجابات أن بيد فيها. يقع التى والمنطقة المسكن عن الرضا مدى عن أسئلة تطرح أن الشائع ومن
 الشباب من أقل بدرجة يميلون المسنين أن على تدل انها بل ، لالسكان الفعلية الظروف عن موضوعية معلومات توفر ال

٠ [٨٣] سكناهم ظروف من الشكوى الى

 للتقدير الشامل التقييم استبيان من كل يطرح ، األبعاد المتعدد الوظيفى للتقدير القياسية االستبيانات بين ومن
 أكبر اهتماما ول اال االستبيان ويهتم ٠ االسكان عن أسئلة المستويات المتعدد التقدير أداة واستبيان واالحالة

 القسم أن [ ٦٨ ] وزمالوه لوتون ويرى ٠ اسكان ال حالة عن الرضا بمدى الثانى يهتم بينما ، معينة تسهيالت بوجود
 االسئلة عن معلومات والتوجد ٠ المستويات المتعدد التقدير أداة استبيان فى موثوقية األقسام أقل هو باالسكان الخاص

 االستقصاء فى التسهيالت على التركيز يجرى كما ٠ واالحالة للتقدير الشامل التقييم استبيان االسكان بشأن يطرحها التى
٠للمسنين الصحية ارعاية عن العالمية الصحة منظمة دراسة وفى ، ١٩٨٠ ، المتحدة المملكة فى سر اال عنحالة العام
تصف المعلومات الن األفضل هو التسهيالت على التركيز ومنهج
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بالمقالة أخرىتتعلق معلومات ٨,٢

 ، المستعرضة الدراسات حيث من ، أساسية المعلومات وهذه السكان. حالة تحديد الديموغرافية المعلومات تتبيح
 حيث من أما ٠ وطلباتها واسهاماتها السكان مجموع بين تمثيلها ونسبة الدراسة قيد للمجموعة فعلى ال الحجم لتحديد

 الحالة لمجال،ا هذا وفى النسبى، وتمثيلها المستقبل فى المجموعة لحجم بالنسبة التنبؤ تتيح فهى ، الطولية الدراسات
٠ الخدمات من والطلبات الوظيفية

 والتغيرات والمسنين، السكان بين لعوامل لهذه النسبى التوزيع لمعرفة ويكون ٠ الخدمات على بالطلب ترتبط المعيشة
المستقبل. فى الخدمات على والطلب الوظيفية الحالة عن التنبؤ فى كبرى أهمية ، الوقت مر على فيها حدوثها المتوقع

 يعرفون ال المسنين أن الى االشارة وتجدر ٠ الميالد تاريخ األحيان، أغلب فى ، أو المقابلة اجراء وقت السن -
٠ لاالحوا جميع فى سهال أمرا ليس ميالدهم تاريخ تحديد وأن ، ولدوا متى جميعا

ال المحدد التصنيف بيتبابين المتوقع العرقى التشكيل عام بوجه ويعكس ، بلد الى بلد من تخدم٠ لعرقى األصل -
٠ الدراسة موضع للسكان

 وينبغى ٠ منفصل مطلق، ، أرمل ، متزوج ، ( الزواج له يسبق لم ) أعزب : يلى كما تصنف ٠ االجتماعية الحالة
يعيشان الذين المتزوجين غير القرينين أو العرفى، الزواج أى ، المحلية التقاليد عن معلومات أيضا تدرج أن

 عن معلومات تضاف ذلك وبعد الثانوية الدراسة صفوف استكمال أساس على عادة بيسجل ٠ التعليمى المستوى
٠ جامعية شهادات على الحصول و/أو الفنى التدريب استكمال

٠ فترة أطول ممارسته استغرقت الذى أى ، الحياة طوال الرئيسى العمل عن محددة معلومات ٠ المهنية الحالة
٠ آخر الى بلد من الفائت هذه وتتباين ٠ المهنية الحاالت فائت من محدد عدد فى المعلومات هذه وترمز

: التالية المعلومات أيضا أحيانا وتدرج

ا ، محلية ادارية وحدة أى أو المقاطعة اسم حسب ، المفاهيم( هذه من مفهوم كل

 ٠ النطاق واسعة تصنيفات بيستخدم قد أو للغاية محددا المعلومة هذه ترميز يكون قد أيضا وهنا ٠ الميالد مكان -
٠ المعلومة يستخدم من أغراض يعكس أن ينبغى الترميز فان ، محددا التسجيل يكون أن ينبغى حين وفى

٠ المستجوبعادة بها التىيتحدث اللغة -

 بطوائف واحدة عنديانة عبر ما واذا ٠ السائدة الرئيسية الديانات الترميز أنيعكس ينبغى ٠ الديانة -
٠ الطائفة فىتحديد النظر مراعاة ينبغى ، متعددة

 بسرب قرابتهم وصلة بالمنزل المقيمين األشخاص جميع وجنس سن عن معلومات غالبا تجمع ٠ االسرى التشكيل -
 عدم يرجح التى المعلومات جمع عدم ينبغى ولكن ٠ االجتماعية وحالتهم التعليمى مستواهم وعن ، العائلة

 ٠االخيرة( العبارة استعملت انا ) " العائلة رب و االسرة عبارتا بوضوح تعرف أن ويتعين ٠ استخدامها
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 دراسة من جزء ء االستقصا كان اذا اال ء االستقصا فيه بيجرى الذى البلب فى السائد التعريف اختيار األفضل ومن
 مسبقا التعريف تحديد أمكن واذا ٠ متفقعليه تعريف استخدام يجب الحالة هذه وفى البلدان. بين مشتركة

٠ باألفضلية حظى الذى التعريف لتعكس المعلومات هذه ترميز يتم أن فيمكن ، الكافية البيانات وجمع

 بأغراض يتعلق فيما معنى ذات المختارة النهائية الفائت أنتكون ينبغى ، البيانات تجميع ينتهى وعندما
 الفرق تحديد تم أنه وبما ، المثال سبيل فعلى ٠ أخرى بدراسات المباشرة المقارنة تتيح أن ينبغى كما ، الدراسة

 ٠ فأكثر سنة ٧٥و سنة ٧٤-٦٥ العئتين فى المقارنة الغراض يصنفون المسنين فان ، الهرم والمسن الفتى المسن بين
 العمل يمارسون الذين المسنين بدراسة مثال، ، االمر تعلق ما اذا لالستخدام مالئم غير بيكون قد التصنيف هذا أن بيد
 على الغرامة توقيع الن فأكثر سنة ٧٢ و سنة٧١ -٦٥ هو هناك العمرية الفائت تصنيف أن ذلك ٠ المتحدة الواليات فى
٠ والسبعين الثانية سن يبلغون من على يطبق ال معينا حدا يتجاوز دخال يكسب من

ادارية معلومات

على الحصول قدتم كان اذا ما معرفة الضرورى من  االستقصا فى اشتركوا والذين بهم االتصال تم بمن يتعلق وفيما
٠ ذلك تم ظروف أى ظل وفى من ومن مفيدة معلومات

: التالية

٠ الهاتف ورقم وعنوانه المستجوب الشخص اسم

٠ له المميز الرقم أو ، المقابلة اجراء عن المسؤول اسم -

٠ ( واحد لقاء فى المقابلة تستكمل ال قد ) المقابلة ( تواريخ ) تاريخ -

 المقابالت عن المسؤولون يأتى وعندما ، المقابلة تستغرقه الذى وقت ال لتقدير ) وانتهائها المقابلة بدء ساعة
 استغرقه الذى الوقت ادراج ينبغى كان اذا ما تحديد الضرورى من سيكون ، التقييمية المعدالت وضع مرحلة الى
امشاط(* هذا

 وفيما ٠ استكملت أم االسلة من جزء عن االجابة تمت أم رفضت قد كانت اذا ما وتحديد ، المقابلة ستكمالا -
 لكى الرفض وأسباب الديموغرافية الخصائص عن المعلومات من قدر أكبر جمع ينبغى الرفض، بحاالت يتعلق
٠ متحيزة العينة كانت اذا ما تحديد يمكن

٠ كاف( بوقت المقابلة قبل المستجوب عن ينوب الذى الشخص يحدد أن

كانت اذا ما الواضح من ليس ولكن ، نمطى بشكل المعلومة
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مريكيين اال بالمسنين المتعلقة والخدمات

النقل -١

االجتماعية/الترفيهية الخدمات -٢

التوظيف خدمات -٣

المؤسسة رعاية تحت التوظيف -٤

بالعمل المرتبطة ، التعليمية الخدمات -٥

العالجى التدريب -٦

العقلية الصحة خدمات -٧

النفسانى التأثير ذات العقاقير -٨

الشخصية الرعاية خدمات -٩

التمريضية الرعابة -١٠

الطبية الخدمات -١١

الصناعية واألطراف المساعدة األجهزة -١٢

الطبيعى العالج -١٣

المستمر االشراف -١٤

الخدمات مراقبة -١٥

السكن بتغيير متعلقة خدمات -١٦

المنزلى التدبير خدمات -١٧

الطعام اعداد -١٨

الحماية وخدمات والقانونية االدارية الخدمات -١٩

األبعاد المتعدد المنهجى التقييم -٢ ٠

الماب' ألساعدة' -٢١

البسيطة والمشتريات ، االغذية -٢٢

المسكن( ) االقامة مكان -٣٣

واالحالة واالعالم التنسيق خدمات -٣٤
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 لخدماتوا الموارد تقدير استبيان فى الواردة النوعية الخدمات منتعاريف مختارة أمثلة -١٤ الجدول
مريكيين اال بالمسنين المتعلقة

النقل -١

 االقدام(، على بالسير قطعها لممكن ا المسافة من أبعد ) المجتمع بأفراد تصالاال سبل توفير
 الفراغ أوقات وأنشطة ، واالصدقاء ، التجارية والمحال ، الخدمات مقدمى الى الوصول مثل

٠ خاصة بمناسبات والمشاركة

٠ آخر الى مكان من الشخص نقل: اساط

٠وايابا ذهابا الراكب الت: القياس وحدة

الترفيهية / الجتماعية ا الخدمات -٢

 المهارات تشجيع ،للفرد االجتماعية عالتالتفا وحجم نوعية زيادة
٠ والفكرية الفنية القدرات تنمية ذلك فى بما ، ابداعية أعمال فى

الفراغ وقت باستخدام

 لألفراد سواء ) والمنظمة المخططة ألنشطةوا االجتماعى التفاعل: النشاط
والعقلية بدنية ال القدرات تنمية أو االبداعى، للتعبير الفرصة

 اتاحة ( أوللجماعات
اشتراك أو ، والفكرية

: المختصون العاملون

: القياس وحدة

المجتمع

 االندية فى العاملون المتطوع، المنسق ، األئنشطة باستخدام المعالج االجتماعى، األخصائى
 األنشطة فى العاملون المهنى، المعالج ، الترفيهية األئنشطة فى العاملون ، االجتماعية
٠ الحرف معلمو ، التعليمية

الدورات

الطبيع-ى العالج -١٣

: النشاط

: المختصون العاملون

٠ والعالج التدليك و/أو البدنية التمرينات من مخططة مجموعة

 تدرب الذى ( المهنى غير أو المهنى ) الشخص ،الطبيعى العالج أخصائى
٠ سرة اال أفراد أحد الممرض، التمريض، مساعد مثل الممارسات

 ٠ الدورات : القياس وحدة
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 لخدماتوا الموارد تقدير استبيان فى بالخدمات المتعلقة االسئلة من مختارة أمثلة -١٥ الجدول
االمريكيين بالمسنين المتعلقة

 من تلقيتها التى أو الحاضر اوقت فى تتلقاها التى المساعدة نوع عن سئلة اال بعض عليك أطرح أن االن أود -٧ ا
 المنظمات، أو الوكاالت من المقدمة المساعدة فقط نعنى وال ٠ تحتاجها أنك ترى التى المساعدات أنواع عن أو ، قبل
٠ وأصدقائك أسرتك من تتلقاها التى المساعدة أيضا بل

النقل

؟ الطبيب لزيارة أو أصدقائك لزيارة أو حاجياتك ء لشرا تذهب عندما التنقل وسيلة لك يوفر الذى من ( ١)

"ال"[ أو " نعم " تحت عالمة ضع ]

أنتناتك _________________
أصدقائك أو أسرتك -

 القطارالكهربائى ،األجرة سيارة ،الحافلة ) العام النقل وسائل تستعمل 
الذغقى،الغ(

- ( اسمها حدد ) عامة مؤسسة ٠ل—٠—-
( اسمها حدد ) أخرى جهات ٠٠٠!٠٠٠■■!■ - —— ■

؟ وايابا با ذها السبوعية ا جوالتك عدد ، متوسط ال فى ، هو ما ( أ )

اجابة دون

 أو رات للزيا أو طبيبك الى ب للذها االن لك متاح هو مما أكثر للتنقل لوسيلة تحتاج أنك ترى هل )ب(
؟ الخ ، االجتماعية المناسبات

لترفيهية ا / عية الجتما ا ت لخدما ا

 منظمة مج برا أية فى اشتركت هل الشهر[( ]حدد منذ ) لماضية ا لستة ا ألشهر ا خالل (٣)
؟ لفنون ا أو الحرف تعليم فصول مثل ، فصول أو عية جما أنشطة أية فى أو ترفيهية

أو عية اجتما

[ بالعمل المرتبطة الفصول استبعد 0

اجابة دون
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( تابع ) ا ه الجدولى

)ج([ و )ب( (و )أ األسئلة اطرح "نعم"، كانت واذا ٠ )ج( البند الي انتقل ، "ال" االجابة كانت ]اذا

؟ األنشطة هذه فى اشتركت تقريبا االسبوع فى مرة كم ( أ )

 أقل أو سبوع اال فى واحدة مرة ا
 أسبوعيا مرات ثالث أو مرتان ٢
أكثر أو االسبوع فى مرات أربع ٣
اجابة .دون -

؟ ت المجموعا أو ألنشطة ا هذه فى تشترك ل التزا هل )ب(

نعم ا
ال صفر
اجابة دون -

 أنشطة أية فى أو ، ترفيهى أو اجتماعى ، منظم أو مخطط برنامج أى فى لالشتراك تحتاج انك ترى هل ( )ج
؟ فصول أو جماعية

نعم ا
■ ال صفر
اجابة دون -

الطبيعى العالج

؟ عالجطبيعى أى اتبعت ،هل الماضية لستة األشهر خالل (١٣)

نعم ا
ال صفر
اجابة دون -

[ وذج(وك( و)ب( (أ )‘االئلة اطرج "نعم" واذاكات ٠ )د( السوالى الى انتقلى ، "ال" االجابة' كات اذا ]

؟ فيه ساعدك من أو الطبيعى العالج لك أجرى الذى من ( أ )

األصدقاء أو االسرة أفراد ، أجر دون به، قام ا
الوكاالت احدى أوفدته شخص أو ، أجر مقابل به قام شخص ٣
 كالهما ٣
اجابة دون -

؟ الطبيعى العالج أنشطة آخرفى شخص ساعدك المتوسط، فى ، االسبوع فى مرة كم )ب(

االسبوع فى مرة من أقل ١
سبوع اال فى مرة ٣
 األسبوع أكثرفى أو مرتان ٣
اجابة دون -
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)ححابع( ١٥ العدول

؟ طبيعيا عالجا تتابع مازلت هل )ج(

نعم ١
ال صفر
اجابة دون -

؟ الطبيعى للعالج تحتاج أنك ترى هل )د(

نعم ا
ال صفر
اجابة دون -
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الوظيفى للتصنيف البديلة النظم عن األمثلة بعض - ٣

 االستبيانات هذه صممت التى المعلومات واستخدام تلخيص كبيفية عن ارشادات قليلة استبيانات سوى تقدم ال
٠ المذكورة ارشادات ال تقدم التى االستبيانات عن أمثلة ال بعض بيلى فيما ونورد ٠ لجمعها

 اوظيفى التصنيف نظام بسبب ال هنا مدرج وهو ٠؛ ٥٤] زيلندانيو البدنىفى العجز استقصاء هو ول اال والمثال
 على الحصول فى عناية من أولى وما عرضه طريقة ووضوح العينات أخذ فى أسلوبه بسبب أيضا وانما ، فحسب اتبعه الذى

٠ الخدمات مقدم بشأر. دقيقة معلومات

 ويوضح ، ما حد الى تعقيدا أكثر للتصنيف نظاما يستخدم ، [٥٣ ، ٥٢ ] نيفيل و أيزاكس عن المأخوذ ، الثانى والمثال
٠ مفيد نحو على وادراكها عليه تنطوى ما لفهم ذاتها فىحد المجمعة المعلومات تجاوز أهمية

 وهو ٠ [٣ ١ ] مريكيين اال بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان نموذج على فيعتمد الثالث المثال أما
لمجاالتا جميع فى اوظيفى االداء مستويات جميع اعتبار ال فى ويأخذ شموال أكثر الوظيفى للتصنيف نظاما يتضمن

 يكون قد ذلك، بيحدث وعندما ٠ آخر لغرض أيضا مفيدة معين لغرض المجمعة المعلومات تكون األحيان، بعض وفى
 ٠ القول لهذا توضيح الرابع والمثال ٠ جديدة دراسة ء اجرا من بدال المتاحة البيانات تحليل يعاد أن سرع واال االوفر من
 الوطننى الصعيد يمثل الذى ، الرئيسى الطولى ء االستقصا بيانات تكييف عليها ينطوى التى المتنوعة بالخطوات يقوم فهو

 وتجدر ٠ البيانات هذه تحليل عند تعينحلها التى المشاكل بيستعرض أنه كما أخرى، الغراض أصال صمم قد ويكون
 تقدير ءات الستقصا بالنسبة نمطيا الحال هو مما أكثر كانت البيانات كفاية الن برزت قد المشاكل هذه بأن المالحظة

 الوظيفى* االداء

نيوزيلندا فى البدنى العجز ء استقصا ١ -٣

 الفرصة واتاحة ، محدد جغرافى اقليم فى البدنى العجز انتشار مدى تحديد ٣٥٤] االستقصاء هذا من الغرض كان
٠ الداعمة والخدمات المنزلية الخدمات على المحتمل للطلب دقيق تقدير الجراء

 لعينات ا ألخذ تصميم استخدم فقد معروفة تكن لم البدنى بالعجز المصابون فيها يوجد لتى ا قع لموا ا الن ونظرا
 ٠ الرعاية مؤسسات فى المقيمين ألشخاصوا االسر من z١٠ قدرها عينة اختيرت االولى المرحلة ففى ٠ مرحلتين على

 بيعيش البدنى بالعجز المصاب الشخص كان اذا ما بنوده على االجابات أوضحت استبيان األشخاص هؤالء الى وأرسل
 ولم ٠ منهم ٩٦ ل مقابالت وأجريت األشخاص بهؤالء االتصال ذلك بعد وتم ٠ للرعاية مؤسسة فى يقيم أم أسرته وسط
٠ أكثر أو سنوات خمس العمر من البالغين األئشخاص سوى االستقصاء هذا بيشمل

 نسبة أن وبما ٠ المجيبين غير من بعينة أيضا االتصال تم االستبيان، على المجيبين تمثيل درجة من وللتأكد
 ممثلة االخيرة الفئة اعتبرت فقد ، المجيبين بين لنسبتهم مماثلة كانت المجيبين غير بين بدنى بعجز المصابين
٠ بأسرها للمجموعة
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 الجنس السكانحسب من ١٠٠٠ كل بين البدنى العجز انتشار عنمعدالت معلومات بتقديم البيانات ابالغ ويبدأ
 يعيشون الذين المصابين وعدد دراسته تجرى الذى الخاص المحلى المجتمع على االهتمام يركز ثم ٠ الحالة وخطورة والسن

 يقترح االنتشار معدالت فى تباينات وجدت وحيثما ٠ أخرى دراسات بنتائج النتائج مقارنة وتجرى ٠ المجتمع هذا فى
 تعاريف اختالف المصادفة، على تتوقف الدراسات بين المقارنة تجعل التى الكبيرة المشاكل ومن التباين. لسبب تقدير

 علسى تقتصر ال المشكلة أن له بيوسف ومما ٠مرين اال بينهذين التوفيق النادر ومن ٠ استخدمت التى العجز ومقاييس
البدنى* العجز

المسنب احتياجات قبياس ٢-٣

 الرعاية مجال فى االضافية الخدمات من المسنين احتياجات بقياس [ ٥ ٣ ، ٥]؟ ونيفيل أيزاكس يهتم
 اذا وما الفرد حالة اعتبارهما فى ويأخذان واالمان، والنظافة والدفء ء الغذا من مرضيا مستوى توفر التى االساسية

 بالفعل المقدمة الخدمات لتقديرحجم أساسية أهمية ذات االخيرة المعلومة وهذه ٠ المالئمة الخدمات بالفعل يتلقى كان
٠ الالزمة االضافية الخدمات وحجم

 على البدنية يشطن' واال اآللية األنشطة ) اليومية الحياة أنشطة مجال : مجالين فى المعلومات يستخدمان وهما
. ٠ اجتماعى ال والدعم ، السواء(

 بقدر الدائها المساعدة تلزم التى المحددة األنشطة على اهتمامهما ينصب ال ، اليومية الحياة بأنشطة يتعلق ففيما
 حددا وقد ٠ الزمة المساعدة فيها تكون التى الفترات بين يفصل الذى الزمنى بالفاصل النشطة ا هذه ربط على بينصب ما

: فواصل ثالثة
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 منزلية أعماال ذلك ويشمل ٠ أقل أو ساعة ٣٤ اآلكل أدائها الى االمر يحتاج ال التى المهام أى فاصلطويل، )أ(
، والغسيل المنزل وتنظيف الحاجيات ء شرا مثل متعددة

، أساسيا ليس توقيتها تحديد حيث النهار فى ساعات بضع كل وهاأدا يجب التى المهام أى ، قصير فاصل )ب(
، والشراب الطعام توفير مثل

 الشخص مساعدة مثل ، تحدث حالما أداوها يجب والتى بحدوثها التنبؤ يمكن ال التى المهام أى ، حرج فاصل ( )ج
٠ فيه يعيشون الذى المحيط على أو أنفسهم على خطرا يشكلون بمن والعناية ، المرحاض الى الذهاب فى

 وقات واال الفترة طول يعكس (، بالوحدة الشعور مقباس يسمى ) نقاط ٤ من مقياس بموجب االجتماعى الدعم ويقاس
: يلى كما بالوحدة الشعور مقياس يكون ثم ومن ٠ النهار ء أثنا بمفرده الشخص فيها يكون التى

، اليل أثناء أبدا وحيدا بيترك وال انهار فى ساعتين من قل ال وحيدا الشخص يكون : درجة أدنى -
، ليل ال ء أثنا أبدا وحيدا يترك وال ، النهار فى ساعة ا ٣_٣ لمدة وحيدا الشخص يكون : النهارية الدرجة -
، ليل ال طوال ووحيدا ، النهار فى ساعات ١ ٠ من قل ال وحيدا الشخص يكون : ليلية ال الدرجة -
٠ ليل ال لطوا ووحيدا ، النهار فى ساعات ١ ٠ من ألكثر وحيدا الشخص يترك : درجة أقصى -

 مجموعة ١ ؟ الى المسنين تصنيف فى ( بالوحدة والشعور الزمنى الفاصل ) المقياسان هذان يستخدم ، ذلك وبعد
 األ مر اال يحتاج ال السكان، مجموع على النظام هذا ولتطبيق ٠( بالوحدة الشعور لقياس درجات ٤ X زمنية فواصل ٣ )

٠ االساسية الرعاية من احتياجاتهم تلبية بأنفسهم يستطيعون الذين مجموعة هى - أخرى مجموعة الضافة

 ، ستلبى االساسية الرعاية من االحتياجات جميع أن بالضرورة يعنى آخر شخص وجود أن ونيفيل أيزاكس أدرك وقد
 مدى المؤلفان حدد ، وعليه ٠ الرعاية مقدمى لبعض بالنسبة له لزوم ال عبائ ستشكل االساسية الرعاية تقديم محاولة وأن

 قائم نظام الى مجموعة ا ٢ على القائم النظام حول قد التحديد هذا أن والواقع ٠ المفرط لالجهاد الرعاية مقدمى تعرض
 على القائم النظام ويتيح ٠ ( لالجهاد مستويين X بالوحدة الشعور لقياس درجات ٤ X زمنية فواصل ٣ ) مجموعة ٣٤ على
 اضافية ال المتطلبات تقدير فى استخدامه ويمكن ، المطلوبة االساسية الرعاية لنوعخدمات الدقيق التحديد مجموعة ٣٤

 المتعلقة المعلومات أى - هذا التصنيف نظام أساس ويبين السكان. لمجموع االساسية الشخصية الرعاية منخدمات
 ٠ الخدمة مقدم لدى فيها الخبرة تتوفر أن ينبغى التى المعينة المسائل - اليومية الحياة أنشطة من محددة بأنشطة
 ٠ المجال هذا فى التدريبية ادورات دعداوا الخدمات مقدمى الختيار ملموسا أساسا يوفر وبذلك

أالمريكيين بالمسنبن المتعلقة وألخدمامحت ادوارد تقدير أستبيان نموذج ٣-٣

 أى على االجابات فحص الممكن فمن لسكانىوا الفردى( السريرى) المستويين على صلة ذا االستبيان هذا يعتبر
 السكانية لمجموعة فى المتزوجين نسبة تحديد مثل ، مستقلة كوحدة المعلومات هذه مثل واستخدام أسئلته من سوال

 أو معينة مهام أداء فى صعوبة يجدون من ونسبة ، االجابات من عليها يستدل التى المعيشة وأنماط ، المدروسة
 استبيان ال يقدم ، والمفصلة المحددة المعلومات هذه الى باالضافة ولكن ٠ المختارة المهام أداء االطالق على يستطيعون ال

 واالقتصادية، االجتماعية الموارد )وظيفى ال االداء يشملها التى الخمسة المجاالت من مجال كل فى االجابات لتلخيص وسيلة
 ء دا لال ممتاز مستوى ) ١ من درجاته تتراوح لمقياس طبقا وذلك ، ( يومية ال الحياة وأنشطة ، والبدنية العقلية لصحةوا

 المجاالت عبر الوظيفى االداء عنتالزم بيانية الخمسصورة المعدالت وتوفرهذه ٠ الكامل( القصور ) ٦ الى ( الوظيفى
 استبيانات على المنهج هذا تطبيق ويمكن ٠ السكانية المجموعة أو الفرد عن شاملة روية تعطى فانها ثم ومن ، الخمسة
 الوظيفى، االداء حالة لتقدير األصل فى يصمم لم استبيان على المنهج هذا تطبيق على مثال ٤-٣ القسم فى ويرد أخرى.

 اواليات فى االجتماعى التأمين ادارة أعدته الذى التقاعد حاالت لتاريخ الطولى باالستقصاء الخاص االستبيان وهو
٠ المتحدة

 ذلك ولكن ٠ نقاط ٦ من مقياس فى المدرجة التمييزات على االبقاء المهم من يكون قد ،السريرى القياس والغراض
 وأن للغاية (كبير ٧٧٧٦ = ٦ ) ذلك الناتجعن ابيانية الصور عدد ن ال بالسكان، المتعلقة لالغراض مهما ليس
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 سيسفر الذى ، المعلومات تجميع يتم أن الضرورى ومن ٠ المفيد بالتخطيط يسمح ال بحيث للغاية صئيل بينها التمييز
 فى السائد الكامل االداء نمط سيشمل هذا من رغم ال على ولكنه السلوك حيث من المتميزة المجموعات من صغير عدد عن

 المقاييس من كل على الواردة المعدالت ويمكنجمع ٠ بذلك للقيام متنوعة أساليب وهناك ٠ معينة سكانية مجموعة
 ٠وشامل( كامل قصور أى -٣٠ الى - مجال كل فى االداء من ممتاز مستوى أى - ٥ من المجموعة الدرجات وتتراوح ) الخمسة

 الذين وأولئك للرعاية مؤسسات فى يقيمون الذين األشخاص بين التمييز فى مفيدة المجموعة الدرجات هذه أن اتضح وقد
٠ [٩] المجتمع وسط يعيشون

٠ [ ١١٣] القصور هذا وشدة قصور فيها

 صحيحا هذا قديكون حين وفى متساوية♦ المجاالت أن يفترض ، ملخصة معلومات أساس على القائم التصنيف أن بيد
 جميع فى صحيحا كان اذا ما نعرف ال فاننا ، ( المؤسسات فى للرعاية بالنسبة صحيح أنه يبدو ) ات لحالا بعض فى

٠ المجاالت بين التمييزات على يحافظ الوظيفى ء االدا لتصنيف نظام استخدام يفضل ربما ، ثم ومن ٠ الحاالت

 الثنائية الخمسة المقاييس وتعطى ء. اجزا ال ثنائية مقاييس باستخدام ، فعال أعد وقد النظام، هذا مثل اعداد ويمكن
 يكون الوظيفى االداء فائت من المتساوية والفئه ٠ الوظيفى االداء فائت من متساوية فئه أو بيانية صورة ٣٣ ء االجزا
 الحرف ويوضح ٠١٦ الجدول من ول اال العمود فى الفائت وصف ويرد ٠ وظيفى ال االداء حالة نفس االفراد لجميع عندها
 غير الوظيفى االداء يوضح الصغير الحرف أن فىحين (، ٣ أو ٢ أو ١ الدرجات أى ) الكافى الوظيفى االداء الكبير
مثلما قصور، فيها يوجد التى المجاالت عدد حسب الوظيفى االداء فائت رتبت وقد ٠ ( ٦ أو ه أو ٤ الدرجات أى ) الكافى

٠ الجدول فى الثانى العمود

 يشكل ، لعينتين ا لكلتا وبالنسبة ٠ التمثيل فى وية متسا جميعها ليست ت الفائ أن ا ٦ الجدول دراسة وتبين
 فى المسنين من Z ٥٧ ،و درهام فى المسنين من ٥٩) األغلبية ، كافيا الوظبيفى أدائهم مستوى كان الذين ،المسنون
 وفئتين ، SEMPA, SEMpA, SEMpa درهام حالة فى فقط فائت ثالث ممثالفى أكثرمن^لثىهوالءالسكان وكان ٠ ( كليفالند

 كليفالني حالة فى فئة ا ٤ و درهام حالة فى فئة ١ ؟ هناك ،ذلك من العكس وعلى ٠ 629٨و SEMpA كليفالند حالة فى
 تمثيال الممثلين السكان بعض أن الواضح ومن المسنين. من جدا صغيرة نسبة عند وجدت أو االطالق على موجودة تكن لم

٠ sempa : التام الوظيفى القصور فئه فى تصنيفهم يمكن الذين هؤالء مثل ،الرعاية مؤسسات فى يقيمون المجتمع فى صئيال

 الخدمات. اعداد كيفية يوضح ثم ومن السائد، القصور نمط على التعرف بيتيح النه مهم التصنيف نظم من النوع وهذا
 البلد من مختلفة أجزاء فى يعيشون الذين السكان بين للمقارنة ، مثال ، استخدم فقد ٠ أخرى الغراض مفيد أيضا وهو
، أخرى مناطق فى السكان من أفضل الوظيفى أدائهم حالة تكون معينة مناطق فى السكان أن أظهرت مقارنة وهى ، ذاته
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الوظيف)أ( األداء فائت منفئه كل فى المجتمع وسط يعيشون الذين نسبة -١٦ الجدول

الوظيفى االداء فئة
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ر٠٣ ر٠٢ SEMPa
ار١ ر٠٦ SEMpA
ر٠ا ٠١ ا SEmPA
ر٤ ر٠٥ SeMPA
٠٤, ر٠٣ sEMPA

ر٤ ر٠٦ SEMpa
* * SEmPa

ر٠ ا ر٠ ا I SEmpA
* * SeMPa

ر٠ ا ر٠٢ SeMpA
* ز ٢ SemPA
* مال sEMPa

ر٠ ١ ر٠ ا sEMpA
* * sEmPA
ر٠ا ر٠ ا seMPA

ًا. ر٠ ٥ SEmpa
ر٠ا ر٠ا SeMpa

* ر٠ا SemPa
ر٠١ ر٠ا SempA

ر٠ ١ ر٠ا ٣ sEMpa
- * sEmPa
* - sErnpA
* - seMPa
ر١ * seMpA
ار semPA

ر٠ا ر٠ ا Setnpa
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* * ٤ seMpa
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* ل ٥ 5200

١٦٠٩ ٩٩٨ العينة أعداد مجموع

٠٤٧٠] المرجع : المصدر

االجتماعى المجال =6 )أ(
E = االقتصادى المجال
M = العقلية المحة
P - البدنية المحة
A • اليومية الحياة أنشطة
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 التوزع هذا سبب تحديد الى مريحتاج اال واليزال ٠[ ١٥] حضرية أو ريفية منطقة فى باالقامة بالضرورة يرتبط ال ذلك وأن
 االداء فئة نفس فى المندرجين االفراد أن بكليفالند المتعلق ء االستقصا من اتضح فقد آخر، مثل وهناك ٠ التفريقى
 من أكبر عدد توفر قد كان لو أنه التكاليف تقدير وأوضح ٠ مختلفة سكنية مواقع فى موفقة حياة يعيشون كانوا الوظيفى
 المعلومات الخدمات مقدمو استخدم وقد ٠[ ٩ ٥] كبيرة مالية وفورات تحقيق المكن ، تقييدا واالقل ثمنا االرخص المساكن
٠ يتعينعليهمخدمتهم الذين األشخاص الى بالفعل الخدمات يقدمون كانوا اذا ما لتحديد الوظيفى االداء بفئه المتعلقة

 والخدمات الموارد تقدير استبيان نموذج أهمية أن بيد ٠ المستعرضة المعلومات استخدام الى األمثلة هذه وتشير
االداء حالة بيان فى مفيدة المستعرضة ت لمعلوما ا وتعتبر ٠ لطولى ا تطبيقه فى تكمن المريكيين ا بالمسنين المتعلقة
 يطرح سوال ك هنا ولكن ٠ تحسينها أو الحالة هذه على لالبقاء الالزمة الخدمة نوع بيان وبالتبعية ، ملة لشا ا الوظيفى

 عشوائية عينات أخذ فيمكن ٠ طرق بعدة ذلك ويمكندراسة المطلوب. التأثير المقدمة للخدمات كان اذا ما وهو ، نفسه
 اذا اال مفيدا يكون ال األئسلوب هذا أن بيد ٠ الحالتين نتائج بين المقارنة اجراء ثم خاص تدخل أى وبعد قبل منفصلة

 كان اذا أما ٠ التقاعد لمعاشات الشامل النظام فى التغييرات تأثير فى مثال ،السكان من كبير بعدد بيتعلق التدخل كان
األفضل من ، الحالة هذه وفى ٠ االجراء هذا باستخدام تأثيره تحديد بيمكن فال السكان، من قليل بعدد بيتعلق التدخل

 الجدير من فان ، ذلك عن وفضال ٠ الوقت نفس فى واحد تدخل من أكثر دراسة يمكن ، النهج هذا وباستخدام
 المقدمة آخر( تدخل أى أو ) الخدمات لتقديرتأثير ، التطفل من خال كمقياس ء االجرا هذا استخدام يمكن أنه بالمالحظة
 متنوعة مجموعات تأشير دراسة بالفعل يتيح ء اجرا ال هذا فان باألشخاص مرتبطة الخدمات أن وبما ٠ العادية بالطريقة

٠ الجارية الخدمات تقديم آليات فى التدخل دون ، الخدمات من

أخرى أغراض بهدف االبعاد ألمنعدل

ر ص٠-انللحقد>ي٠ع٦بس| .ال١ عا اجل من الوظبخى االداء لتصحبف وطام الوطيفى االداء لحقدير مقذايبى وصع عن مثأل ٤-٣

 االجتماعى التأمين ادارة أجرته الذى التقاعد حاالت لتاريخ الطولى لالستقصاء وصف ا-؟ القسم فى بايجاز ورد
 الغراض المجمعة البيانات تكييف أحيانا الممكن من أنه لبيان هنا ء االستقصا هذا ويستخدم ٠ المتحدة الواليات فى

٠ خاص استقصاء اجراء الى الحاجة تقليل أجل من أخرى

 الطولى ء االستقصا فى يستخدم الوظيفى ء دا لال تقدير وضع الممكن من بأنه ذلك أوصى وقد مريكيين. اال بالمسنين المتعلقة
 من طلب وقد ٠ مريكيين اال بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد باستبيان الخاص بالتقدير للمقارنة قابال ويكون

 المتعلقة والخدمات الموارد استبيان فى قياسها تم التى الوظيفى لالداء الخمسة ات المجال فى الخبرة ذوى األئشخاص
 ( اليومية الحياة وأنشطة البدنية والصحة العقلية والصحة االقتصادى والمجال االجتماعى لمجالا ) مريكيين اال بالمسنين

 فى الوظيفى االداء بتقدير صلة ذات يعتبرونها التى البنود وبيان التقاعد حاالت لتاريخ الطولى ء االستقصا فحص
 بتحديد المعدالت وضع فى المتمرسين من اثنان قام البنود، هذه على االجابات أساس وعلى ٠ المختارة الخمسة المجاالت
 بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان فى الموضوعة بالمعدالت بالمقارنة مجال لكل معدالت مقاييس

٠ الخمسة المقاييس من مقياس لكل الست النقاط جميع وضع دائما الممكن من يكن لم أنه من الرغم على مريكيين، اال
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 تحليل عنطريق الداخلية البيانات سالمة تقدير وتم ٠ مستقال اسهاما تقدم ال التى البنود أغفلت ، العملية وأثناء
 بالفعل، ، تقع معين مجال فى الحالة تقيس أنها يفترض التى البنود كانت اذا ما لتحديد استخدم تحليل وهو ، العوامل

 االستقصاء من المختارة البنود تطبيق طريق عن قدرت فقد المعايير وسالمة المتزامنة السالمة أما ٠ المجال هذا نطاق فى
 السكانية المجموعة على امريكيين ال بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير واستبيان التقاعد حاالت لتاريخ الطولى
 ومساعدو ، الشيخوخة مجال فى النفسانيون االطباء يها ال توصل التى النتائج بمقارنة وكذلك ، النتائج ومقارنة ذاتها

 العقلية الصحة تبمجاال يتعلق فيما السكانية المجموعة هذه أفراد فحصوا الذين الطبيعى العالج وأخصائيو األطباء
 اتحال لتاريخ الطولى االستقصاء فى العقلية الصحة مقياس اعتبر لذلك، ونتيجة ٠ اليومية الحياة وأنشطة لبدنيةوا

 المجاالت فى مقبول مستوى الى التوصل تم ولكن — الحياة عن للرضا كمقياس باالحرى بدا انه بل - مالئم غير التقاعد
 فقدكفلت ،التقاعد حاالت لتاريخ الطولى االستقصاء لبنود معدالت االلكترونى بالحاسب استحدثت وحيث ٠ األخرى
 االستقصاء أسئلة أن لو ذلك يتم أن الممكن من كان ،ولكن االفراد اجابات موثوقية فحص يتم ولم ٠ المعدالت موثوقية
 ء عب من بالفعل االختبار يشكله لما االجراء بهذا القيام عدم وآثرنا ٠ قصيرة فترة بعد أخرى مرة طرحت قد الطولى

٠ المسنين األشخاص هؤالء على ثقيل

 الوظيفى للتصنيف نظام لوضع ، فحصها تم التى ات المجال فى الوظيفى، ء دا اال عنحالة المعلومات واستخدمت
 الى نقاط ٦ من مقياس كل قسم ، الوظيفى للتصنيف ول اال بالنظام يتعلق وفيما ٠ النظم هذه من عدد ، باالحرى ، أو

 وجود لتحديد ٦-٣ والمعدالت الوظبيفى، االداء فى قصور وجود عدم يحددان بحيث ٣ و ا المعدالن فأدمج : قسمين
 الناحية من متساوية حالة ٣٣ عن النقطتين ذات الخمسة المقاييس معدالت ادماج عمليات جميع وأسفرت ٠ القصور

 تسمح ال قليلة بيانات سوى يقدموا لم الذين األشخاص لتشمل والثالثون الثالثة لحالةا اليها وأضيفت ، الوظيفية
 الحاالت من حالة كل نطاق فى الواقعة النسب دراسة وبينت ٠ ( يسار ال الى عمود أقصى ،١٧ الجدول أنظر ) بالتصنيف

 من يعانون ولكنهم جيدة بدنية بصحة يتمتعون الذين األشخاص حالة مثل ، بالفعل نادرة الحاالت بعض أن ٣ ٢ ال
 لحاالتا تصنيف جرى ، الزمن مر على التغييرات ولدراسة ٠ اليومية الحياة أنشطة ء أدا على القدرة مجال فى قصور

 نسبة حددت ،وبذلك الثانى الفوج حاالت من حالة كل مع بالمقارنة ول اال الفوج فى اوظيفى االداء ناحية من المتساوية
 أمكن ، ا ٧ الجدول دراسة ومن ٠ االخرى منالفائت كل الى انتقلوا الذين ونسبة األصلية الفئة فى ظلوا الذين األشخاص

 الى االشخاص تحرك اتجاه معرفة أمكن الثابتة غير ات بالحال يتعلق وفيما ، الثابتة وغير الثابتة الحاالت معرفة
٠ األشخاص من العديد لدى تحسن حدث وقد ، االنخفاض اتجاه فى حتما التحرك يكن ولم ٠ االخرى الحاالت

 الجدول تشكل فقد ٠ طولية دراسة أية فى عمليا ليس والثالثين االثنتين الفائت نظام أن الجدول هذا استخدام وبين
 ١٠٨٩ = ٣٣*٣٣المتقاطعة،من التصنيف مصفوفة أى ،الثانى الفوج بيانات مع األول الفوج بيانات لمقارنة المتقاطع

 هذا من مصفوفة ،فان للغاية كبيرة العينة تكن لم ما ولكن، هامة معلومات ذلك يوفر ، السريرية الناحية ومن ٠ خانة
 من مزيد الى تقسم عندما وذلك ، ( خالية خانات وجود بسبب ) احصائية ال الناحية من التداول صعبة تصبح الحجم

 تأثير لمالحظة أو ، ء للنسا الوظيفى االداء عن بمرورلزمن يختلف، الوظيفىللرجال األداء كان اذا ما لمعرفة الخانات
٠ الديكأ اندخالت

 كبير ارتباط هناك كان ، خاصة بصفة العينة هذه ففى ٠ للتصنيف بديلة نظم للدراسة أخضعت ، ذلك على ء وبنا
 الحياة أنشطة تقديرمعدالت فى المستخدمة البنود الن نظرا ، ايومية الحياة أنشطة ومعدالت البدنى الصحى وضع ال بين

 مبرراته له أمر اليومية الحياة أنشطة معدالت اغفال أن وبدا ٠ البدنية الصحة معدالت تقدير بنود من متفرعة كانت اليومية
 أربعة عن معلومات الى يستند للتصنيف نظام أساس على العمل وتقرر ( معلومات أية فقدان ذلك بيسبب لن اذ )

 يتم التى لمجاالتا بين جدا مختلف ارتباطات نمط يوجد وربما ٠ فئه ٣٢ من بدال فئه ١٦ ب أى ، خمسة من بدال مجاالت
ذلك. يعكس أن التصنيف لنظام وينبغى ٠ أخرى لعينات بالنسبة فحصها

 بعد اضافيا متقاطعا تصنيفا وصنفت البيانات من أفواج أربعة من عليها الحصول تم معلومات ندرس كنا أننا وبما
 أن المحتمل من وليس ٠ ذلك من حتى أقل بتحديد يتسم نظاما نستخدم أن الضرورى من وجدنا فقد ، جديد حدث تدخل
البيانات. من أفواج أربعة الى التوصل النادر من النه ،نظرا لمجالا هذا فى العاملين من القليل اال المشكلة هذه يواجه
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 االداء تصنيف نظام مرة ول ال نوقش عندما وصفها سبق التى البدائل بعض هى درسناها التى البدائل وكانت
 معدالت وضع امكان لعدم نظرا مالئمة غير كانت - المعدالت جمع مثل — ءات االجرا بعض أن الواضح من وكان ٠ الوظيفى

 أساس على القائم التصنيف نظام هو محتمل بديل هناك وكان ٠ الخمسة المقاييس من مقياس كل فى الست النقاط لجميع
 الحياة أنشطة مجال عن االستغناء بعد ) مجاالت أربعة وجود ومع ٠ الشخص لدى قصور فيها سجل التى المجاالت عدد

 يتوفون الذين األشخاص الدراج أخرى فئه اضافة ضرورة بسبب ، فائت خمس يتضمن نظام عن ذلك أسفر فقد ٠ ( اليومية
 طفيف تعديل بعد االمر، نهاية فى ، اعتمدناه الذى النظام هو هذا وكان ٠ تصنيفهم يمكن ال الذين أو ، ذلك غضون فى
 بسيطة كانت المعنيين االفراد بين االختالفات الن نظرا ، ات مجال وأربعة مجاالت ثالثة فى القصور فائت ادماج هو

 فقط، البيانات من فوجين مفيداجدالغاية نظاما كان الذى ،فئة ٣٣ على القائم النظام جانبا نحينا ،وهكذا ٠ للغاية
 القارئ ويستطيع البيانات. من متعددة أفواج لتحليل مالءمة أكثر وكان ، فائت خمس قوامه للغاية بسيطا نظاما وطبقنا

 ، [ ٨ ] وزمالئة بيشوب تفىمؤلفا فنية ال واالجراءات االحصائية للخلفية تفسيرات يجد أن الفنية االهتمامات ذو
 الن دهاعدا تم مبسط عرض عن عبارة االخير المولف وهذا ٠ [ ٦٣] الندرمان و [ ٣٥] فاى و جودمان و [ ٣٧] فاينبرغ و

٠ معقدة كانت االخرى المؤلفات
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السكان مستوى على األبعاد المتعدد الوظيفى االداء لتقدير المستصوبة المعايير - ٤

 لمراد ا لحالة ا يقيس أن ينبغى أنه بمعنى ، ذاته لوقت ا فى به وموشوقا سليما مستخدم تقدير أى يكون أن ينبغى
 ٠ متسقا القياس يكون وأن ، قياسها

والموثوقية السالمة ١-٤

 معايير أن من الرغم على
 يتم لم ، الصالحية واختبارات

ز االنجا رات اختبا مثل ، رات الختبا ا مجاالت بعض فى بدقة حددت قد والموثوقية السالمة

السالمة

 السالمة من أنواع ثالثة وهناك ٠ يقيس أن له مقررا كان ما به يقيس الذى افعلى بالمدى تقدير أى سالمة تعرف
٠ والتركيب والمعايير المحتوى : اختبار أى تقييم فى تستخدم

٠ لتنبؤية ا والسالمة منة لمتزا ا السالمة من كل معنى يضم الذى المنفرد المصطلح االن هى ر فعبا ا وصالمة'

 نفس فى ، أساسيا أجرى، آخر اختبار نتائج مع االختبارات أحد نتائج اتفاق مدى الى المتزامنة السالمة وتشير
 يجريه هيكلى استبيان مثل ، النوع نفس من آخر اختبارا (- معيار ) مقبول مقياسى وهى — المقارنة تشكل وقد الوقت.

 غير المقابالت مثل ، التقدير وسائل من مقبولة أخرى وسيلة أية أو المستجوبين، األشخاص بمقابلة القائمين أحد
 المعيار سالمة تضع ال األبعاد المتعدد التقدير استبيانات وبعض ٠ المهنيون يجريها التى الهيكلية شبه أو الهيكلية

 التأمين بدراسة الخاص راند استبيان مشل ، االستبيانات هذه الغراض مالئم معيار يوجد ال أنه بحجة ، دراسة موضع
 تها تقديرا رنة بمقا تهتم ، ء سوا علىحد نيا وسكا سريريا تطبق بحيث التىصممت االخرى، نات واالستبيا الصحى.

 بالمسنين المتعلقة لخدماتوا المواد استبيانتقدير مثل مهنى، بها يقوم أن الممكن من التىكان بالتقديرات
٠ واالحالة للتقدير الشامل التقييم استبيان مباشرة غير وبصورة مريكيين، اال

 فيم يتفقون ال قد ، مثال فالمهنيون، ٠ متسقة غير معلومات تقدم النها خاص، نوع من مشاكل المعايير بعض وتثير
 الجانب الى والتقديرالمستند استبيان الى المستند التقدير بين االتفاق فانضالة ثم ومن ٠[ ٣٩ ] التشخيص بشأن بينهم

٠ االستبيان سالمة عدم ال المهنيين بين االتفاق عدم تعكس أن يمكن المهنى



76 ٧٦

 بيد التقصى. موضع التقدير واجراء المعيار من كل من الوقت نفس فى المعلومات على الحصول امكان النادر ومن
 فيما الشخصية الحالة تغيير احتمال ، حد أدنى الى ، بيقل بحيث قصيرة تكون أن ينبغى االثنين بين الفاصلة الفترة أن
 أى طرأ قد كان اذا ما يحدد أن ينبغى ،الفحص مناسبتى بين وقت مر اذا ، أنه الطبيعى ومن ٠الفحص مناسبتى بين

٠ اللزوم عند ، االعتبار فى ذلك بيؤخذ وأن الشخصية لحالةا فى تغيير عن بيسفر أن شأنه من حدث

 قائمة تالىمعلوما استنادا قادمة بحالة بدقة التنبؤ مدى على التنبؤية السالمة وتركز
 اختبار النادر من فان السنين، مر على وظيفى ال االداء حالة تغير عن القليل سوى نعرف ال

. السالمة'♦

 علميا معنى تكون قياسها االستبيان التىيفترض المفاهيم كانت اذا ما رتعنىباظها فانها التركيب سالمة أما
 فيما ارتباطا أكثر الوظيفى. االداء مجال نفس فى الحالة تقيس التى البنود تكون أن بينبغى ، ولذلك ٠ [٠٣٦ ] ومفاهيميا

 ارتباطها من ( للدرجات ملخص وجود بافتراض ) ذاته المجال هذا فى النهائى الدرجات بملخص ارتباطا وأكثر بينها
 شكل أهم هو وهذا ٠ المجاالت بهذه المتعلقة الدرجات بملخص أو االخرى المجاالت من أىمجال تحت المدرجة بالبنود

 لدراسة راند واستبيان المستويات المتعدد التقدير أداة استبيان من كل عليه يعتمد االستبيانات سالمة أشكال من
 ٠ الصح التأمي.

لموثوقية ا

 وهناك ٠ ودقة صدق من يستطيعون ما بكل سئلة اال على سيردون المستجوبين األشخاص أن ، عام بوجه ، افترض وقد
 تحديد منها الغرض فرز عملية وهما ، ذلك تقدير الى تسعى التى االستبيانات فى ، لالحواا أغلب فى يدرجان، بندان

 من المعلومات تجمع ، كذلك االمر يكن لم واذا ) عنها ويجيب سئلة اال يفهم أن يمكن المستجوب الشخص كان اذا ما
٠ المقابلة أجرى الذى الشخص وتقييم ، ( بديل مصدر

 فان عليهم، المطروحة االسلة المستجوبون األشخاص يفهم أن لضمان ، عموما ، توخيت قد الدقة أن من ارغم وعلى
 تتسم التى االبالغ دقة مع للمقارنة قابلة االبالغ دقة أن افتراض الضرورى فمن ، ثم ومن ٠نادرا اال تقيم لم االجابات دقة
 الدراسات هذه فان الطبية، وبالمعلومات مراض باال يتعلق وفيما ٠ المسائل هذه لفحص خصيصا المجراة الدراسات بها

مؤلف الى الرجوع يمكن ، االقتصادية ئلبالمسا يتعلق وفيما ا[، ٠٣ الى ٩٩ من] المراجع فى المذكورة الدراسات تتضمن
[٣٦]٠

 تحديد هو الوظيفى االداء لتقدير األبعاد المتعددة الهيكلية االستبيانات موثوقية تقييم من ساسى ا ال الغرض وكان
 بنفسه المعدالت واضع بين فق التوا ومدى ، المجمعة ت المعلوما وثبات ، الموجودة ييس المقا بين داخلى ال ق التسا ا مدى
٠ للدرجات نهائية ملخصات من اليه التوصل تم ما على المختلفين المعدالت واضعى وبين

 نفس على الموجودة البنود بين القائم الترابط مدى يقيم البنود المتعددة المقاييس بين الداخلى االتساق ان
 الحقيقى التباين تعتبر والتى المحرزة الدرجات مجموع فى الممثلة المحدد االجمالى التباين نسبة ويقدر المقياس،

 القياس يكون وعندما ٠ كرونباخ ألفا احصاء فى عادة المستخدم االحصائى األسلوب هو وهذا ٠ المحرزة الدرجات لمجموع
 لتحليل خاص نمط يستخدم (، اليومية الحياة أنشطة بعض قياس فى عادة الحال هى مثلما ) جوتمان مقياس شكل فى

 بعد ذات البنود كانت اذا ما االستعادة امكانية اختبارات وتوضح ٠ االستعادة امكانية معامل هو الداخلى، االتساق
٠ [١ ؟ ] القياس فى المدرجة البنود عن االجابات من واحد نمط بواسطة الدرجات وضع االمكان فى كان اذا وما واحد

 بنفس تأتى وبالتالى االستجابة نفس عن الظروف نفس تسفر أن المفروض فمن ، ثابتة المعلومات كانت ما واذا
 عادةبا ، عادة ، المعلومات ثبات ويدرس ٠ قياسه بيجرى مما التحقق المستحيل فمن ، كذلك االمر يكن لم واذا ٠ التقييم
 تضمنعدم بحيث طويلة ولكنها ، ملحوظة تغييرات أية خاللها تحدث ال بحيث للغاية قصيرة فترة خالل التقييم اجراء
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 فى االجابات بين االرتباط زاد وكلما ٠ ( أدنىحد الى به تأثره أو ) االول التقييم باجراء الثانى التقييم ء اجرا تأثر
 من أعلى ، عادة تكون، الموضوعية البنود بين االرتباط معدالت أن مالحظة وتجدر ٠ التقييم ثبات زاد كلما المناسبتين

٠ الذاتية البنود بين االرتباط معدالت

المختلفين المعدالت واضعى

 عندما ٠ الثانى للمنهج بالنسبة كذلك بالضرورة االمر وليس ، للدرجات متسقة ملخصات عن االول المنهج ويسفر
 االجابات نفس تقدم عندما )أ( يلى: ما ضمان على العمل يجب ، للدرجات ملخصا يعدوا أن المعدالت واضعى من يطلب

 ،المعدالت واضعى بيبن الموثوقية قياس هو وهذا ) الدرجات ملخصات نفس يمنحون فانهم مختلفين معدالت واضعى الى
 بالنسبة الموثوقية قبياس هو وهذا ) الطريقة بنفس المعدالت وضع فى المعدالت واضعو يستمر ، الوقت وبمرور )ب(

 والخدمات المواد تقدير واستبيان واالحاطة' للتقدير الشامل التقييم استبيان من كل ويستخدم ٠( نفسه المعدالت لواضع
 تقدير استبيان ويستخدم ) المعدالت واضعى تقييم الى استندت للدرجات ملخصات مريكيين اال بالمسنين المتعلقة
 على ويجب ٠[( ٣٣ ] الدرجات ملخصات وضع فى الكترونى ال الحاسب االمريكيين مسنين بال المتعلقة والخدمات الموارد

 الموثوقية على المحافظة ضمان على تعمل أن المعدالت واضعو بيعدها التى الدرجات ملخصات على تعتمد دراسة كل
المختلفين. المعدالت واضعى وبين نفسه المعدالت لواضع بالنسبة

واستخدامها داة اال اختيارعليها ينطوى التى االعتبارات ٢—٤
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 ، نادرا األ التأكد، يمكن ال وبالتالى، ٠ سن سا ال ا علىهذا المصممة االستبيانات وموثوقية سالمة تحدد أن أيضا النادر ومن
 المعلومات أن جدا المؤسفة لناحيةوا ٠ داللة بال تكون قد عليها تحتوى التى المعلومات أن كما ، تقيسها التى البنود من

 المستخدمة لتلك مطابقة اسئلة ال تكن لم فان ٠ أجلها من استبيان ال وضع التى بالدراسة فقط صلة ذات هى توفرها التى
٠ المعارف من لمزيد راسخا أساسا يشكل الذى المتراكم الدليل ازدياد فى تساهم ال فانها أخرى دراسات فى

، جديدة استبيانات استنباط فكرة نعارض ال ونحن

، القائمة االستبيانات على واضحا تحسينا أنتدخل ينبغى -

 مقبول قياسن تب القيام
(،ولكن السكان

 قد الثقافات على القائمة المسائل فان ، عاما تطبيقا ليطبق صمم قد االستبيان كان وان حتى ، أنه ندرك ونحن
 عن تستفسر ، مثال المتحدة الواليات معايير أساس على القائمة ، اليومية الحياة فى اآللية األنشطة فمقاييس ٠ تتدخل
 فى مالئم غير السؤال هذا ولكن ٠ البلد ذاك فى ، تقريبا ، شخص كل عند موجود النه الهاتف استخدام على القدرة

الصحة حالة بشأن القصير استبيان ال ويستفسر ٠ شيوعا أقل الهاتف استخدام فيها يكون التى البلدان

٠ممكن أمر ذلك أن

وذلك ، للرعاية مؤسسات فى يقيمون الذين وأولئك المجتمع وسط يعيشون الذين االفراد من كل على للتطبيق بالقا يكون
أن ينبغى ،ذلك الى وباالضافة ٠ هيكليا أيضا يكون أن األفضل ومن ، به وموثوقا سليما بيكون أن للتقدير وينبغى

 بيجب وهكذا ٠ المتكرر لالستخدام مالئما المقياس يكون أن ينبغى ، الوقت بمرور تحدث التى التغيرات ولقياس
 هذا بيمثل ال الوظيفى االداء مجاالت ببعض يتعلق وفيما ٠ مرة ول ال كان مثلما الحقة مرحلة فى للتطبيق قابال يكون أن

المجاالت مثل - االجتماعية الناحية من المستويات فيها تتحدد قد التى ات بالمجال يتعلق فيما ولكن ، مشكلة أية االمر
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 اليومية الحياة أنشطة عن معلومات تتوفر أن األفضل ومن ٠ بالفعل األبعاد متتعدد المقياس يكون أن وينبغى
 فيه يعيش الذى المحيط عن اضافية معلومات مع ، واالقتصادية االجتماعية والموارد ، والبدنية العقلية والصحة

٠ والجيران ء ألصدقاوا اسرة ال مثل ، المهنية غير المصادر من له المتوفرة المساعدة ومدى

 شكل فى ذلك يكون أن األفضل ومن ، المعلومات توليف وسائل بعض تتوفر أن ينبغى ، قبياسه يتم مجال كل وداخل
 متعدد تقدير ء الجرا الرئيسى السبب أن وبما ، ذلك الى وباالضافة ٠ مجال كل فى الحالة يوضح المحرزة للدرجات ملخص

 استنباط أو لتوليف وسائل تتوفر أن فينبغى ، تقييمهم يجرى الذين االفراد عن كاملة صورة على الحصول هو األبعاد
 سبق وقد ٠ الصلة ذات االداء مجاالت دراسة ، الوقت نفس فى بيمكن، بحيث ، الصلة ذات المجاالت من المعلومات

٠ ذلك على االمثلة بعض أوردت أن

عبر ومقارنتها البيانات توليف ويسهل النقل فى الخطأ احتماالت تقل ، السؤال وموضع البند اجابة من كل ترميز مسبقا
الدراسات*

 بسبب اما ذلك يستطيع ال منهم البعض فان ، بأنفسهم االستبيانات ستكمالا المسنين من الكثير يستطيع حين وفى
على للحصول الشخصية المقابلة الى لجوء بال يوصى ، ولذلك ٠ العوائق من ذلك غير أو مية اال بسبب أو اللغة معرفة عدم

٠ االستجابة من أعلى درجة

العينات أخن ٣ع-

 السعى يجب كان اذا ما تحديد ، المعنيين بالسكان صلة ذات معلومات على الحصول بغية ، الضرورى من يكون قد
 عندما اجراوه يمكن ولكن التكلفة باهظ أمر السكان بجميع واالتصال ٠ فقط منهم بعينة أم السكان بجميع االتصال الى

 السكان بعض فان السكان. بجميع االتصال يكفل ال السكانى التعداد أن بيد ٠ التعداد حالة فى مثال ، به مرخصا يكون
٠ عمدا أنفسهم االخريستبعدون البعض ن وال ، وجودهم مكان معرفة لعدم يغفلون

٠ [ ١٣ ] وزمالوه براون أعده الذى الحديث المؤلف وهو ، العينات أخذ عليها بينطوى التى المسائل بشأن
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البيانات اعداد ٥-٤

 ن استبيا م ستخدا ا ألفضل ا من أنه لى ا قبل من أشرنا وقد للتحليل. عدادها وا ترميزها ينبغى ، ت المعلوما جمع بعد
 المحددة غير والبنود استرشادية. دراسة ء أثنا للترميز نظام اعداد يمكن ، الضرورة دعت واذا ٠ كاملة بصورة الترميز سابق
 فردية بقرارات يرتبط النه به موثوق غير يكون قد الترميز هذا والن فرديا ترميزا تتطلب نها ال التكاليف باهظة تعتبر

٠ ذلك أمكن ا ان البنود هذه مثل استخدام تفادى وينبغى ٠ ضرورية االحبان بعض فى هى

 اجابتان عنها تتوفر التى سئلة اال باستخدام نوصى فاننا ولذلك االمكان. قدر ومنطقيا متسقا الترميز يكون أن ويجب
 بالنفى وللرد )واحد( ا الرمز بااليجاب للرد يعطى وأن (، موجود أوغير ،موجود ا أو نعم : مثل ) فقط بديلتان

 كان اذا الترميز العادة ضرورة هناك تكون وال المتوسط تفسير لحالا فى الممكن من يصبح وعندها ٠ ()صفر شىء ال الرمز
 الصحية الحالة مثل: درجات) عدة من مقاييس على االجابات تسجل وعندما ٠ التحليل ء أثنا وهمى كمتغير سيستخدم البند
 ، منطقيا ترتيبا الترميز قيم تتبع بأن نوصى فاننا ، ( منها أسوأ هى أو تماثلها أو ، االخرين األشخاص حالة من أفضل
 والترميز ٠ ( ١ ) وأسوأ (٣) ومماثلة (٣) أفضل الصحة : مثل - المعنى البند "من "المزيد االعلى القيم تمثل أن على

٠ لخطأ ا الت احتما من ويقلل ت المعلوما تفسير ويسهل ئية الحصا ا لتحليالت ا من للعديد ضرورى ، اليه أشير كما ، لمرتب ا

 ترميز ينبغى كما ٠ الرد عدم ترميز الى العناية ايالء ينبغى ثم ومن ٠ منه مفر ال أمر سئلة اال بعض على الرد وعدم
 تكون أن ، االمكان قدر ، وينبغى ٠ ( مرفوض السؤال ، المعنى الشخص على بينطبق ال السؤال : مثل ) الرد عدم فى السبب

 ٠ الردود من أخرى أنواع لتحديد المستخدمة الرموز عن تمييزها السهل من يكون وأن البنود بين فيما متسقة الرموز هذه
 المختارة الرموز تفى أن يجب ثم ومن ، البيانات تحليل فى االلكترونى للحاسب الجاهزة البرامج عادة وتستخدم

 بجدية اا الرموز استخدام المالئم من يكون ، المثال سبيل على [، ٤١ ] 645 ء استقصا ففى ٠ البرامج هذه بمتطلبات
٠ [ ٧٦ ] 9155االجتماعية للعلوم االحصاءات مجموعة استقصاء فى ليستمالئمة ولكنها ، الرد عدم لتحديدحاالت

 على ء االجرا هذا دقة وتتوقف للتحليل. اعداد الى تحتاج فانها ، وترميزها البيانات من التأكد يتم أن وبعد
 ذلك فى المستخدمة الطرق واحدى ٠ بدقة البيانات تسجيل لضمان العناية توخى ينبغى أنه بيد ٠ المتاحة التسهيالت

 بالطبع، ، الطريقة هذه تكفل وال ٠ اختالفات حدوث حالة فى األصلى السجل مع المقارنة ثم مرتين البيانات تسجيل هى
 وتصحيح تحديد ، االلكترونى الحاسب طريق عن ، بسهولة ويمكن مرتين. التسجيل عند يحدث الذى الخطأ نفس تحديد

 االخرى األخطاء تحديد أما ٠محدد لسؤال المخصصة غير الرموز أى المقياس، عن الخارجة المحرزة الدرجات مجاميع
 الن نظرا ، معقوال يبدو الذى التوزع مراعاة مع ) االجابات تواتر دراسة أيضا المفيدة ءات االجرا ومن ٠ أصعب فهو

 االجابات بعض أنتتطابق يجب حيث الجداول عبر المختارة المتغيرات ومقارنة (، معروفا يكون ال قد الفعلى التوزع
 الموشة مشاكل - بالجنس والمتعلقة الجنسية االضطرابات مثل ) آخر متغير عن االجابات بعض مع المتغيرات أحد عن

 ااعند البيانات مدخالت فى الخطأ تحديد يمكن ال ، العملية ناحية ال ومن ( لرجالا عند اال توجد أال يجي ( البروستاة )
 فى الخطأ أم الترميز هو سببها كان ان لتأكدوا ، متوقعة غير نتائج اكتشاف عند التشكك األفضل ومن البيانات. تحليل

 ٠ المدخالت

التحليل ٦-٤

 قد ، وهكذا ٠ المفيدة ت المعلوما من قدر أقصى توفير على بيعتمد وأن ، ن المكا ا قدر بسيطا التحليل يكون أن ينبغى
 دألفرا بالنسبة المعيشة ترتيبات : مثل ) للتواتر توزيع توفير االغراض، لبعض ، ء السوا على ومالئما كافيا يكون

 مع الجنس نسبة تغير لدراسة الجنس مقابل السن فيها يدرج جداول أى ) بسيطة متقاطعة جداول توفير أو ( العينة
 قد اواحدة المسألة الن نظرا ، المنهج هذا يوضحها أن من تعقيدا أكثر العالقات تكون ما كثيرا ولكن ٠ ( السن تقدم
 على والقدرة واالقتصادية االجتماعية والحالة السن بتباين تتباين قد ، مثال المعيشة فترتيبات ٠ عديدة بعوامل تتأشر
 دراستها االمر بيقتضى ، العوامل لهذه النسبية همية اال تحديد وبغية ٠ االجتماعية والموارد اليومية الحياة أنشطة أداء
 الذى الوظيفى االداء تصنيف نظام ، المنهج هذا أمثلة ومن ٠ التباينات متعدد منهجا ذلك ويتطلب ٠ واحد آن فى
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 المتاحة البيانات ونوع المطروح السؤال على يعتمد أن ينبغى االختيار عليه يقع الذى المنهج فان ، وأخيرا ٠ وصفه سبق
 للحاسب الجاهزة البرامج بوجود كبير حد الى ميسرة االن أصبحت قد التحليل عملية أن حين وفى ٠ عنه لالجابة

٠ السليم االحصائى ء االجرا استخدام من للتأكد االحصاء أخصائيى أحد بيستشار أن فينبغى االلكترونى،

 وصف على ولالطالع المعلومات. تفسير كيفية القراء يعرف بحيث بايجاز ويوضح المختار ء االجرا يحدد أن وينبغى
 تحليال يصف الذى [٩٦] وطومسون ، خطيا نموذجا يصف الذى [٣٣ دان] أنظر ، االحصائية لالجراءات واضح

٠ لمتعدد ا للتصنيف

لبانات يا أالبالغ ٧-٤

 الى تستند التى التقديرات عن السكانية الخصائص تقديرات ما حد الى ستختلف ، عينة استخدام حالة وفى
 على الموئية ونسبهم األشخاص لعدد بالنسبة التقدير فى المعيارى الخطأ يبين أن وينبغى ٠ كامل استقصاء استخدام

 أن المرجح من ولكنها الصدد ذلك فى الخطأ بعض تتضمن المبلغة والتوصيات النتائج أن القارى يدرك بحيث ء السوا
٠ ( ١٣١ و ١٣٠ الصفحتان [،١١] بوند : مثال ، أنظر ) معين نطاق داخل تقع

 أو وفاة ال مثل ، االشتراك عدم أسباب عن االبالغ فينبغى ، استقصاء ال فى جميعا يشتركوا لن العينة أفراد أن وبما
 وقع الذين لألشخاص االستقصاء فى المشتركين تمثيل درجة توضيح ويجب ٠ التسجيل فى الخطأ أو االقامة مكان تغيير
 الكيفية لتحديد االهتمام يولى أن فينبغى المختارة للمجموعة ممثلة النهاية العينة تكن لم فاذا ، أصال االختيار عليهم
٠ ممثلة العينة بها تصبح التى

ألنتائج عرض ٨-٤

أو الجداول الى النظر أو النص ة قرا عند القارى يتمكن أن ويجب ٠ ممكنة طريقة بأوضح النتائج تعرض أن ينبغى
تحليلها واعادة مقارنتها ، مالئما وانكان ، المقدمة المعلومات فهم من األشكال،

تكون أن وينبغى ٠النتائج بعض توكيد على يساعد قد االضافى البصرى العرض فان ، ء السوا على جداول بشكل أو كتابة
، المتقاطعة الجداول أو التواتر جداول تستخدم وعندما ٠ منطقيا ترتيبا أعمدتها ترتب وأن العناوين واضحة الجداول

 مجموع جانب الى الموئية النسب عن االبالغ ، عادة ، األفضل ومن ٠ خانة كل أرقام عن لالبالغ نادرا اال االمر يحتاج ال
 من المأخوذ ،١٨ الجدول الى ، مثال ، فلننظر ٠ الفائت مختلف بين المقارنة ييسر ذلك الن اليها تستند التى االرقام
 وكذلك ، واضح بشكل مبينة الرئيسية والعناوين ، موجزة بصورة محتواه يوضح الجدول فعنوان ٠ [٧٤ ] موتلى مؤلف
 والبيانات ٠ السؤال عن أجابوا الذين األشخاص وعدد العينة حجم من كل عن بيانات الجدول ويقدم ٠ الفرعية عناوينها

 ٠ التقصى نظام ، الشكل حيث من ، الجدول ترتيب ويعكس ٠ صحيحة أعداد الى مقربة والقيم ، موئية نسب شكل فى مقدمة
 تطرح بها الخاصة األسئلة أن الى ( األخيرة االربعة البنود ) البنود بعض مقابل السطر أول فى االضافى الفراغ يشير كما

 عن المأخوذ ، ا الشكل أنظر ، لألشكال وكنموذج ٠ مباشرة السابق البند على ايجاب بال ردوا الذين األشخاص على فقط
 فيه قضى الذى لعمل ا نوع - ثالثة ت بمتغيرا الخاصة ت المعلوما على واحد آن فى اطالع ال يتيح الذى ، [ ٩١ ] شواب
 للعاطلين الموئية النسبة أن الحال فى الشكل هذا من ويتضح - العرقى واألصل ، العمل وقيود ، فترة أطول الشخص
الذين السود عدد ان كما البيض عند منها السود عند أعلى هى الصحية حالتهم تفرضها وظبيفية قيود من يعانون الذين

أقل القيود هذه مثل من يعانون ال
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الفئة فى العاطلين للرجال المشوبة النسبة ايضاحى: رسم شكل فى البيانات لعلىعرضمثا ا- الشكل

٠ [٩١] المرجع : المصدر

٠ البيانات عرض فى المفيدة للنهوج ملخص على

المحفوظات ٩-٤

االطالع للجمهور يسهل سجالت فى الخام البيانات تسجيل أى ، بيانات الالتفكير ينبغى ، النهاية وفى
٠ متواصلة بصورة استعمالها
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 فى الدقيقة التفاصيل ولكن ، لقياسها ىيستخدمالذ العام االسلوب وعلى مالئمة اقتصادية حالة يشكل ما على اتفاق ال
 القول فهذا ، المجاالت أعقد يكون قد االقتصادى المجال أن الواضح من أنه ومع ٠ آخر الى وضع من تتغير قد األسئلة

 يكون أن له أريد اذا لالستبيان التكييف بعض اجراء االمر يقتضى قد ، وهكذا المجاالت♦ جميع على ما حد الى يصدق
٠ التكييف نوع كان مهما الرئيسية المفاهيم على المحافظة ينبغى ولكن ٠ فيه بيستخدم الذى بالموضوع صلة ذا

االقتصار
بدونمجازفة
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 ١ الملحق

 واستبيان ، اليومية الحياة فى البدنية األنشطة بقياس المتعلق القسم - كاتز استبيان

 المتعلق القسم - االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير

 ايومية الحياة فى البدنية ألنشطةوا اآللية األنشطة بقياس

)أ( اليومية الحياة فى البدنية باألنشطة الخاص كاتز مقياس - ألف

٠ علىحالتك المنطبق الوصف على عالمة أدناه،ضع المذكورة الوظيفى االداء مجاالت من لكلمجال بالنسبة
 [ الشخصية المساعدة أو التوجيه أو االشراف المساعدة كلمة تعنى ]

( غتسالاال مرشة أم م االستحما حوض أم اسفنجة م باستخدا ء سوا ) الستحمام ا

( الساقين احدى أو
 ، بمفرده منه يخرج أو االستحمام حوض

 الوسيلة هو االستحمام حوض كان اذا
( لالغتسال المعتادة

الصباح( فى يفرغها أن (،على )قصرية

٥٤٤و 6 . & Akpom, C.A. A measure 0٤ primary sociological functions. International : )من مقتبس أ ) 
journal of health services, 6: 493-507 (1976).
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 ء األدا فى الغير على أو الذات على لالعتماد تقييم الى اليومية الحياة أنشطة فى الذات على اعتماد ال موشر ويستند
 وتناول التماسك على والقدرة لتنقلوا المرحاض الى والذهاب المالبس ء وارتدا باالستحمام يتعلق فيما للمرضى الوظيفى
 ٠ الغير وعلى الذات على الوظيفى عتمادلال محددة تعاريف الفهرس أسفل وتبين ٠ الطعام

م واالستحما المالبس ء وارتدا المرحاض الى والذهاب والتنقل والتماسك الطعام تناول فى ذاته على يعتمد - أ
منها واحدة ء باستثنا الوظائف هذه جميع فى ذاته على يعتمد ب-

واحدة اضافية ووظيفة االستحمام ء باستثنا الوظائف هذه جميع فى ذاته على يعتمد - ج
واحدة اضافية ووظيفة المالبس ء وارتدا االستحمام ء باستثنا الوظائف هذه جميع فى ذاته على يعتمد - د
ووظيفة المرحاض الى والذهاب المالبس ء وارتدا االستحمام باستثناء الوظائف هذه جميع فى ذاته على يعتمد - ه

واحدة اضافية
والتنقل المرحاض الى والذهاب المالبس ء وارتدا االستحمال باستثناء الوظائف هذه جميع فى ذاته على يعتمد — و

جميعها الست الوظائف فى الغير على يعتمد - ز

و اوهاو اودت تصنفان ال ولكنهما ،وظيفتين االقلفى على الغير علىيعتمد - أخرى فائت

 الحاالت عدا فيما ، نشطة شخصية مساعدة أو توجيه أو اشراف دون الوظائف أداء الذات على االعتماد ويعننى
 معينة وظيفة أداء يرفض الذى والمريض ٠ القدرة الى ال الفعلية الحالة الى التعريف هذا ويستند ٠ أدناه المحددة

٠ أدائها على قادر أنه وجد وان حتى بها مضطلع غير يعتبر
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( م االستحما حوض ، ل الغتسا ا مرشة ، اسفنجة ) م االستحما

 دون يغادره أو فراشه الى بيأوى : ذاته على يعتمد
 قد ) مساعدة دون ويقوم المقعد على يجلس أو ، مساعدة
( ساندة أدوات يستخدم ال أو يستخدم

الغير على عتمد

التنقل حركات من ، أكثر أو بحركة

القدرةلمالبس ا ء ا رتد ا

او مالبسه يرتدى ال : الغير على يعتمد

التبول عمليتى فى تماما يتحكم

سلء لننما ا

بمفرده منها جزء ء رتدا ا

الطعام تناولالمرحاض الى الذهاب

ويضعه الصحن من الطعام يتناول

( بالزبدة الخبز

استخدامه أو المرحاض الى الدخول فى مساعدة
 الطعام تناول فى مساعدة يتلقى : الغير على يعتمد

 طريق غير عن بسوائل اال يتغذى ال أو - ( أعاله أنظر )

الزرق
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استبيان فى اليومية الحياة فى البدنية ألنشطةوا اآلليةاال
( أ ) االمريكيين بالمسنين المتعلقة لخدماتوا الموارد تقدير

االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد الستبيانتقدير طبقااليومية الحياة فى اآللية األنشطة

 ٠ايومية تنافىحيا بها للقيام جميعا نحتاج التى عمال اال أى ، اليومية الحياة أنشطة بعض عن أسألك أن االن أود
 من لقدر تحتاج كنت اذا أم االطالق، على مساعدة أية دون األنشطة هذه تودى أن تستطيع كنت اذا ما أعرف أن وأود

٠ االطالق على بها القيام تستطيع ال انك أم ، تأديتها فى المساعدة

[ ٦٩-٥٦ سئلة اال على الردود اختيارات جميع المستجوب للشخص قرأت انك من تأكد ]

اليومية الحياة فى اآللية األنشطة

٤ رقم البطاقة

الهاتف استخدام تستطيع هل -٥٦

، الهاتف قرص وادارة رقام اال عن البحث ذلك فى بما ، مساعدة دون ٣
بعامل تتصل أو الهاتف على ترد أن بيمكنك ) المساعدة من بقدر باالستعانة ا

 أو خاص نوع جهازمن الى تحتاج ولكنك ،الطوارى حالة فى المركزى الهاتف
القرص( وادارة الرقم على الحصول فى المساعدة الى

الهاتف استخدام االطالق على تستطيع ال انك أم صفر
اجابة ال

١٥

االقدام على السير مسافة مسافتها تتجاوز أماكن الى الذهاب تستطيع هل -٥٧

 سيارتك قيادة أو االجرة سيارات أو الحافالت استخدام يمكنك ) مساعدة دون ٣
( بنفسك

لمرافقة أو األشخاص أحد من لمساعدة تحتاج ) المساعدة من بقدر باالستعانة ا
( السفر فى لك الشخص هذا

 لوسيلة بالنسبة الطوارئ ترتيبات اتخذت اذا اال السفر تستطيغ ال انك أم صفر
؟ االسعاف سيارة مثل ، الخاصة التنقل

١٦--- اجابة ال -

المتعلقة والخدمات الموارد تقدير استبيان فى اليومية الحياة بأنشطة الخاص القسم من مقتبسة سئلة اال هذه أ( ) 
Multidimensional functional assessment :the OARS methodology, 2nd ed ٠ : ض مربتين اال لمسذين(’ب  
Durham, مل, Duke University, Center for the Study of Aging and Human Development,1978٠
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المالبس أو البقالة مواد من ، الحاجيات ء لشرا الذهاب يمكنك هل -٥٨
للتنقل[ وسيلة وجود بافتراض 0

١٧

الغذائية وجباتك اعداد تستطبيع هل -٥٩

( بنفسك وجباتك بطهى وتقوم تعد ) مساعدة دون ٣
أن التستطيع ولكنك ء أشيا ال بعض تعد أن يمكنك ) المساعدة من بقدر استعانة بال ١

( بنفسك الكاملة الوجبات بطهى تقوم
؟ وجبة أية اعداد االطالق على تستطيع ال انك أم صفر

-------- اجابة ال -
١٨

المنزلية بأعمالك القيام يمكنك هل -٦٠

( الخ ، االرضية تنظف أن يمكن ) مساعدة دون ٣
الخفيفة، المنزلية االعمال ببعض القيام تستطيع ) المساعدة من بقدر استعانة بال ١

الثقيلة( باألعباء القيام فى المساعدة الى تحتاج ولكنك
؟ منزلية أعمال بأية القيام االطالق على تستطبيع ال انك أم صفر

-------- اجابة ال -
١٩

( المحددة االوقات وفى المحددة بالجرعات ) مساعدة دون ٢
أو و/ أحد لك أعده اذا ء الدوا تتناول أن يمكن ) المساعدة من بقدر استعانة بال ا

( وله بتنا ذكرك
؟ أدويتك تناول االطالق على تستطيع ال انك أم صفر
—— اجابة ال -

الخاصة أموالك فى التصرف يمكنك هل -٦٢

الخ( ، الفواتير تسديد ، المصرفية الشيكات تحرير ) مساعدة دون ٣
اليومية ء الشرا مسائل فى التصرف تستطيع ) المساعدة من بقدر باالستعانة ا

( الفواتير وتسديد الشيكات تحرير فى المساعدة الى تحتاج ولكنك
؟ النقود فى التصرف االطالق على تستطيع ال انك أم صفر

-------- اجابة ال -
٢١
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االمريكيين بالمسنين المتعلقة والخدمات الموارد تقدير الستبيان وفقا ، يومية ال الحياة فى البدنية األئنشطة

االء

٤ رقم البطاقة

طعامك تتناول أن تستطيع هل -٦٣

( طعامك تناول فى تماما نفسك على تعتمد أن تستطيع ) مساعدة دون ٢
 المواد بعض تقطيع فى مساعدة الى تحتاج ) المساعدة من بقدر باالستعانة 1

الخ( ،الغذائية
؟ بنفسك طعامك تتناول أن االطالق على تستطيع ال انك أم صفر
مم اجابة ال -

بنفسك وخلعها مالبسك ء ارتدا تستطيع هل -٦ ٤

 ( بنفسك وخلعها وارتداءها مالبسك احضار تستطيع ) دونمساعدة ؟
■ المساعدة من بقدر باالستعانة ا

؟ وخلعها مالبسك ارتداء االطالق على تستطيع ال انك أم صفر
اجابة' ال -

٢

( للرجال بالنسبة ) ذقنك وحالقة ، شعرك تمشبيط مثل ، بمظهرك العناية يمكنك هل -٦٥

 عدة مسا دون ٢
المساعدة من بقدر باالستعانة ١

؟ بمظهرك العناية اطالق ال على تستطيع ال انك أم صفر
اجابة ال -

٢٤

ا تستطيع هل -٦ ٦

( للمشى عصا استخدام ء باستثنا ) مساعدة دون ٢
خاص جهاز باستخدام أو األشخاص أحد من المساعدة من بقدر استعانة بال ا

■ الخ ، عكاز أو للمشى
؟ االطالق على المشى تستطيع ال انك أم صفر
— اجابة ال -

٢٥

؟ وتغادره فراشك الى تأوى أن يمكنك هل -٦٧

٢

١

معينات أو مساعدة دون
جهاز بواسطة أم األشخاص أحد بواسطة ء سوا ) المساعدة من بقدر باالستعانة

( معين
؟ فراشك من للنهوض آخر شخص على تاما اعتمادا تعتمد انك أم
اجاب- ال

؟٦
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المرش تستخدم أو تستحم أن يمكنك هل -٦٨

عدة مسا دون ٢
االستحمام حوض دخول فى للمساعدة تحتاج ) منالمساعدة بقدر باالستعانة ا

( فيه ثابتة خاصة لمعينات أو ، ومغادرته
؟ الطالقا على بنفسك االستحمام تستطيع ال أنك أم صفر
__ اجابة ال -

. ٢٧

؟ المناسب الوقت فى المرحاض الى الذهاب فى صعوبات أية تصادفك هل -٦٩

ال م
نعم ا

القولون فى ضنعى شرج فتح بها بيراد عملية لك أجريت أو قثطارا تستخدم صفر
 ٠ اجابة ال -

٢٨
[ (أ ) السزال أطرح *ه نعم " االجابة' كاتت أذأ ]

؟ ( ليال أو نهارا ) ثيابك على تتبرز أو تتبول مرة كم )أ(

األسبوع فى أومرتان مرة ا
سبوع اال فى ، أكثر أو مرات ثالث صفر
— احاة ال -

٢٩
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Powell, م. & Crombie,A. The Kilsyth questionnaire: a method of screening elderly : )من مقتبس أ ) 
people at home. Age and ageing, 3 : 23-28 (1974)٠
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المرجعى الرقم

ألكل (قبل ؟)أ
األكل بعد )ب(
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؟ تدخن هل٢٨
: بنعم االجابة كانت اذا

؟ اليوم فى تدخن سيجارة كم : س

؟ االرتفاع بسيط تال تصعد عندما التنفس بضيق تشعر هل ( أ ) س٢٩
: بنعم االجابة كانت اذا

المعتادة بخطوتك مستوية أرض على تمشى عندمًا : س

المالبس ء ارتدا أو االستحمام عند : س

؟ االخيرة ونة اال فى سوءا الحالة هذه ازدادت هل : س
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المرجعى الرقم

؟ التنفس بضيق تشعر وأنت ليال استيقظت أن حدث هل ( )ب س
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المرجعى الرقم

؟ المشى على قدرتك فى ثقتك فقدت هل ( ج ) س
 ( ذلك أمكن اذا التفاصيلحرفيا أذكر ،بنعم االجابة كانت اذا )

؟ قبل من (دوار ) بدوام شعرت هل )د( س

؟ الماضية السنة ء أثنا ء اغما حاالت لك حدثت هل ( ه ) ى٧
؟ مرة كم ، بنعم االجابة كانت اذا

؟ الماضية السنة أثناء أنوقعت هلحدث س ٣٨
؟ التفاصيل هى وما ؟ مرة كم ، بنعم االجابة كانت اذا

أخرى أعراض ٣٩

العقلية الصحة أعراض

( يستجوب حين بمفرده الشخص يكون أن مثاليا األفضل من )

؟ الحياة من ضجرت بأنك أو اكتائب بال غالبا تشعر هل )أ( س ٤ ١

؟ صامتا طويلة لساعات تجلس أنك لدرجة بالغ باكتائب أحيانا تصاب هل )ب( س
( ه و) ( د (و) ج ) سئلة اال اطراح )ب( و ( أ ) السؤالين من أى عن بنعم االجابة كانت اذا

؟ ء باألشيا اهتمامك فقدت هل ( )ج س

؟ له أهمية ال المستقبل أن تشعر هل )د( س

؟ أبدا تستيقظ لم اذا المباالة بعدم احساس ولديك فراشك الى تذهب هل ( ه ) س
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 ؟ التالية االعراض من بأىعرض ،هلشعرت الماضية يوما لثالثين خالل -١٦٠
؟ االعراض من عرض أى بشأن طبيبا استشرت هل ، بذلك شعرت واذا

 فى شيائ تكتب ال
الفراغ هذا

: رب.ط٧ كل فى ‘لحالشه I رقام اا هن واحد حول شرد Iد صم

الماضية يوما الثالثين االطالقخالل بالعرضعلى تشعر لم ا-
طبيبا تستشر لم لكنك و بالعرض شنعرت ؟-
طبيبا واستشرت بالعرض شعرت -٣

RAND HIS, green from; ٤٥ conceptualization, see 800و R.H. عم al. Overview. : )من مقتبس أ ) 
In: Ceptulzation and measurement of health for adults in the health insurance study. Santa 
Monica, CA, Rand Corporation, 1979, ٧٥1٠8٠

 بذلك شعرت بذلك شعرت لم ، ال
واستشرت لم ولكنى أشعر : ب- شعرت هل الثالثثني^ماالماضية خالل

طا طا أستشر ذلك

٦/ ٣ ٢١ قل اال على أسابيع شالشة لمدة استمر ، حمى دون ، سعال أ-

٢٧/
أكثر استمرت ، بحمى مصحوبة ، برد أو الحلق فى آالم ب-

٣ ٢ ا أيام ثالثة من

٢٨/
انكليزية أرطال ا ٠ عن بيزيد الوزن فى فقدان - ج

٣ ٣ ا (ألكل فى نظاماخاصا تتبع كنت اذا اال )

٢٩/ ٣ ٢ ا ساعة ٣٤ من القل المعدة فى اضطراب -د

٣٠/ ٣ ٢١ اسبوعين عن زادت لمدة ، ورم أو آالم أو المفاصل فى تصلب - ه

٣١/ ٣ ٣ ا لظهرأولنسى فى و-آالم

٢/ ٣ ٣ ا ليال النوم فى االستغراق -صعوبة ز

٣٣/ ٣ ٣ ا االعتيادية النوم ساعات بعد ،حتى الصباح فى مجهدا تستيقظ - ح

٣٤/ ٣ ٣ ا الجسم أجزاء من أىجزء فى طفحجلدى ط-

٣٥/ ■ ٣ ا؟ خفيف عمل أو بسيط اجهاد بعد التنفس ضيق ى-

٣٦/ ٣ ٣ ا رياضية بتمرينات القيام عند الصدر فى آالم ك-
I

٣٧/
■ أسبوعين لمدة حساسية أو عطاس أو األنف فى دنسداا ل-

٣ ٢ ١ أكثر أو
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I فم شائ تكت ال بذلك شعرت بذلك شعرت لم ، ال

الفراغ هذا واستشرت لم ولكنى أشعر ب: شعرت هل ماضية ال يوما الثالثين خالل
طسا طسا أستشر ذلك

٣٨/ ٣ ٢ ا االستيقاظ عند الكاحلين ورمفى - م

٣٩/ ٣ ا؟ تقريبا يوم كل بصداع تصاب - ن

٤٠/ ٣ ٢ ا أسبوعين من أقل استمر بدونحمى س-سعال

٤١/ ٣ ٣ ا ء االغما أو الدوار أو الوعى بفقدان أصبت هل - ع

٤٢/ ٣ ٣ ا وجبات عدة تناوله بعد الفؤاد حرقة أو حمضى هضم عسر ف-

٤٣/ ٣ ؟ ا ذلك رغم المشى القدرةعلى مع الكاحل، التواء ص-

٤٤/ ٣ ٣ ا ؟( أسنان طبيب استشرت هل ) األسنان فى آالم ق-

( ء واألمعا المعدة التهاب ) حمة أو بالمعدة وافدة نزلة - ر
/٤ح ٣ ٣ ا معقىءأواسهال

يسببه لم ، الطمثى( أو األنفى النزف )خالف نزف ش-
٤٦/ ٣ ٢ ا أواصابة حادث

٤٧/ ٣ ؟ ا العين فى ت-خمج

٤٨/ ٣ ٢١٠ الوقت معظم الخوف أو بالقلق الشعور ث-

٤٩/ ٣ ٣ ا الوقت معظم الحزن أو باالكتائب الشعور - خ

فى اضطراب أو التبول فى صعوبة : فقط للرجال سوال - ذ
٥٠/ ٣ ٣ ا )البروستاة( الموثة

أو التبول فى التحكم فى صعوبة : فقط ء للنسا سوال ض-
(٥/ ٣ ٢ ا أوالكلى المثانة فى اضطراب

فيما النزف أو الطمث انتظام عدم : فقط ء للنسا سوال - ظ
٥٢/ ٣ ٢ ١ الطمث ات فتر بير.
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( الطبية) ارعاية استخدام عنالعالمية الصحة لمنظمة الدولية التعاونية اسةلدرا

 االضافية األسئلة بعض عليك أطرح أن أود ، سبق ما الى باالضافة

؟ الشتاء فى صباحا تستيقظ حالما عادة بلغما تبصق هل -١٤٦

الشتا فصل فى الليل أو النهار خالل عادة بلغما تبصق هل ا- ٤٧

 والل االيام معظم فى الطريقة بهذه البلغم بصق يستمر هل -٤٨
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ؟ السنة فى أشهر ثالثة تبلغ لمدة

 بسعل أصبست هل الماضية الثالث السنوات خالل ا- ٤٩
 أكثر؟ أو أسابيع لثالثة استمر ببلغم مصحوب )متزايد(

 (١٥٠ رقم السؤال الى )انتقل ال صغر□

لبيانى( الجدول الى )انتقل نعم 0 ١

ال 0صفر ٠٠٠٠٠

نعم 0 ا

(١٤٩ رقم السؤال الى انتقل ال صغر□ ٠٠٠؟

نعم 0 ١

بالى

(ا ٤٩ رقم السؤال الى انتقل ) ال صغر□ ٠٠٠٠٠

ه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠؟ الصدر فى ضيق أو ألم بأى قبل من شعرت -هل١٥٠

0١

□ ؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ؟ المدر فى تقل أو نغط بأى تبل ن٠ شعرت مل أ- ١٥ ٠

ال

 (١٥١ رقم السؤال الى )انتقل نعم

(١٥٦ رقم السؤال الى )انتقل ال

(١٥٥ رقم السؤال الى ال)انتقل

١ □
؟ تآل تصعد أو المشى فى تسرع عندما بذلك تشعر هل ا- ٥ ا

(١٥٥ رقم السؤال الى )انتقل ال

(١٥؟رقم السؤال الى )انتقل

 يتوقف أنه سجل ] المشى؟ ء أثنا بذلك تشعر عندما تفعل ماذا -١٥٢
 تناول بعد السير يتابع كان ان - خطواته يبطئ أو السير عن

[ تراينايترين( ) النيتروجليسرين

صفر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أو يبطئ أو السير يتوقفعن

(١٥٥السؤالرقم الى )انتقل0 ا .................................. السير يتابع

Kohn, R٠ & White, K٥L.,ed. Health care :an international London Oxford University Press,
197 6٠
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0٣

□ ,

(١٦ ا رقم السؤال الى )انتقل

0٣

ه



 صبو
التنغس

آالم
بالمفاصل

 الصدر
)ضغط( )ألم( بلغم

البيانى الجدول

 ألم ) الصدر( فى ضغط أو ألم ) ( )بالبلغم يتعلق فيما
التنفس( )فبيق ( بالمغاصل

١٨٢ 1٧٦ ١٧٠ ١٦٤  (البلغم ) ملضايقك ،الماضية الثاله' االشهر خالل -١٦٤
( التنغس ضيق ) ( الصدر فى ضغط أو ألم )

صغر□ مغر□ □ سفر سفر□ جدا كثيرا )مغر(

0١ 0١ 0١ 0١ ما الىحد (١)

٢ □ ٢□ 0م 0م بالكاد )؟(

0٣ ٣□ ٣ □ 0٣ أبدا ال، (٣)

٦٦٨ ٨□ ٨ □ 0٨ أعرف ال (٨)

IAT 1٧٧ ١٧ا ١٦٥ ٦٥ I- قلقا كنت هل ،ذاتها أشهر الثالشة فترة خالل 
: الدبب لهذ!

مغر□ سنم صغرتًا صفرال كثيراجدا )صفر(
0١ 0١ 0ا 0١ الىحدما (١)

0م 0م 0م 0م بالكاد (٣)

٣ □ 0٣ 0٣ 0٣ أبدا ال، (٣)

0٨ 0٨ 0٨ ٨ □ أعرف ال (٨)

ا٨٤ ١٧٨ ١٧؟ ١٦٦ بزيارة( )قمت استشرت( ) مع( )تحدثت هل -١٦٦
الن الن اله ال ؟ الحالة هذه بشأن الطبيب

نعم□ نعم□ نعم□ ًا0عم نعم )صغر(
الى )انتقل الى )انتقل الى )انتقل الى )انتقل
رقم السؤال م السوالر م السؤالر رقم السؤال

١٥) ١٧٩) ١٧٣) ١٦٧)
)تقوم )تستشير( مع( تتحدث أن) تريد كنت هل أ- ١٦٦

ال 0م ال0م ال0 م ال0م (ال٣) ؟ الحالة هذه بشأن !لطبيب بزيارة(
نعم □١ '□نعم انعم0 ١ م ان0١ نعم ( ا )

١٨٥ ١٧٩ ١٧٣ ١٦٧  استخدمت هل ،ذاته الثالثة األشهر فترة خالل -١٦٧
؟ الحالة من للتخفيغ أدوية أية تناولت أو

انتقل صفر□ )انتقل صغرالً )انتقل صفرل )انتقل صفالً ""
السؤال الى السؤال الى السؤال الى السؤال الى
(١٨٦ رقم (١٨٠ رقم (١٧ رقم (١٦ رقم
ه ه ه ه نعم

عن اسآل ) عن اسال ) عن اسأل ) عن )اسأل
( العدد ( العدد ( العدد ( العدد

؟ عليك اقترحها أو االدوية هذه الطبيب لك وصف هل أ- ١٦٧

0١ □ , 0١ 0١ ء دوا أى لى يصف لم ، ال ( ١)

0م 0م 0م 0م بعضها لى وصف ، نعم (٣)

0م 0٣ ٣ □ 0٣ جميعها االدوية لى وصف ، نعم (٣)

0٨ 0٨ 0٨ 0٨ أعرف ال (٨)

١٨٦ ١٨٠ ١٧٤ ١٦٨  هذه ألزمتك يوم كم ، ذاتها الثالثة االشهر خالل -١٦٨
 فى بما ، منه جزءا أو اليوم طول الفراش الحالة

أو مستشفى فى قضيتها قد تكون التى ياماال ذلك
م أبيا - - م أيا - - يام -أ - م أيا - - ؟ ( للنقاهة دار ) أو ( للتمريض )دار

١٨٧ ١٨١ ١٧٥ ١٦٩  األيام مجموع هو ما ، ذاتها الثالثة األشهر خالل ا- ٦٩
عمال باال القيام من الحالة هذه خاللها منعتك التى

--أيام أيام — —
الى ارجع )

(١٦)السؤالرقما

ام -أ-
الى ارجع )

(١٥٦)السؤالرقم

 --أيام
 لى )ارجع
(١٥٠رقم )السؤال

؟ دة علم توديها التى
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العالمية)أ( الصحة نين-منظمةلل الصحية الرعاية دال-

 : معينة أعراض بشأن االسئلة بعض توجه ، واالن

عانيت هل الماضيين، االسبوعين خالل -٣٥ *
(٣٣ الى ا من فرعى كلسؤال السؤالقبل هذا اطرح )

نعم" االجابة" كانت اذا ب ال

تقريبا؟ باستمرار غالبا؟ أحيانا؟

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ صداع ا-

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ الذاكرة ضعف فى ازدياد -٣

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ الشهية -فقد٣

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ الفؤاد حرقة -٤

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ المعدة فى آالم -٥

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ اسهال؟ -٦

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ كابوس -٧

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ النوم فى االستغراق فى صعوبة -٨

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ الجنسية الرغبة فقدان -٩

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ بالدوار شعور -١٠

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ القلب خفقان -١ا

٠٠٠٠ ؟ اليدين رعاش ا- ٢
٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ بدنى مجهود دون للعرق مفرط افراز ا- ٣

دون ، لهاث أو التنفس فى صعوبة ا- ٤
٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ بدنى مجهود

أوانعدام االعمال،أداء فى الرغبة عدم -١٥
٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ الهمة

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ باالغماء شعور أو تعب -١٦

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ توترعصبى -١٧

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ الغضب سرعة -١٨

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ اكتائب أو -هم١٩

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ اساك -٢♦

٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ؟ المفاصل فى ألم أو وجع -٣ ١

٠٠٠٠ الظهر؟ فى آالم -٢٢

Ad hoc study on health care of the elderly : report of ه Steering Group. Copen- : من مقتبس ( أ  ) 
hagen, WHO Regional Office for Europe, 1978 (101/1451 004(1), 101/11510 007(1)٠
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 فى شيائ تكتب ال
الفراغ هذا

؟ د سب معظمه أو البوم لل السول فى للبقا تفطر مل -٧٥

؟ صحتك ،حر1ب ،٦إم٦هة أو |ليوم طور !تسرر ي للبقًاء خاللهًا ,خطررت الس^ي الغًاذرذ' ي مع . ٧٥

( التالنة ٨٨) أحد عًابع ^٥٢؛ بت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦،

؟ صحتك بسبب معظمه أو اليوم طول مقعد على أو الفراش فى البقاء الى تضطر هل -٧٦

/٣٩ أ ٧٦ رقم لسوال عن أجب ا- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نعم
٧٧ روم السوال الى اتتقل _٢ ........................................................................ال

رفع أو الجرى مثل بها، القيام يمكنك لتى ا الحيوية األنشطة نوع الصحية حالتك تقيد هل -٧٧
؟ العنيفة الرياضية األلعاب فى أواالشتراك األشياءلثقيلة

/٤ا أ ٧٧ رقم السؤال أجبعن ا- ................................................................ نعم
٧٨ رقم اسوال الى اتتفل-٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ال

التالية الصفحة فى

القيام التىتستطيع الحيوية األنشطة نوع الصحية حالتك قيدتخاللها التى الفترة هى ما - أ ٧٧

RAND HIS, green from; for conceptualization, see Brook, R.H. et 21. Overview. : )من مقتبس أ ) 
In: Conceptualization and measurement of health for adults in the health insurance study. Santa 
Monica, 0 Vol. 8٠ وRand Corporation, 1979 ٨و
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واالجتماعية والعقلية البدنية الجوانب ان

 مترابطة المسنين هة برفا يتعلق فيما القتصادية وا

 برفاهة المتعلقة تلك ترابط من أوثق ترابطا

 التقدير يعتبر ثم ومن ٠ سنا صغر ال ا ن السكا

 ويحلل ٠ هاما أمرا األبعاد المتعدد الوظيفى

 التى االستقصاء أدوات من أداة ١ ٤ الكتاب هذا

خاصة أهمية ويسند ٠ مختلفة قارات فى استخدمت

٠ وابالغها وتحليلها واعدادها المعلومات

 ٥االنتبا الكتاب يسترعى ، النحو هذا وعلى

 المختلفة والسبل المعلومات أنواع مختلف الى

 اختيار على القارى يساعد وهو ٠ عليها للحصول

٠ مقترح استقصاء الى المالئمة األداة




