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المقدمة
اجتمع ممثلو الحكومات في الجمعية العالمية للشيخوخة في مدريد عام 2002 وأصدروا اإلعالن السياسي وخطة عمل مدريد الدولية 
للشيخوخة 2002 الستجابة الفرص ومواجهة التحديات في مجال شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين ودعم بناء مجتمع 

سليم لجميع األعمار حيث يضم هذا اإلعالن 19 مادة تتناول معالجة قضايا كبار السن ذات األولوية . 

المسنين  رعاية  خدمات  على  اإلشراف  الدولة  تولت  اذ   ، لهم  الكريمة  الحياة  سبل  وتأمين  بالمسنين  خاصاً  اهتماماً  العراق  أولى 
وأصدرت اللوائح والقرارات الخاصة بدور رعاية المسنين وقد بدأت الخدمات المقدمة لكبار السن تأخذ أسلوبا متميزا يخضع دائما 
للتقويم والتطوير والجدير بالذكر ان دور رعاية الدولة للمسنين تستقبل كبار السن من كال الجنسين ، حيث إن االقامة واإليواء داخل 

هذه الدور مجانية واليترتب عليها اي نفقات مالية.

أوجدت حاجة بعض المسنين بسبب فقدانهم الرعاية واالهتمام من قبل عائالتهم أو ذويهم ، فقامت الدولة بإنشاء دور إيواء تتوفر فيها 
جميع متطلبات الحياة اليومية من مأكل وملبس وخدمات صحية واجتماعية وتخصيص مصرف  )جيب( لسد حاجة بعض المتطلبات 
الشخصية لمن ال يمتلك راتب تقاعدي ، وللمسن كامل الحرية الشخصية في التنقل والخروج من الدار متى شاء بشرط أن يتم تبليغ 

إدارة الدار بالمكان الذي يرغب الذهاب إليه .

ولقد روعي عند إعداد هذه الدور أن تكون قريبة إلى حياة األسرة الطبيعية حيث يتمتع فيها المسن بنوع من االستقاللية ويشعر فيها 
بالراحة واألمن والسكينة ، إذ تتوفر داخل الدور اإلعاشة الكاملة والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية وخدمات العالج الطبيعي 

كما يتمتع المسنين داخل الدار بالبرامج الثقافية والترفيهية .

نظراً الرتفاع معدالت توقعـات الحيـاة فإن هناك حاجة ملحه لدراسة االحتياجات المتعددة للمسنين والتي تتطلبها الرعاية المتكاملة 
لهذه الفئة التي تتزايد حتى شغلت الرأي العام العالمي وسوف تؤدي هذه الزيادة الى انعكاسات على التنمية االجتماعية واالقتصادية 
مما يحتم االهتمام بقضية الرعاية المتكاملة للمسنين واعتبارها مشكلة من المشاكل الحياتية إذ إن رعاية صحة المسنين لها جوانبها 

الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية .

استند هذا التقرير إلى مسح ميداني لتقييم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية المسنين الذي نفذ في العراق عام 
2013 من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء / قسم إحصاءات التنمية البشرية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية حيث 
يوفر التقرير معلومات قيمة عن دور رعاية المسنين المقيمين في هذه الدور لغرض وضع برامج فعالة وخطط للعمل والسياسات 

المتعلقة بالمسنين .

فلو أمعنا النظر في التعايش األسري داخل المجتمع فأننا نجد أن روابط األسرة الممتدة  بدأت تتقلص تدريجياً وأخذت تتحول إلى 
األسرة النووية نتيجة التغيرات في الظروف االقتصادية واألحوال المعيشية لألسر واتساع أزمة السكن التي هي بال شك تركت آثاراً 

سلبية على واقع حياة المسنين ضمن أسرهم .

بعض المفاهيم :

للمسنين مع  العمرية  الفئة  النضوج وتنتهي بمرحلة الشيخوخة وتختلف  تبدأ بعد مرحلة  الكهولة : فترة في حياة اإلنسان  تعريف 
اختالف المجتمعات .أو هي عملية بيولوجية حتمية تمثل ظاهرة من ظواهر التطور أو النمو التي يمر بها اإلنسان فان الشيخوخة 

هي أخر مرحلة من مراحل نمو اإلنسان  .

إن رعاية المسنين تعد ضرورة تفرضها طبيعة العصر الحديث الذي يتميز بارتفاع مستوى األعمار نتيجة التقدم الصحي مما أدى 
إلى تميزه بظاهرة تزايد فئة المسنين بين السكان ومن أهداف دور رعاية المسنين إيواء المسنين وتامين اإلقامة باإلضافة إلى تقديم 
كافة أوجه الرعاية االجتماعية والصحية التي تتيح لهم التوافق النفسي مما يساعدهم على التكييف االجتماعي ويوفر لهم الراحة 

والطمأنينة على حياتهم .
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تعريف الشيخوخة : اختلفت اآلراء وتضاربت في تعريف المسن وهل هو الذي بلغ من العمر سنا معيناً 65 عاماً مثالُ فأكثر أو هو 
الذي تبدو عليه آثار تميزه بكبر السن . الشيخوخة هي مجموعة تغيرات جسمية ونفسية تحدث في الحلقة األخيرة من الحياة ومن 
التغيرات الجسمية العضوية الضعف العام في الصحة ونقص القوة العضلية وضعف الحواس وضعف الطاقة الجسمية والجنسية 

بوجه عام . يقول تعالى *)هللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء 
وهو العليم القدير( ومن المتغيرات النفسية ضعف االنتباه والذاكرة وضيق االهتمامات والمحافظة وشدة التأثر االنفعالي والحساسية 

النفسية.

الشيخوخة : هي حالة يصبح فيها االنحدار في القدرات الوظيفية والبدنية والعقلية واضحا يمكن قياسه وله إثارة على العمليات 
التوافقية  . هناك رأي بأن الشيخوخة تغير طبيعي في حياة اإلنسان أي أنها تطور فسيولوجي كمرحلة الرضاعة والطفولة والبلوغ 
والسن الوسط ثم الكهولة وهذه سنة هللا في خلقه وقد يفسر هذا التغير الفسيولوجي بأنه نتيجة التحول الذي يطرأ على أنسجة كبير 
السن وخالياه  .ولقد اختلفت اآلراء كذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الشيخوخة وأوضحت دراسات عدة أن التقدم في السن وبالتالي 
ظهور أعراض الشيخوخة سواء صحياً أو نفسياً أو عقلياً قد يبدأ في أي مرحلة من مراحل العمر ... فالقدرات عامة تبدأ في التغير 
ابتداء من سن العشرين ومن جهة أخرى فمن المعروف أن سن الشخص قد ال يكون بالضرورة متفقاً واحتفاظه بوظائفه البدنية  .

وعلى هذا يتفق الكثيرون على تعريف الشيخوخة بأنها مرحلة العمر التي تبدأ فيها الوظائف الجسدية والعقلية في التدهور بصورة 
أكثر وضوحاً مما كانت عليه في الفترات السابقة من العمر  .كما يعرف المسن بأنه اإلنسان الذي بلغ من العمر 60 عاماً فأكثر 
وكبر السن ليس مرضاً في حد ذاته وانما هو فترة من الحياة تحدث فيها تغيرات فسيولوجية وبيولوجية )جسمانية وعقلية ونفسية( 

تشكل مشاكل لطبيعة وحياة المسن.

أهداف المسح
نظراً لعدم توفر إطار حديث عن أعداد كبار السن في األسر المعيشية ولضمان توخي الهدف من دراسة أوضاع المسنين اجتماعياً 
وصحياً تم استبدالها بالنظر إلى تقييم أوضاعهم داخل دور رعاية المسنين في مسح شامل لهذه الدور ويمكن إجمال أهداف المسح 

بالنقاط اآلتية : 

• توفير قاعدة بيانات حديثة عن دور رعاية المسنين في العراق .	
• توفير قاعدة بيانات حديثة لغرض تقييم رعاية المسنين في العراق ومعالجة شؤونهم وقضاياهم .	
• تامين االحتياجات الخاصة بالمسنين .	
• العمل على اإلنصاف بين الفئات العمرية المختلفة بين المسنين .	
• الوعي بضرورة تقوية العالقات االجتماعية والعائلية األسرية إلعطاء الحياة العائلية قيمة اكبر نحو االستقرار .	
• المساهمة باتخاذ الخطوات الالزمة لتقديم الرعاية من الدولة وتشريع بعض القوانين واللوائح التي تخص المسنين ودعم دور 	

الرعاية .
• تحسين نوعية الرعاية وإمكانية الحصول على رعاية طويلة األمد لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم بغية تمديد الفترة التي 	

يستطيعون العيش فيها مستقلين .
• إنشاء نظم دعم اجتماعية رسمية وغير رسمية تهدف إلى تعزيز قدرة دور الرعاية على رعاية كبار السن داخل الدار وتشمل 	

بوجه خاص تقديم الدعم والخدمات على األجل الطويل لألعداد المتزايدة من كبار السن.

منهجية العمل وخطة تنفيذ المسح 

تشكيل اللجان •
تم تشكيل )9( لجان للمسح تضم ممثلين من وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومن الجهاز المركزي لإلحصاء )اللجنة العليا ، 
اللجنة اإلدارية والمالية ، اللجنة الفنية ، لجنة اإلشراف والمتابعة ، لجنة العمل الميداني ، لجنة عمل فريق تكنولوجيا المعلومات ، 
لجنة عمل فريق التحليل اإلحصائي ، لجنة عمل فريق اإلسناد اإلداري والمالي ، لجنة عمل فريق الطباعة والنشر والعالقات( .
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عدد أعضاء لجان وفرق العمل في المسح

العددالتفاصيلالعددالتفاصيل

8لجنة العمل الميداني6اللجنة العليا

3لجنة عمل فريق التحليل اإلحصائي6اللجنة اإلدارية والمالية

10لجنة عمل فريق اإلسناد اإلداري والمالي6اللجنة الفنية

10لجنة اإلشراف والمتابعة
8لجنة عمل فريق الطباعة والنشر والعالقات

4لجنة عمل فريق تكنولوجيا المعلومات

تصميم استمارة المسح •
وضع تصميم استمارة المسح وفق األهداف المحددة والتركيز على تغطية الجوانب المتعلقة بدور المسنين وعالقة المسنين بها 
لتقييم أوضاعهم االجتماعية والصحية والنفسية وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا واللجنة الفنية وآراء ممثلي وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية إضافة إلى فريق تكنولوجيا المعلومات وبعد عرض صيغة االستمارة شبه النهائية على الدوائر الفنية تم  األخذ بكافة 

المالحظات التي وردت منهم واعتماد الصيغة األخيرة وإخضاعها إلى اختبار قبلي .

تصميم جداول اإلخراج •
تم تصميم جداول اإلخراج للمؤشرات الرئيسة والفرعية على مستوى العراق والمحافظات والجنس .

إعداد التعليمات وقواعد التدقيق •
إعداد تعليمات وقواعد تدقيق ملء استمارة المسح بالتنسيق مع لجنة تكنولوجيا المعلومات مع عمل اختبارات عديدة للنظام للتأكد 

من سالمة النتائج .

اإلطار اإلحصائي •
 تحديث اإلطار اإلحصائي لدور رعاية المسنين بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية .

عدد دور رعاية المسنين المشمولين بمسح تقييم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية المسنين في العراق 
حسب المحافظة لسنة 2013

عدد دور رعاية المسنينالمحافظة

بغداد
                2      حكومية
                3       أهلية

1نينوى 
1كركوك 

1بابل
1كربالء
1النجف
1القادسية
1ميسان
1البصرة
13العراق
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العمل الميداني  •
تم وضع خطة عمل تفصيلية إلنجاز العمل الميداني على النحو اآلتي : 

بدأ العمل الميداني بتاريخ 8 /9 /2013 وقسم العمل على  الباحثين وكان العمل في )9( محافظات وحددت فترة العمل في كل 
محافظة )5( أيام باستثناء محافظة بغداد )10( أيام حسب حجم العمل وقد تم اإلشراف في كل محافظة من قبل مدير اإلحصاء 

في المحافظة .

العمل المكتبي  •
بدأ العمل المكتبي بتاريخ 29 /9 /2013 بعد انجاز العمل الميداني ولغرض الدقة في البيانات المستوفاة من دور الرعاية 

خضعت االستمارة التي تم ملؤها الى عملية تدقيق من قبل الباحث الميداني .

ترميز االستمارة •
الجهاز  من  الصادر  اإلدارية  الوحدات  دليل  في ضوء  البشرية  التنمية  إحصاءات  قسم  منتسبي  قبل  من  االستمارة  ترميز  تم 

المركزي لإلحصاء .

معالجة البيانات وتدقيقها  •
حقول  أغلب  على  تدقيق  قواعد  تم وضع  وقد  ومعالجتها  البيانات  إدخال  برامج  منظومة  بناء  في   )CSpro( نظام  استخدم 

االستمارة لغرض السيطرة على البيانات المدخلة لتحقيق األهداف اآلتية :

	تأمين دقة إدخال البيانات من خالل إدخال بيانات االستمارة

	 التأكيد بان التعليمات والقواعد الخاصة بملء االستمارة قد تم إتباعها بشكل سليم

	 القدرة على تشخيص ومتابعة وتصحيح حاالت عدم االتساق بالبيانات

التحليل اإلحصائي •
تم استخدام البرنامج الجاهز )spss( إلنتاج جداول اإلخراج والتحليل اإلحصائي من قبل فريق التحليل اإلحصائي .

خصائص المستجيبين  •
شمل المسح جميع المسنين المقيمين في دور رعاية المسنين حيث بلغ عددهم )606( مسن منهم )331( رجل و)275( امرأة 
في )13( دار موزعة على )9( محافظات بواقع دار واحدة حكومية في كل محافظة باستثناء محافظة بغداد دارين حكومية 

وثالثة دور أهلية وكانت نسبة االستجابة قريبة من )90 %( نظرا لوجود مسنين مصابين بتخلف عقلي .    

ملخص تنفيذي
اعتمدت الجمعية العالمية للشيخوخة في مدريد عام 2002 خطة عمل مدريد الثانية للشيخوخة وفق القرار 45 /106/ بتاريخ

14 /12 /1990 وتم تحديد اليوم العالمي لكبار السن في االول من شهر تشرين االول من كل عام.

تتركز خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة على أربع ركائز:

الركيزة األولى :- تأمين دخل مالئم  للمسنين وضمان حماية اجتماعية ووقاية من الفقر وتهيئة بيئة مؤاتيه لمشاركتهم الفاعلة في 
المجتمع وفي عملية التنمية وتعزيز التضامن بين األجيال .

الركيزة الثانية :- الصحة والرعاية وتحسين النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين نوعية الحياة مما يستدعي تدريب مقدمي 
الخدمات والمحترفين في مجال الصحة .

الركيزة الثالثة :- بيئات تمكينيه ودائمة تتركز على دعم مقدمي خدمات الرعاية والعمل على تغيير البيئة العائلية بهدف ضمان حياة 
الئقة للمسنين .

الركيزة الرابعة :- دمج قضايا المسنين في الخطط اإلنمائية . بناء القدرة على صياغة سياسات لدمج قضايا المسنين في الخطط 
اإلنمائية وتطبيقها ورصدها .
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جدول )1( توزيع المسنين المقيمين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013 

المحافظة
المجموعنساءرجال

نسبة ) %(عددنسبة ) %(عددنسبة ) %(عدد

4761.82938.276100نينوى

975.0325.012100كركوك

13343.917056.1303100بغداد

1854.51545.533100بابل

2453.32146.745100كربالء

1961.31238.731100النجف

2777.1822.935100القادسية

1773.9626.123100ميسان

3777.11122.948100البصرة

33154.627545.4606100العراق

جدول )2( توزيع المسنين الذين تمت مقابلتهم بنجاح حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013

المحافظة
المجموعنساءرجال

نسبة ) %(عددنسبة ) %(عددنسبة ) %(عدد

4162.12537.966100نينوى

981.8218.211100كركوك

10840.415959.6267100بغداد

1248.01352.025100بابل

2158.31541.736100كربالء

1961.31238.731100النجف

2777.1822.935100القادسية

1773.9626.123100ميسان

3777.11122.948100البصرة

29153.725146.3542100العراق
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جدول )3( عدد المسنين ونسب االستجابة حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013

المحافظة
نسب االستجابة ) %(عدد المسنين

نساءرجالنساءرجال

472987.286.2نينوى

9310066.6كركوك

13317081.293.5بغداد

181566.786.7بابل

242187.571.4كربالء

1912100100النجف

278100100القادسية

176100100ميسان

3711100100البصرة

33127587.991.3العراق

توزيع السكان المسنين 
يقدر عدد السكان في عام 2013 حوالي )35.1( مليون نسمة تشكل نسبة الرجال )50.1 %( والنساء )49.9 %( بمعدل نمو 
سنوي )3.0  %( وبمقدار زيادة )2.1  %( أما نسبة الشيخوخة بعمر 60 سنة فأكثر فتتوزع بين المسنين بنسبة  )48.1  %( 
للرجال و)51.9  %( للنساء وأظهرت تقديرات السكان عام 2013 إن نسبة إعالة المسنين تبلغ )5.08 %( ومؤشر الشيخوخة 

. )%  7.4(

إن التطور الحاصل في المجال الصحي مكن الرجال والنساء من بلوغ سن متقدم في صحة جيدة وتمكن كبار السن من المساهمة 
بفعالية اكبر في مجتمعاتهم ودعم المجتمع المستمر للمسنين كلما كانوا محتاجين إليها وان من ضمن  أهداف الدولة اتجاه المسنين 

هو ضمان عيش المسن برفاهية وتمتعهم بكامل حقوقهم .

تشير نسبة السكان حسب الفئات العمرية في الفئة العمرية )60- 64( سنة إن نسبة الرجال )19.8  %( والنساء )21.7  %( لعام 
2013 وهي أعلى نسبة مقارنة بعام 2003 لنفس الفئة العمرية فبلغت للرجال )16.8  %( والنساء )18.1  %( . 
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جدول )4( توزيع السكان بعمر 60 سنة فأكثر حسب فئات العمر والجنس خالل الفترة )1997 - 2013(

الجنسالعام
الفئات العمرية

المجموع+64-6069-6574-7079-7584-8085

1997

11171610953769797473993268726713397849ذكور

12974513092498728616204033941089502445اناث

2414612404611685251090197302667802900294المجموع

26.826.718.712.28.17.5100النسبة ) %(

الجنسالعام
الفئات العمرية

المجموع64-6069-6574-7079-75+80

2003

192591133875892235444357954528086ذكور

2068161503761067597124980760615960اناث

3994072842511959821256921387141144046المجموع

34.924.817.111.012.1100النسبة ) %(

2013

3488271892521344328245190211845173ذكور

3817362208891395749141678764912379اناث

7305634101412740061738671689751757552المجموع

41.623.315.69.99.6100النسبة ) %(

المصدر : مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة 

جدول )5( التوزيع النسبي للسكان المسنين حسب فئات العمر والجنس خالل الفترة )1997 - 2013( 

الجنسالعام
الفئات العمرية

المجموع+64-6069-6574-7079-7584-8085

1997
46.345.541.443.544.839.444.2ذكور

53.754.558.656.655.260.655.8اناث

الجنسالعام
الفئات العمرية

المجموع64-6069-6574-70+75

2003
48.247.145.542.546.2ذكور

51.852.954.547.553.8اناث

2013
47.746.149.150.348.1ذكور

52.353.950.949.751.9اناث

المصدر : مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة 
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شكل )1( نسبة السكان بعمر 65 سنة فاكثر حسب الجنس بين اجمالي المسنين لألعوام 
)1997 ،2003 ،2013( لسنة 2013

جدول )6( نسبة االعالة العمرية ونسبة اعالة المسنين ومؤشر الشيخوخة لألعوام
 )2013، 2003، 1997(

199720032013المؤشر

93.486.573.7نسبة االعالة

6.65.38.08نسبة اعالة المسنين

7.66.57.4مؤشر الشيخوخة

المصدر : مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة 

جدول )7( عدد ونسبة المشتغلين حسب فئات االعمار والجنس لسنة 2003

فئات االعمار
نسبة المشتغلينعـدد

نساءرجالالمجموعنساءرجال

64 - 6088110398498.510.5

69 - 653104135188.311.4

705865063691.58.5 فأكثر

                     المصدر : نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2003 
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جدول )8( المشتغلون حسب فئات االعمار والجنس لسنة 2008

المشتغلونالجنسفئات االعمار

64 - 60

51.54رجال

8.18نساء

29.88مجموع

65 فأكثر

20.18رجال

2.14نساء

11.25مجموع

                              المصدر : نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2008

جدول )9( المشتغلون حسب فئات االعمار والجنس وحالة العمل لسنة 2003

فئات االعمار
يعمل لدى االسرة بدون يعمل لدى االسرة باجريعمل لنفسةصاحب عمليعمل باجر

اجر

مجموعنساءرجالمجموعنساءرجالمجموعنساءرجالمجموعنساءرجالمجموعنساءرجال

64 - 6038.629.137.612.81.011.647.810.743.90.31.00.40.558.36.5

69 - 6517.114.616.815.5013.765.824.461.00.62.40.91.058.57.7

7012.98.012.517.04.015.968.334.065.40.62.00.71.352.05.6  فأكثر

المصدر : نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2003 

 ملخص أهداف اعتماد اليوم العالمي للمسنين في لفت االنتباه إلى هذه الفئة العمرية  :

التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعالجية لكبار السن . •

تعزيز الخدمات الصحية والوقاية من األمراض ، وتوفير التكنولوجيا المالئمة والتأهيل  . •

تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن . •

توفير المرافق الالزمة لتلبية احتياجات كبار السن . •

تقديم الدعم للمسنين إلتباع أسلوب صحي جيد من المنظمات غير الحكومية واألسر. •

التعاون بين المؤسسات الحكومية واألسر واألفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين . •





الفصل األول : واقع دور رعاية المسنين
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العاملين في دور رعاية المسنين
حسب نتائج مسح تقييم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية المسنين في العراق لسنة 2013 بلغ عدد العاملين 
)399( منهم )268( رجال بنسبة )67.2  %( و)131( نساء بنسبة )32.8   %( وتبين إن أعداد العاملين من ذوي االختصاص 
تمثل نسبة ضئيلة وخاصة االختصاصات الطبية لكن تزداد فيها نسبة المعالجين النفسيين والمشرفين االجتماعيين وظهر إن النساء 

يترأسن إدارة الدور أكثر من الرجال كما مبين في الجداول )12،11،10( أدناه .

جدول )10( توزيع العاملين في دور رعاية المسنين حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013

المحافظة
المجموعنساءرجال

نسبةعددنسبةعددنسبةعدد

1052.6947.419100نينوى

960.0640.015100كركوك

11669.05231.0168100بغداد

2670.31129.737100بابل

763.6436.411100كربالء

2769.21230.839100النجف

3874.51325.551100القادسية

1862.11137.929100ميسان

1756.71343.330100البصرة

26867.213132.8399100العراق

شكل )2( عدد العاملين في دور رعاية المسنين لسنة 2013
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  جدول )11( عدد العاملين في دور رعاية المسنين حسب التخصص والجنس والمحافظة لسنة 2013

المحافظة
مشرف مشرف صحيمعالج نفسيممرضطبيب

المجموعأخرىاجتماعي/ ديني

نساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجال

00110000310042نينوى

00100000020012كركوك

3120630065432112بغداد

00210000000021بابل

00311200000043كربالء

00004000201070النجف

106332220000127القادسية

00111100000022ميسان

00110000100021البصرة

4117815822128535530العراق

جدول )12( عدد مدراء دور رعاية المسنين حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013

المجموعنساءرجالالمحافظة

101نينوى

011كركوك

145بغداد

101بابل

011كربالء

101النجف

011القادسية

101ميسان

101البصرة

6713العراق
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الخدمات المتوفرة في دور رعاية المسنين
أظهرت بيانات مسح تقييم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية المسنين في العراق لسنة 2013 إن معظم الدور 
يوجد لديها ملف صحي واجتماعي لكل مسن باستثناء محافظتي )البصرة ، كربالء( وان بعض الدور تمويلها غير كافي لتوفير 
جميع احتياجات المسن ولكن بالرغم من ذلك فأنها توفر الخدمات العامة للمسنين مثل )الصرف الصحي ، الماء الصالح للشرب ، 
الكهرباء ، األمن وحراسة البناية ، تصريف النفايات ، التدفئة والتبريد ، االتصاالت/االنترنيت( حيث اتضح أن جميع الخدمات في 
معظم المحافظات جيدة باستثناء خدمة االنترنيت لم تتوفر في دور الرعاية وأن هناك رغبة عند بعض المسنين باستخدامه. كما تقوم 
معظم دور رعاية المسنين بتنظيم رحالت ترفيهية أو دينية للمسنين بواقع مرة أو مرتين في السنة بمشاركة ثلث المسنين في هذه 
الرحالت والشكل البياني أدناه يوضح الخدمات التي توفرها دور رعاية المسنين ويبين الجدول )13( نسبة مشاركة المسنين في 

الرحالت الترفيهية.

شكل )3( نسب الخدمات المتوفرة في دور رعاية المسنين لسنة 2013

جدول )13( نسبة المسنين المشاركين في الرحالت الترفيهية حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013

مجموعنساءرجالالمحافظة

65.948.059.1نينوى

0.00.00.0كركوك

25.937.132.6بغداد

33.338.536.0بابل

34.846.238.9كربالء

84.266.777.4النجف

51.962.554.3القادسية

76.550.069.6ميسان

0.00.00.0البصرة

37.539.438.4العراق
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احتياجات ومشاكل دور رعاية المسنين
 يتوزع المسنون داخل دور الرعاية في قاعات وغرف منام مخصصة إليوائهم وسكنهم بشكل مريح يلبي احتياجاتهم اليومية فمنها 
ما يحتوي على قاعات وغرف منام معاً أو أحد منها وتختلف عدد هذه القاعات والغرف بين المحافظات حسب الطاقة االستيعابية 

لهذه الدور حيث يالحظ أن بغداد لها الحصة األكبر من استيعاب المسنين في دور الرعاية الحكومية واألهلية .

جدول )14( الطاقة االستيعابية لعدد قاعات وغرف إيواء المسنين حسب المحافظة لسنة 2013 

عدد المسنينقاعات / غرفالمحافظة

9076نينوى

6012كركوك

796303بغداد

4433بابل

4545كربالء

4031النجف

6535القادسية

4823ميسان

5048البصرة

1238606العراق

جدول )15( عدد المسنين وتوزيع القاعات والغرف في دور الرعاية حسب المحافظة لسنة 2013

عدد الغرفعدد القاعاتالمحافظة

318نينوى

09كركوك

11141بغداد

017بابل

80كربالء

61النجف

532القادسية

022ميسان

76البصرة

40246العراق



  17   

التعاون بين المؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين
تتلقى )77 %( في دور رعاية المسنين المساعدة الصحية من المؤسسات الصحية من خالل إجراء فحوصات طبية دورية للمسنين 

بنسبة )53.8 %( وتقديم إجابة طلب المساعدة بنسبة )23.1 %( من قبل المؤسسات الصحية .

مشاكل دور رعاية المسنين
إن من أكثر ما تعانيه دور رعاية المسنين هو غياب وسائل الراحة الكافية التي تسعى إدارات هذه الدور توفيرها للمسنين بنسبة 
)76.9 %( وقلة الكادر من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمة الجيدة بنسبة )53.8 %( إضافة إلى حاجة الدور لتأمين رعاية صحية 

جيدة للمسنين وغرف طعام وغيرها. 

 شكل )4( نسب المشاكل التي تعاني منها دور رعاية المسنين ) %( لسنة 2013





الفصل الثاني : تقييم أوضاع كبار السن 
في دور رعاية المسنين
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تتمثل الرغبة الحاصلة لبقاء كبار السن في دور الرعاية بالدرجة األولى بسبب فقدان األسرة أو عدم رغبة األسرة ببقائهم ضمنها وقد 
يستمر بعض كبار السن في العيش في مساكن يعجزون عن تدبير شؤونهم بعد خروج أبنائهم منها أو بعد وفاة الزوجة أو الزوج. 
حيث تقوم دور الدولة بمساعدة كبار السن على استعادة اكتفائهم الذاتي منها )تخصيص دخل للمسنين ، توعية ، أنشطة ثقافية ، برامج 
ترفيهية( ومراعاة االحتياجات الخاصة لكبار السن والعمل من اجل توفير الخدمات المالئمة وحصول كبار السن عليها ويقع على 
عاتق العاملين والموظفين في هذه الدور مسؤولية إنسانية وأخالقية تتعلق بمعالجة المسائل الصحية والحاالت النفسية الخاصة بكبار 

السن وتلبية احتياجاتهم األساسية حسب متطلباتهم التي من شأنها جعل المسن يحافظ على وضعه واستمراره في الدار . 

الحالة االجتماعية
يبلغ عدد المسنين غير المتزوجين المقيمين في دور الرعاية )100( عازب من الرجال بنسبة )34 %( من مجموع المسنين ومن 
النساء )89( بنسبة )35.7 %( مما يعكس عدم وجود ترابط اسري وزيادة نسبة الترمل بين النساء حيث بلغت )39.8 %( بينما 
عند الرجال )29.0 %( وهذا يعني أن أحد أكثر األسباب التي تدعو النساء إلى دخول رعاية المسنين فقدها لزوجها بسبب الموت، 
وكما هو واضح بين المحافظات. يضاف إلى تلك األسباب الطالق للرجال وللنساء معاً بنسبة )21 %( و)17.2 %( على التوالي 
ولكن زواج النساء يمنع من دخولها إلى دور رعاية المسنين فقد تبين أن نسب النساء المتزوجات في هذه الدور ال تتعدى تقريباً 

)6 %( والنسبة األكبر للمتزوجين بين الرجال )22 %( .

ومن جانب أخر بلغ عدد المسنين الذين لديهم أوالد )247( مسن أي تقريباً )45.6  %( و )413( بنسبة )76.2 %( لديهم إخوة 
وأخوات مما يعكس إن معظم المسنين يعانون من وحدتهم وترك األبناء واألهل لهم . إن ترك بعض المسنين في دور الرعاية من 
غير التواصل معهم والسؤال عنهم من قبل أحداً ما قد يعرضهم لالنطواء والعزلة والدخول في دوامة التفكير واالضطرابات النفسية 

والعاطفية .

جدول )16( عدد المسنين في دور رعاية المسنين حسب الحالة االجتماعية والجنس والمحافظة لسنة 2013  

المحافظة
مجموعأعزبمطلقأرملمنفصلمتزوج

نساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجال

3020711792254125نينوى

200041112092كركوك

30903226122203466108159بغداد

22411601531213بابل

61004772632313كربالء

41203463441912النجف

7000517384278القادسية

2120555030176ميسان

800073641643711البصرة

64141045899614310089293249العراق
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شكل )5( نسبة المسنين الذين لديهم ابناء ) %( لسنة 2013

شكل )6( نسبة المسنين الذين لديهم اخوة وخوات ) %( لسنة 2013

مدة البقاء داخل دور رعاية المسنين
تتفاوت الفترة الزمنية لبقاء المسن داخل دور رعاية المسنين بين المحافظات بحسب ما يدخل سنوياً من المسنين إلى تلك الدور 
وبحسب سنة افتتاح الدار حديثاً كما هو في محافظة كركوك حيث نجد نسبة المسنين الذين مضى على وجودهم في الدار اكثر من 
سنة )54.8 %( اكثر بكثير من الذين التحقوا بالدور ولم يمضي على وجودهم سنة واحدة حيث بلغت نسبتهم )33.0 %( وبنفس 
الوقت نالحظ أن نسبة النساء ممن قضين مدة تزيد عن سنة )59 %( أعلى من نسبة الرجال )51.2 %( فربما يعود ذلك الى زيادة 

عدد النساء الالتي ليس لديهن معيل .
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جدول )17( التوزيع النسبي لمدة وجود المسنين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013   

المحافظة

إجمالينساءرجال

اقل من 
أكثر من سنة واحدةسنة

سنة
اقل من 

أكثر من سنة واحدةسنة
سنة

اقل من 
أكثر من سنة واحدةسنة

سنة

29.317.153.732.020.048.030.318.251.5نينوى

100.00.00.0100.00.00.0100.00.00.0كركوك

37.014.848.132.19.458.534.111.654.3بغداد

58.38.333.338.57.753.848.08.044.0بابل

39.18.752.223.10.076.933.35.661.1كربالء

26.30.073.725.00.075.025.80.074.2النجف

33.318.548.137.512.550.034.317.148.6القادسية

29.435.335.316.750.033.326.139.134.8ميسان

16.210.873.09.10.090.914.68.377.1البصرة

34.814.051.230.910.059.033.012.254.8العراق

التواصل االجتماعي
يتخذ اإلهمال وسوء المعاملة والعنف الذي يمارس ضد كبار السن أشكاال عدة جسدية ونفسية وتحدث في جميع المجاالت االجتماعية 
واالقتصادية ومع التقدم في السن تضعف قدرة الشخص لمزاولة الحياة العامة لذا فإن كبار السن الذين يتعرضون لسوء المعاملة 
ربما ال يبرأون أبدا من آالمهم الجسدية أو النفسية وقد تتفاقم تأثير الصدمات ألن الخوف والخجل يجعالن كبير السن يحجم عن طلب 
المساعدة ومنهم من اليعلم ذويهم بأنهم يعيشون داخل دور الرعاية أو قد هرب من أسرته ليسكن دور الرعاية ، كل هذه االسباب 
جعلت المسن ال يتصل بأسرته . فقد بلغت نسبة عدم تواصل األهل مع المسنين بزيارة أو اتصال )60.8 %( للرجال والنساء 

)56.6 %( و)58.9 %( على مستوى الدور المنتشرة في العراق .
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جدول )18( نسب المسنين في دور الرعاية حسب تواصل األهل بالزيارات أو االتصاالت حسب الجنس والمحافظة  

لسنة  2013

المحافظة
إجمالينساءرجال

ال تواصلتواصلال تواصلتواصلال تواصلتواصل

36.663.436.064.036.463.6نينوى

44.455.650.050.045.554.5كركوك

44.455.642.857.243.456.6بغداد

41.758.346.253.844.056.0بابل

26.173.923.176.925.075.0كربالء

52.647.458.341.754.845.2النجف

25.974.125.075.025.774.3القادسية

29.470.633.366.730.469.6ميسان

40.559.590.99.152.147.9البصرة

39.260.843.456.641.158.9العراق

الحالة التعليمية والثقافية للمسنين في دور الرعاية 
يعد التعليم والتدريب من العوامل المهمة في تحديد قدرة العامل على اداء عمله والتكيف مع المتغيرات في مكان العمل ، فقد يشعر 
كبار السن بالعزلة في مواجهتهم للتغير التكنلوجي بدون تعلم او تدريب لذا فأن زيادة فرص التعلم في الصغر تفيد االشخاص في الكبر 
فينبغي التركيز على المعارف والتعليم والتدريب لمن هم في القوى العاملة من كبار السن . فالمسنون كثيرا ما يواجهون صعوبات في 
التكيف مع التغير التكنلوجي والتنظيمي اكثر مما يواجه الشباب في العمل ال سيما في مجال استخدام تكنلوجيا المعلومات الذي يتسع 
بنطاق واسع  فالعاملون الذين ال يجيدون القراءة والكتابة والعمليات الحسابية هم اقل مورد من غيرهم واقل خبرة وكما يشير مسح 
دور رعاية المسنين فان عدد االميين على مستوى دور الرعاية للنساء )711( و )401( للرجال والذين يلمون بالقراءة والكتابة بلغ 

عدد النساء )72( و )73( للرجال اما اعداد حملة شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس فأعلى فبلغ للنساء )53( و )42( للرجال .
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جدول )19( عدد المسنين حسب الحالة التعليمية والجنس والمحافظة لسنة 2013 

المحافظة
إعداديةمتوسطةابتدائيةيقرا ويكتبأمي

دبلوم / 
بكالوريوس 

فأعلى

رجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساء

201516251001213نينوى

120105000110كركوك

592420121928121019213013بغداد

531066120001بابل

6111103450122كربالء

1081613000101النجف

3111238010312القادسية

470316100100ميسان

9232602020202البصرة

11710427373266192019423524العراق

ممارسات ونشاطات المسنين 
بسبب تقادم العمر وتوقف المسن عن العمل بسبب المرض أو العجز ينكفئ المسنون إلى مشاهدة برامج التلفاز المتنوعة كل حسب 
عمره ورغبته ومستواه الثقافي . حيث يستهوي المسنين بعمر )64-60( سنة نشرات األخبار بنسبة )55 %( بينما تستقطب األفالم 
األفالم  )47 %( ومشاهدة  بنسبة  األخبار  نشرة  إلى  االستماع  يستهويهم  المسنين  اغلب  فان  األقل سناً  العمر  فئات  والمسلسالت 
والمسلسالت في المرتبة الثانية )21 %( أما نشاطهم الرياضي فنسبته )1 %( وهذه نسبة قليلة جداً ويعزى السبب عدم وجود 
قاعات رياضية في دور المسنين ومن الضروري توعية المسنين بأهمية االنشطة الرياضية في هذه الفترة من العمر لغرض زيادة 

نشاطهم كما مبين في الجدول )20( .
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جدول )20( نسبة مشاهدة انواع البرامج التي تستهوي اغلب كبار السن في دور الرعاية حسب المستوى التعليمي والمحافظة 

لسنة 2013  

نشرة األخبارأفالم ومسلسالتبرامج رياضيةبرامج دينيةبرامج ثقافيةالتفاصيل

0.04.30.047.826.1أقل من 50

500.016.70.025.041.7 ــ 54

552.75.40.018.943.2 ــ 59

602.42.41.224.454.9 ــ 64

651.77.51.118.946.8 فأكثر

المستوى التعليمي

0.910.00.520.436.2أمي

3.14.71.628.142.2يقرا ويكتب

0.05.11.018.457.1ابتدائية

5.110.30.023.151.3متوسطة

0.01.61.614.867.2إعدادية

5.15.11.727.149.2بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1.51.50.013.643.9نينوى

0.09.10.036.436.4كركوك

1.91.50.728.551.7بغداد

4.028.00.04.044.0بابل

2.830.60.011.127.8كربالء

0.016.13.212.935.5النجف

0.011.45.722.920.0القادسية

4.34.30.030.447.8ميسان

0.08.30.04.266.7البصرة

1.77.00.921.246.7العراق

خصائص العمل للمسنين في دور الرعاية
ينبغي تسليط الضوء على حالة كبار السن في الخطط والسياسات والبرامج لتعزيز االحتياجات اإلساسية الالزمة لرفاه كبار السن 
لتمكينهم من مواصلة العمل المدر للدخل اذا اراداو واستطاعوا . وحسب نتائج المسح تبين ان معظم المسنين الرجال كانوا يعملون 
سابقاً بنسبة )94.2 %( ولكن معظمهم كانوا يعملون في القطاع الخاص وعند تقدمهم في العمر اصبحوا بحاجة الى مورد ثابت لسد 

متطلبات العيش الكريم وبلغت نسبة النساء العامالت سابقاً )33.7 %( وان معظم النساء يعملن في القطاع الحكومي .
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جدول )21( نسب المسنين في دور الرعاية حسب ممارستهم للعمل سابقاً والجنس والمحافظة لسنة 2013

المحافظة
إجمالينساءرجال

ال يعمليعملال يعمليعملال يعمليعمل

92.77.312.088.062.137.9نينوى

88.911.150.050.081.818.2كركوك

97.22.842.157.964.435.6بغداد

83.316.715.484.648.052.0بابل

82.617.415.484.658.341.7كربالء

94.75.316.783.364.535.5النجف

96.33.750.050.085.714.3القادسية

94.15.933.366.778.321.7ميسان

97.32.79.190.977.122.9البصرة

94.25.833.766.366.433.6العراق
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جدول )22( نسبة العاملين المسنين في دور الرعاية حسب نوع العمل الذي مارسه سابقا والجنس والمحافظة لسنة 2013  

المحافظة
عمل في القطاع عمل في القطاع العام

الحكومي
عمل في القطاع 

الخاص
عمل في القطاع 

عمل زراعيالمختلط

نساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجال

0.00.00.033.355.366.70.00.00.00.0نينوى

0.00.00.010050.00.00.00.00.00.0كركوك

4.84.54.573.150.520.93.81.50.00.0بغداد

0.00.00.00.050.01000.00.00.00.0بابل

0.00.00.010036.80.00.00.00.00.0كربالء

0.00.00.010050.00.00.00.00.00.0النجف

19.20.00.050.038.525.00.00.03.825.0القادسية

12.50.00.010043.80.00.00.00.00.0ميسان

2.80.00.00.066.71000.00.00.00.0البصرة

4.73.63.670.250.723.81.41.20.41.2العراق

مشاكل المسنين في دور الرعاية
يستدعي الوقوف على حالة كبار السن والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهم والحاجة إلى إيجاد وسائل لتمكينهم وضمان 
االستمرار في المشاركة في شؤون مجتمعاتهم كمواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم  وفاءاً لما يستحقه كبار السن من وقار واحترام .

المشاكل االجتماعية واالقتصادية 	 
إن كبار السن يعانون من مشاكل مادية واجتماعية مما يسيء إلى حياتهم االجتماعية فمن الضروري الحد من تهميش كبار السن في 
المجتمع وذلك بالتركيز عليهم ودعمهم وخاصة النساء الكبيرات السن الالتي يواجهن شيخوخة أطول من الرجال فعلى المجتمع أن 
يعزز الحياة المشتركة بين األجيال المختلفة لتشجيع التضامن والتكافل بين األجيال بوصفهما عنصرين أساسيين من عناصر التنمية 

االجتماعية. 
إن كبار السن المعاقين هم أكثر تعرضا للفقر من كبار السن غير المعاقين فعلى الدولة إدراج كبار السن في السياسات والبرامج 
لتحقيق هدف الحد من الفقر ووضع استراتيجيات للقضاء على الفقر وبرامج تنفيذها وتامين الدخل للحماية االجتماعية / الضمان 

االجتماعي للوقاية من الفقر بين كبار السن .
ال شك أن كثير من الرجال أو النساء العاملين عندما يحين وقت تقاعدهم يصاحب ذلك زيادة الفراغ ونقص الدخل مما يزيد القلق 
والخوف على مستقبلهم خاصة لمن ليس لديهم دخول جيدة حيث يشعر بتخلي اآلخرين عنه أو أنه أصبح عالة على اآلخرين وكثير 

منهم بحاجة لألموال لشراء األدوية وتلبية متطلبات حياتهم.



  29   

جدول )23( نسبة أراء المسنين في دور الرعاية حول األسباب المادية واالجتماعية احدى أسباب اإلساءة لهم حسب الجنس 

والمحافظة لسنة 2013  

اإلجمالينساءرجالالمحافظة

100100100نينوى

100100100كركوك

95.498.797.4بغداد

10092.396.0بابل

87.069.280.6كربالء

84.291.787.1النجف

70.487.574.3القادسية

82.466.778.3ميسان

100100100البصرة

92.595.693.9العراق

المشاكل النفسية	 
مهما كانت االمتيازات في دور الرعاية التي تقدم للمسن فأن السؤال عن المشاكل النفسية كان مؤثراً على عليهم . وأن نسبة الدعم 

النفسي في دور الرعاية المنتشرة في العراق للرجال والنساء حسب نوع اإلجابة مبين في الجدول أدناه . 

 جدول )24( نسب المسنين حسب تلقيهم الدعم النفسي في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013  
 

المحافظة
إجمالينساءرجال

النعمالنعمالنعم

36.663.452.048.042.457.6نينوى

22.277.81000.036.463.6كركوك

32.467.633.366.733.067.0بغداد

1000.092.37.796.04.0بابل

78.321.776.923.177.822.2كربالء

63.236.833.366.751.648.4النجف

33.366.775.025.042.957.1القادسية

52.947.166.733.356.543.5ميسان

5.494.60.01004.295.8البصرة

38.961.141.858.240.259.8العراق
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المشاكل الصحية	 
لعدم مقاومة الجسم والحواس عند المسنين للعديد من العوامل المرتبطة بالضعف الصحي العام فان تعرضهم  لإلصابة بدرجة أكبر 
بالمرض لقلة مناعة الجسم وإن كبار السن يتميزون بخصوصيتهم عن الفئات العمرية األخرى وذلك الختالف أداء أعضاء الجسم 
لوظائفها  إن أمراض المسنين الشائعة )داء السكري وارتفاع ضغط الدم وعجز القلب وعجز الكبد وأمراض الرئة والهذيان  وخرف 

الشيخوخة ومرض الزهايمر( وهذه األمراض تستوجب توفير فريق طبي مختص لعالج المسنين . 
ومن أهداف دور رعاية المسنين إيواء حاالت المسنين وتامين اإلقامة باإلضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية االجتماعية والنفسية 
والثقافية والصحية والترفيهية التي تتيح لهم التوافق النفسي ويساعدهم على التكييف االجتماعي ويوفر لهم الراحة والطمأنينة على 
حياتهم ومن أكثر اإلصابات على مستوى العراق هو مرض ضغط الدم يشكل عند الرجال المسنين )28 %( والنساء المسنات 

)47  %( وبعده داء السكري للرجال )23 %( وللنساء )20 %( .

جدول )25( نسب المسنين الذين يعانون من بعض األمراض في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013  

الربو الكابة ضغط الدم داء السكري أمراض القلب
المحافظة

نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

24.00 9.76 0.00 2.44 32.00 19.51 24.00 17.07 12.00 4.88 نينوى

0.00 11.11 0.00 11.11 50.00 33.33 0.00 22.22 50.00 0.00 كركوك

21.38 13.89 1.89 3.70 51.57 26.85 18.87 22.22 18.87 23.15 بغداد

7.69 0.00 0.00 8.33 15.38 16.67 7.69 25.00 30.77 16.67 بابل

15.38 8.70 7.69 8.70 53.85 26.09 30.77 21.74 23.08 8.70 كربالء

8.33 5.26 0.00 0.00 50.00 31.58 41.67 42.11 8.33 5.26 النجف

25.00 14.81 0.00 3.70 37.50 33.33 12.50 18.52 12.50 11.11 القادسية

33.33 11.76 0.00 5.88 50.00 58.82 16.67 17.65 16.67 17.65 ميسان

9.09 21.62 9.09 5.41 36.36 24.32 9.09 27.03 9.09 13.51 البصرة

19.68 12.63 2.01 4.44 46.59 27.99 19.68 22.87 18.07 14.68 العراق

التدخين 
يبقى الدافع األساسي لرعاية كبار السن في أماكن إقامتهم الرعاية االنسانية مع ما توفره دور رعاية المسنين بشكل كبير من الرعاية 
في الدار تتطلب أقصى درجات االهتمام المؤسساتي فهناك ممارسات وعادات ونشاطات يقوم بها المسن داخل الدار منها )التدخين 

، شرب االركيلة ...الخ( كونها تؤثر على صحة المسن حيث بلغت )27.0 %( للمدخنين ولغير المدخنين )73.0 %( .
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جدول )26( نسبة المسنين الذين يمارسون التدخين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013  

الفئات العمرية
إجمالينساءرجال

النعمالنعمالنعم

42.957.112.587.521.778.3أقل من 50

5042.957.111.888.220.879.2 ــ 54

5552.947.120.080.035.164.9 ــ 59

6056.643.46.993.139.061.0 ــ 64

6540.359.79.290.827.073.0 فأكثر

العجز
إن تقادم عمر المسن أثرعلى حالته الصحية وأدى إلى عجز به مثل )ضعف البصر ، عجز في الحركة ، عجز في المشي( وهناك 
حاالت من العجز أسبابها )منذ الوالدة ، إصابة من جراء العمل ، بسبب الحرب واإلرهاب أو حادث أو مرض( إن هذا العجز 
له تأثيرات على المسنين في حياتهم العامة وخاصًة على حياتهم العملية مما يجعلهم يفقدون موردهم المالي أو يجعلهم مقيدين في 
إكمال التعليم وهذا من احد أسباب الفقر عند المسنين إن نسبة عجز البصر في الفئة العمرية )65 سنة فأكثر( تشكل عند الرجال 
)58.2  %( وعند النساء )36.2 %( وألجمالي المسنين في دور الرعاية بلغت نسبة عجز )صعوبة البصر( للرجال )52.1 %( 

والنساء )33.3 %( وهي أعلى الصعوبات في العجز . 
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جدول )27( نسب أنواع العجز الذي يعاني منها المسنين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة لسنة 2013 

التفاصيل

نساءرجال

صعوبة في 
البصر

صعوبة في 
السمع

صعوبة في 
النطق

عجز في 
المشي

عجز في 
الحركة

صعوبة في 
البصر

صعوبة 
في السمع

صعوبة 
في النطق

عجز في 
المشي

عجز 
في 

الحركة

0.050.025.025.00.09.10.027.30.018.2أقل من50

5050.00.00.00.050.025.00.012.512.550.0 ــ 54

5533.311.10.033.322.233.311.10.022.233.3 ــ 59

6044.028.00.016.012.057.17.10.021.414.3 ــ 64

6558.219.41.07.113.336.221.32.111.727.7 فأكثر

المستوى التعليمي

50.929.81.85.310.533.322.24.211.125.0أمي

47.421.15.310.515.852.911.80.011.823.5يقرا ويكتب

56.716.70.016.710.029.417.60.017.629.4ابتدائية

60.020.00.00.020.033.316.716.70.033.3متوسطة

43.86.30.018.831.316.78.38.325.033.3إعدادية

بكالوريوس 
فأعلى

60.010.00.020.010.041.20.05.911.835.3

المحافظات

40.00.00.040.020.033.322.24.211.125.0نينوى

0.00.00.00.00.052.911.80.011.823.5كركوك

58.813.72.09.813.729.417.60.017.629.4بغداد

71.414.30.00.014.333.316.716.70.033.3بابل

70.030.00.00.00.016.78.38.325.033.3كربالء

30.030.010.010.020.041.20.05.911.835.3النجف

31.621.10.021.126.333.322.24.211.125.0القادسية

70.020.00.010.00.052.911.80.011.823.5ميسان

46.733.30.06.713.329.417.60.017.629.4البصرة

52.121.11.410.614.133.316.716.70.033.3العراق
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العنف ضد المسنين
يتعرض المسنين لخطر اإليذاء البدني والنفسي أكثر من غيرهم بسبب مواقف المجتمع التمييزية وعدم مراعاة حقوق اإلنسان الخاصة 
بالمسنين وتؤدي بعض الممارسات التقليدية العرفية الضارة إلى تعرض المسنات لإليذاء والعنف أكثر من الرجال وكثيرا ما يتفاقم 
المعاملة  القضاء على اإلهمال وسوء  للمسنين . وللمساهمة في  القانونية  الحماية  إمكانية الحصول على  الفقر وانعدام  ذلك بسبب 

والعنف ضد كبار السن في األسرة أو المجتمع هناك بعض األهداف المراعية لذلك :

توعية المختصين وتثقيف الجمهور باستخدام وسائل اإلعالم وغيرها من حمالت التوعية بموضوع سوء المعاملة التي يمكن أن  •
يتعرض لها كبار السن .

سن القوانين وتعزيز الجهود القانونية للقضاء على سوء معاملة المسنين . •

تشجيع التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في التصدي لسوء معاملة المسنين . •

تشجيع إجراء المزيد من البحوث في أسباب جميع أشكال العنف ضد كبار السن من النساء والرجال وطبيعتها ونطاقها ومدى  •
خطورتها وآثارها ونشر نتائج البحوث والدراسات على نطاق واسع .

إن اختالف الفئات العمرية في قاعات إيواء المسنين واختالف )بيئتهم ومستواهم الدراسي وحاالتهم الصحية( كل هذه المؤثرات 
ولدت لبعض المسنين حاالت نفسية خاصة مما تؤثر في عالقات المسنين مع بعضهم في القاعات وهذه من األسباب الرئيسة للعنف 

الذي يحصل في دور رعاية المسنين لكن الباحثين االجتماعيين لهم دورهم المتميز في إطفاء هذا العنف وعالج المسببات.

ارتفعت نسبة العنف اللفظي عن باقي انواع العنف في الفئة العمرية )65 سنة فأكثر(عند الرجال )88.2 %( والنساء )60.0 %( 
ونسبة العنف الجسدي للفئة العمرية  )65 سنة فأكثر( للرجال )11.8 %( وللنساء )20.0 %( أما العنف النفسي فهو اقل النسب 

عنفاً للفئة العمرية )65 سنة فأكثر( .

جدول )28( نسب تعرض المسنين لإلساءة وأنواعها في دور الرعاية حسب الجنس والفئات العمرية لسنة 2013 

الفئات 
العمرية

إجمالينساءرجال

عنف  عنف نفسيعنف لفظي
عنف  عنف نفسيعنف لفظيجسدي

عنف  عنف نفسيعنف لفظيجسدي
جسدي

1000.00.00.00.00.01000.00.0أقل من50

500.00.00.01000.00.01000.00.0 ــ 54

550.00.00.01000.00.01000.00.0 ــ 59

6066.70.033.350.00.050.062.50.037.5 ــ 64

6588.20.011.860.020.020.077.87.414.8 فأكثر

83.30.016.771.49.519.077.84.417.8العراق
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خدمات االتصاالت 
بأسرهم وأصدقائهم مما ساعدهم على  التواصل  المسنين على  النقال واالنترنت( ساعدت  )الهاتف  الحديثة  إن وسائل االتصاالت 
التواصل مع عوائلهم ومعرفة إخبارهم وهذا يعتبر نوع من أنواع االتصال الذي يخدم المسن وان أكثر من نصف المسنين يمتلكون 
الهاتف النقال وان غالبية المسنين هم بحاجة المتالك الجهاز لكن الحالة االقتصادية لم تمكنهم من امتالك الجهاز أو كارتات التعبئة .

شكل )7( نسبة المسنين حسب استخدامهم الهاتف النقال في دور الرعاية لسنة 2013



الملحق اإلحصائي
جداول نتائج مسح تقييم الوضع
اإلجتماعي والصحي لكبار السن

في دور رعاية المسنين
لسنة 2013
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الجداول
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جدول )1( عدد ونسبة المسنين الموجودين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة

المحافظة
المجموعإناثذكور

نسبةعددنسبةعددنسبةعدد

4761.82938.276100نينوى

975.0325.012100كركوك

13343.917056.1303100بغداد

1854.51545.533100بابل

2453.32146.745100كربالء

1961.31238.731100النجف

2777.1822.935100القادسية

1773.9626.123100ميسان

3777.11122.948100البصرة

33154.627545.4606100اإلجمالي

جدول )2( عدد ونسبة المسنين الذين تمت مقابلتهم بنجاح في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة 

المحافظة
المجموعإناثذكور

نسبةعددنسبةعددنسبةعدد

4162.12537.966100نينوى

981.8218.211100كركوك

10840.415959.6267100بغداد

1248.01352.025100بابل

2158.31541.736100كربالء

1961.31238.731100النجف

2777.1822.935100القادسية

1773.9626.123100ميسان

3777.11122.948100البصرة

29153.725146.3542100اإلجمالي
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جدول )3( عدد ونسبة مدراء دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة

المحافظة
المجموعإناثذكور

نسبةعددنسبةعددنسبةعدد

110000.01100نينوى

00.011001100كركوك

120.0480.05100بغداد

110000.01100بابل

00.011001100كربالء

110000.01100النجف

00.011001100القادسية

110000.01100ميسان

110000.01100البصرة

646.2753.813100اإلجمالي

جدول )4( عدد ونسبة العاملين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة

المحافظة
المجموعإناثذكور

نسبةعددنسبةعددنسبةعدد

1052.6947.419100نينوى

960.0640.015100كركوك

11669.05231.0168100بغداد

2670.31129.737100بابل

763.6436.411100كربالء

2769.21230.839100النجف

3874.51325.551100القادسية

1862.11137.929100ميسان

1756.71343.330100البصرة

26867.213132.8399100اإلجمالي
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جدول )5( عدد العاملين المختصين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة

المحافظة
مشرف مشرف صحيمعالج نفسيممرضطبيب

المجموعاخرىاجتماعي/ ديني

أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

00110000310042نينوى

00100000020012كركوك

3120630065432112بغداد

00210000000021بابل

00311200000043كربالء

00004000201070النجف

106332220000127القادسية

00111100000022ميسان

00110000100021البصرة

4117815822128535530المجموع

جدول )6( التوزيع النسبي للعاملين المختصين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة

المحافظة
مشرف مشرف صحيمعالج نفسيممرضطبيب

المجموعاخرىاجتماعي/ ديني

أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

0.00.025.050.00.00.00.00.075.050.00.00.0100100نينوى

0.00.01000.00.00.00.00.00.01000.00.0100100كركوك

14.38.39.50.028.625.00.00.028.641.719.025.0100100بغداد

0.00.01001000.00.00.00.00.00.00.00.0100100بابل

0.00.075.033.325.066.70.00.00.00.00.00.0100100كربالء

0.00.00.00.057.10.00.00.028.60.014.30.01000.0النجف

8.30.050.042.925.028.616.728.60.00.00.00.0100100القادسية

0.00.050.050.050.050.00.00.00.00.00.00.0100100ميسان

0.00.050.01000.00.00.00.050.00.00.00.0100100البصرة

7.33.330.926.727.326.73.66.721.826.79.110.0100100اإلجمالي
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جدول )7( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب توفر ملف صحي لكبار السن في دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

هل يوجد ملف صحي لكبار السن

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

110000.01100كركوك

510000.05100بغداد

110000.01100بابل

110000.01100كربالء

110000.01100النجف

110000.01100القادسية

110000.01100ميسان

00.011001100البصرة

1292.317.713100اإلجمالي

جدول )8( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب توفر ملف اجتماعي لكبار السن في دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

هل يوجد ملف أجتماعي لكبار السن

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

110000.01100كركوك

510000.05100بغداد

110000.01100بابل

00.011001100كربالء

110000.01100النجف

110000.01100القادسية

110000.01100ميسان

110000.01100البصرة

1292.317.713100اإلجمالي
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جدول )9( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب توفر التمويل الكافي لتقديم جميع الخدمات لكبار السن في دور الرعاية حسب 
المحافظة

المحافظة

هل التمويل كافي لتقديم جميع الخدمات لكبار السن

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

110000.01100كركوك

480.0120.05100بغداد

110000.01100بابل

110000.01100كربالء

110000.01100النجف

00.011001100القادسية

00.011001100ميسان

00.011001100البصرة

861.5538.513100اإلجمالي

جدول )10( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب توفر حديقة واسعة في دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

هل توجد حديقة واسعة في الدار

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

110000.01100كركوك

480.0120.05100بغداد

110000.01100بابل

00.011001100كربالء

110000.01100النجف

00.011001100القادسية

00.011001100ميسان

110000.01100البصرة

969.2430.813100اإلجمالي



  42

جدول )11( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب توفر قاعة لالجتماعات للمسنين في دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

هل توجد قاعة لالجتماعات للمسنين في الدار

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

110000.01100كركوك

510000.05100بغداد

110000.01100بابل

110000.01100كربالء

110000.01100النجف

110000.01100القادسية

00.011001100ميسان

110000.01100البصرة

1292.317.713100اإلجمالي

جدول )12( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب توفر قاعات خاصة لألنشطة الرياضية في دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

هل توجد قاعات خاصة لألنشطة الرياضية

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

00.011001100كركوك

240.0360.05100بغداد

00.011001100بابل

00.011001100كربالء

00.011001100النجف

00.011001100القادسية

00.011001100ميسان

00.011001100البصرة

323.11076.913100اإلجمالي
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جدول )13( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تقييم نظام الصرف الصحي في دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

نظام الصرف الصحي

المجموعرديءمتوسطجيدجيد جدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.0110000.000.01100نينوى

00.0110000.000.01100كركوك

240.0360.000.000.05100بغداد

00.000.0110000.01100بابل

110000.000.000.01100كربالء

00.0110000.000.01100النجف

00.0110000.000.01100القادسية

00.000.0110000.01100ميسان

00.0110000.000.01100البصرة

323.1861.5215.400.013100اإلجمالي

جدول )14( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تقييم الماء الصالح للشرب في دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

الماء الصالح للشرب

المجموعرديءمتوسطجيدجيد جدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.0110000.000.01100نينوى

110000.000.000.01100كركوك

480.000.0120.000.05100بغداد

110000.000.000.01100بابل

110000.000.000.01100كربالء

110000.000.000.01100النجف

110000.000.000.01100القادسية

110000.000.000.01100ميسان

00.0110000.000.01100البصرة

1076.9215.417.700.013100اإلجمالي
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جدول )15( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تقييم خدمة الكهرباء في دور الرعاية وحسب المحافظة

المحافظة

الكهرباء

المجموعرديءمتوسطجيدجيد جدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

110000.000.000.01100نينوى

00.0110000.000.01100كركوك

480.000.000.0120.05100بغداد

110000.000.000.01100بابل

00.0110000.000.01100كربالء

110000.000.000.01100النجف

110000.000.000.01100القادسية

00.0110000.000.01100ميسان

00.0110000.000.01100البصرة

861.5430.800.017.713100اإلجمالي

جدول )16( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تقييم األمن وحراسة البناية في دور الرعاية وحسب المحافظة

المحافظة

األمن وحراسة البناية

المجموعرديءمتوسطجيدجيد جدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.0110000.000.01100نينوى

00.000.000.011001100كركوك

360.0240.000.000.05100بغداد

00.000.0110000.01100بابل

110000.000.000.01100كربالء

00.0110000.000.01100النجف

110000.000.000.01100القادسية

00.0110000.000.01100ميسان

110000.000.000.01100البصرة

646.2538.517.717.713100اإلجمالي
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جدول )17( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تقييم تصريف النفايات في دور الرعاية وحسب المحافظة

المحافظة

تصريف النفايات

المجموعرديءمتوسطجيدجيد جدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.0110000.000.01100نينوى

00.0110000.000.01100كركوك

360.0240.000.000.05100بغداد

00.000.000.011001100بابل

00.0110000.000.01100كربالء

00.0110000.000.01100النجف

110000.000.000.01100القادسية

110000.000.000.01100ميسان

110000.000.000.01100البصرة

646.2646.200.017.713100اإلجمالي

جدول )18( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تقييم التدفئة والتبريد في دور الرعاية وحسب المحافظة

المحافظة

التدفئة والتبريد

المجموعرديءمتوسطجيدجيد جدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

110000.000.000.01.0100نينوى

00.0110000.000.01.0100كركوك

360.0120.0120.000.05.0100بغداد

110000.000.000.01.0100بابل

00.0110000.000.01.0100كربالء

110000.000.000.01.0100النجف

110000.000.000.01.0100القادسية

110000.000.000.01.0100ميسان

00.0110000.000.01.0100البصرة

861.5430.817.700.013.0100اإلجمالي
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جدول )19( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تقييم االتصاالت / االنترنيت في دور الرعاية وحسب المحافظة

المحافظة

االتصاالت / االنترنيت

المجموعرديءمتوسطجيدجيد جدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.000.0110000.01.0100نينوى

00.000.000.011001.0100كركوك

120.0120.0120.0240.05.0100بغداد

00.000.000.011001.0100بابل

00.000.0110000.01.0100كربالء

00.0110000.000.01.0100النجف

00.000.000.011001.0100القادسية

00.000.000.011001.0100ميسان

00.000.000.011001.0100البصرة

17.7215.4323.1753.813.0100اإلجمالي

جدول )20( التوزيع النسبي لعدد الرحالت الترفيهية أو الدينية في دور الرعاية حسب المحافظة

التوزيع النسبي لعدد الرحالت الترفيهية أو الدينية

المحافظة
المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

00.011001100كركوك

480.0120.05100بغداد

110000.01100بابل

110000.01100كربالء

110000.01100النجف

110000.01100القادسية

110000.01100ميسان

00.011001100البصرة

1076.9323.113100اإلجمالي
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جدول )21( عدد الرحالت الترفيهية أو الدينية في السنة حسب المحافظة

عدد الرحالت الترفيهية أو الدينية في السنة

المحافظة
المجموعثالث مرات أو اكثرمرتانمرة واحدةال

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.000.0110000.01100نينوى

110000.000.000.01100كركوك

120.000.0240.0240.05100بغداد

00.000.000.011001100بابل

00.000.000.011001100كربالء

00.000.000.011001100النجف

00.000.0110000.01100القادسية

00.000.000.011001100ميسان

110000.000.000.01100البصرة

323.100.0430.8646.213100اإلجمالي

جدول )22( التوزيع النسبي للتعاون مع المؤسسات الصحية حسب المحافظة

     التوزيع النسبي للتعاون مع المؤسسات الصحية

المحافظة
المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

110000.01100كركوك

480.0120.05100بغداد

110000.01100بابل

110000.01100كربالء

110000.01100النجف

110000.01100القادسية

00.011001100ميسان

00.011001100البصرة

1076.9323.113100اإلجمالي
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جدول )23( التوزيع النسبي ألنواع التعاون مع المؤسسات الصحية حسب المحافظة

التوزيع النسبي ألنواع التعاون مع المؤسسات الصحية

المحافظة

ال يوجد تعاون مع 
المؤسسات الصحية

المجموعأخرى تذكرعند الطلبفحوصات دورية

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.0110000.000.01100نينوى

00.0110000.000.01100كركوك

120.0240.0240.000.05100بغداد

00.000.0110000.01100بابل

00.0110000.000.01100كربالء

00.0110000.000.01100النجف

00.0110000.000.01100القادسية

110000.000.000.01100ميسان

110000.000.000.01100البصرة

323.1753.8323.100.013100اإلجمالي

جدول )24( عدد المقاعد للمسنين التي يستوعبها دار الرعاية حسب المحافظة

عدد المقاعدالمحافظة

90نينوى

60كركوك

796بغداد

44بابل

45كربالء

40النجف

65القادسية

48ميسان

50البصرة

1238اإلجمالي
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جدول )25( عدد قاعات وغرف إيواء المسنين حسب المحافظة

عدد الغرفعدد القاعاتالمحافظة

318نينوى

09كركوك

11141بغداد

017بابل

80كربالء

61النجف

532القادسية

022ميسان

76البصرة

40246اإلجمالي

جدول )26( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

اكتظاظ الدار / ازدحام

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

00.011001100كركوك

120.0480.05100بغداد

00.011001100بابل

00.011001100كربالء

00.011001100النجف

00.011001100القادسية

00.011001100ميسان

00.011001100البصرة

17.71292.313100اإلجمالي
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جدول )27( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

ال توجد وسائل الراحة الكافية

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

00.011001100كركوك

120.0480.05100بغداد

00.011001100بابل

110000.01100كربالء

00.01100.01100النجف

110000.01100القادسية

00.011001100ميسان

00.011001100البصرة

323.11076.913100اإلجمالي

جدول )28( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

عدم رغبة المسن في السكن بدار المسنين

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

00.011001100كركوك

240.0360.05100بغداد

00.011001100بابل

00.011001100كربالء

110000.01100النجف

00.011001100القادسية

00.011001100ميسان

00.011001100البصرة

323.11076.913100اإلجمالي
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جدول )29( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

عدد الموظفين غير كافي

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

110000.01100نينوى

110000.01100كركوك

240.0360.05100بغداد

00.011001100بابل

110000.01100كربالء

00.011001100النجف

00.011001100القادسية

110000.01100ميسان

110000.01100البصرة

753.8646.213100اإلجمالي

جدول )30( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

ال توجد رعاية صحية جيدة

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

00.011001100كركوك

120.0480.05100بغداد

00.011001100بابل

110000.01100كربالء

00.011001100النجف

00.011001100القادسية

110000.01100ميسان

00.011001100البصرة

323.11076.913100اإلجمالي
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جدول )31( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

التغذية غير جيدة

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

00.011001100كركوك

00.051005100بغداد

110000.01100بابل

00.011001100كربالء

00.011001100النجف

110000.01100القادسية

110000.01100ميسان

00.011001100البصرة

323.11076.913100اإلجمالي

جدول )32( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

ال يوجد مطبخ

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

00.011001100كركوك

00.051005100بغداد

00.011001100بابل

00.011001100كربالء

00.011001100النجف

00.011001100القادسية

00.011001100ميسان

00.011001100البصرة

00.01310013100اإلجمالي
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جدول )33( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

ال توجد غرفة طعام

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

00.011001100كركوك

00.051005100بغداد

110000.01100بابل

110000.01100كربالء

00.011001100النجف

00.011001100القادسية

110000.01100ميسان

00.011001100البصرة

323.11076.913100اإلجمالي

جدول )34( التوزيع النسبي للمشاكل التي تعاني منها دور الرعاية حسب المحافظة

المحافظة

أخرى  تذكر

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

00.011001100نينوى

110000.01100كركوك

120.0480.05100بغداد

110000.01100بابل

110000.01100كربالء

110000.01100النجف

110000.01100القادسية

110000.01100ميسان

00.011001100البصرة

753.8646.213100اإلجمالي
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جدول )35( الحالة التعليمية لكبار السن في دور الرعاية حسب الفئات العمرية والجنس والمحافظة

التفاصيل

الحالة التعليمية للذكور

اعداديةمتوسطةابتدائيةيقرأ ويكتبأمي
بكالوريوس 

فأعلى
المجموع

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
342.9228.6114.300114.3007100سنة

50457.10000114.3114.3114.37100 ــ 54

55317.615.9423.515.9423.5423.517100 ــ 59

601528.359.42139.659.447.535.753100 ــ 64

657837.92813.63918.9136.33215.5167.8206100 فأكثر

133.3133.3133.30000003100ال اعرف

المحافظات

1536.6614.6512.200.01229.337.341100نينوى

222.2111.1555.600.0111.100.09100كركوك

2422.21211.12825.9109.32119.41312.0108100بغداد

325.000650.0216.70018.312100بابل

1147.814.3313.0521.714.328.723100كربالء

842.1631.6315.800.015.315.319100النجف

1140.727.4829.613.7311.127.427100القادسية

741.2317.6635.30015.90017100ميسان

2362.2616.225.425.425.425.437100البصرة

10435.53712.66622.5206.84214.3248.2293100اإلجمالي

يتبع
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التفاصيل

الحالة التعليمية لإلناث

اعداديةمتوسطةابتدائيةيقرأ ويكتبأمي
بكالوريوس 

فأعلى
المجموع

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
637.516.300.0212.5318.8425.016100سنة

50529.415.9211.8211.8317.6423.517100 ــ 54

55315.0315.0525.0420.000.0525.020100 ــ 59

601344.826.9724.1310.326.926.929100 ــ 64

657951.61811.81811.874.6117.22013.1153100 فأكثر

1178.6214.300.017.100.000.014100ال اعرف

المحافظات

2080.014.028.014.000.014.025100نينوى

150.000.000.000.000.0150.02100كركوك

5937.12012.61911.9127.51911.93018.9159100بغداد

538.517.7646.217.700.000.013100بابل

646.217.700.0430.800.0215.413100كربالء

1083.318.318.300.000.000.012100النجف

337.5112.5337.500.000.0112.58100القادسية

466.700.0116.7116.700.000.06100ميسان

981.8218.200.000.000.000.011100البصرة

11747.02710.83212.9197.6197.63514.1249100اإلجمالي

يتبع
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التفاصيل

الحالة التعليمية ألجمالي المسنين 

بكالوريوس اعداديةمتوسطةابتدائيةيقرأ ويكتبأمي
المجموعفأعلى

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
939.1313.014.328.7417.4417.423100سنة

50937.514.228.3312.5416.7520.824100 ــ 54

55616.2410.8924.3513.5410.8924.337100 ــ 59

602834.178.52834.189.867.356.182100 ــ 64

6515743.74612.85715.9205.64312.03610.0359100 فأكثر

1270.6317.615.915.900.000.017100ال اعرف

المحافظات

3553.0710.6710.611.51218.246.166100نينوى

327.319.1545.500.19.119.111100كركوك

8331.13212.04717.6228.24015.04316.1267100بغداد

832.014.01248.0312.000.014.025100بابل

1747.225.638.3925.012.8411.136100كربالء

1858.1722.6412.900.013.213.231100النجف

1440.038.61131.412.938.638.635100القادسية

1147.8313.0730.414.314.300.023100ميسان

3266.7816.724.224.224.224.248100البصرة

22140.86411.89818.1397.26111.35910.9542100اإلجمالي
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جدول )36( الحالة الزواجية لكبار السن في دور الرعاية حسب الفئات العمرية والجنس والمحافظة

التفاصيل

الحالة الزوجية للذكور

المجموعأعزبمطلقأرملمنفصلمتزوج

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
00.000.000.0228.6571.47100سنة

50228.600.0114.3228.6228.67100 ــ 54

55211.8211.8317.6211.8847.117100 ــ 59

601528.323.8713.21630.21324.553100 ــ 64

654521.862.94622.33918.97034.0206100 فأكثر

00.000.0133.300.0266.73100ال اعرف

المحافظات

37.324.9717.1717.12253.741100نينوى

222.200.0444.4111.1222.29100كركوك

3027.800.02220.42220.43431.5108100بغداد

216.7433.318.300.0541.712100بابل

626.100.0417.4730.4626.123100كربالء

421.1210.5315.8631.6421.119100النجف

725.900.0518.5725.9829.627100القادسية

211.8211.8529.4529.4317.617100ميسان

821.600.0718.9616.21643.237100البصرة

6421.8103.45819.86120.810034.1293100اإلجمالي

 يتبع
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التفاصيل

الحالة الزوجية لإلناث

المجموعأعزبمطلقأرملمنفصلمتزوج

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
00.000.0318.816.31275.016100سنة

50211.8211.8317.6529.4529.417100 ــ 54

5500.0210.0525.0840.0525.020100 ــ 59

6026.900.0827.61034.5931.029100 ــ 64

65106.500.07347.71912.45133.3153100 فأكثر

00.000.0750.000.0750.014100ال اعرف

المحافظات

00.000.01144.0936.0520.025100نينوى

00.000.0150.0150.000.02100كركوك

95.731.96138.42012.66641.5159100بغداد

215.417.7646.217.7323.113100بابل

17.700.0753.8215.4323.113100كربالء

18.300.0433.3325.0433.312100النجف

00.000.0112.5337.5450.08100القادسية

116.700.0583.300.000.06100ميسان

00.000.0327.3436.4436.411100البصرة

145.641.69939.84317.38935.7249100اإلجمالي

 يتبع
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التفاصيل

الحالة الزوجية إلجمالي المسنين

المجموعأعزبمطلقأرملمنفصلمتزوج

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

00.000.0313.0313.01773.923100اقل من 50 سنة

50416.728.3416.7729.2729.224100 ــ 54

5525.4410.8821.61027.01335.137100 ــ 59

601720.722.41518.32631.72226.882100 ــ 64

655515.361.711933.15816.212133.7359100 فأكثر

00.000.0847.100.0952.917100ال اعرف

المحافظات

34.523.01827.31624.22740.966100نينوى

218.200.0545.5218.2218.211100كركوك

3914.631.18331.14215.710037.5267100بغداد

416.0520.0728.014.0832.025100بابل

719.400.01130.6925.0925.036100كربالء

516.126.5722.6929.0825.831100النجف

720.000.0617.11028.61234.335100القادسية

313.028.71043.5521.7313.023100ميسان

816.700.01020.81020.82041.748100البصرة

7814.4142.615729.010419.218934.9542100اإلجمالي
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جدول )37( عدد مرات الزواج للمسنين في دور الرعاية حسب الجنس والمحافظة

عدد مرات الزواج للمسنين الذكور

التفاصيل
المجموعثالث مرات فأكثرمرتانمرة واحدةلم يتزوج ابدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
571.4228.600.000.07100سنة

50228.6457.1114.300.07100 ــ 54

55847.1847.115.900.017100 ــ 59

601324.53260.435.759.453100 ــ 64

657034.010450.5199.2136.3206100 فأكثر

266.7133.300.000.03100ال اعرف

المحافظات

2253.71434.149.812.441100نينوى

222.2666.7111.100.09100كركوك

3431.56156.554.687.4108100بغداد

541.7758.300.000.012100بابل

626.11043.5417.4313.023100كربالء

421.11368.415.315.319100النجف

829.61348.1414.827.427100القادسية

317.61164.7317.600.017100ميسان

1643.21643.225.438.137100البصرة

10034.115151.5248.2186.1293100اإلجمالي

يتبع



  61   

عدد مرات الزواج للمسنين االناث

التفاصيل
المجموعثالث مرات فأكثرمرتانمرة واحدةلم يتزوج ابدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
1275.0425.000.000.016100سنة

50529.41164.715.900.017100 ــ 54

55525.01260.0315.000.020100 ــ 59

60931.01862.126.900.029100 ــ 64

655133.39260.195.910.7153100 فأكثر

750.0750.000.000.014100ال اعرف

المحافظات

520.02080.000.000.025100نينوى

00.02100.000.000.02100كركوك

6641.58452.895.700.0159100بغداد

323.11076.900.000.013100بابل

323.11076.900.000.013100كربالء

433.3541.7325.000.012100النجف

450.0337.5112.500.08100القادسية

00.0466.7233.300.06100ميسان

436.4654.500.019.111100البصرة

8935.714457.8156.010.4249100اإلجمالي

 يتبع
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عدد مرات الزواج إلجمالي المسنين

التفاصيل
المجموعثالث مرات فأكثرمرتانمرة واحدةلم يتزوج ابدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اقل من 50 
1773.9626.100.000.023100سنة

50729.21562.528.300.024100 ــ 54

551335.12054.1410.800.037100 ــ 59

602226.85061.056.156.182100 ــ 64

6512133.719654.6287.8143.9359100 فأكثر

952.9847.100.000.017100ال اعرف

المحافظات

2740.93451.546.111.566100نينوى

218.2872.719.100.011100كركوك

10037.514554.3145.283.0267100بغداد

832.01768.000.00.025100بابل

925.02055.6411.138.336100كربالء

825.81858.1412.913.231100النجف

1234.31645.7514.325.735100القادسية

313.01565.2521.700.023100ميسان

2041.72245.824.248.348100البصرة

18934.929554.4397.2193.5542100اإلجمالي
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جدول )38( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين لديهم أوالد حسب الفئات العمرية والمحافظة

التفاصيل
المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

350.0350.06100اقل من 50 سنة

501164.7635.317100 ــ 54

551770.8729.224100 ــ 59

604981.71118.360100 ــ 64

6516368.57531.5238100 فأكثر

450.0450.08100ال اعرف

المحافظات

2564.11435.939100نينوى

888.9111.19100كركوك

11669.55130.5167100بغداد

952.9847.117100بابل

2074.1725.927100كربالء

1773.9626.123100النجف

1982.6417.423100القادسية

1575.0525.020100ميسان

1864.31035.728100البصرة

24770.010630.0353100المجموع
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جدول )39( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين لديهم أخوة حسب الفئات العمرية والمحافظة

التفاصيل
المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

1878.3521.723100اقل من 50 سنة

501875.0625.024100 ــ 54

552978.4821.637100 ــ 59

606781.71518.382100 ــ 64

6527175.58824.5359100 فأكثر

1058.8741.217100ال اعرف

المحافظات

5278.81421.266100نينوى

763.6436.411100كركوك

21379.85420.2267100بغداد

1664.0936.025100بابل

1644.42055.636100كربالء

2993.526.531100النجف

2880.0720.035100القادسية

1878.3521.723100ميسان

3470.81429.248100البصرة

41376.212923.8542100المجموع
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جدول )40( التوزيع النسبي للمسنين خالل فترة وجودهم في دور الرعاية حسب الفئات العمرية والمحافظة

التفاصيل

كم مضى على وجودك في الدار

المجموعال أعرفأكثر من سنةسنة واحدةأقل من سنة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

417.4417.41565.200.23100اقل من 50 سنة

50937.5416.71145.800.24100 ــ 54

551643.238.11848.600.37100 ــ 59

602530.51518.34251.200.82100 ــ 64

6512033.43910.920055.700.359100 فأكثر

529.415.91164.700.17100ال اعرف

المحافظات

2030.31218.23451.500.66100نينوى

11100.000.00.00.11100كركوك

9134.13111.614554.300.267100بغداد

1248.028.01144.000.25100بابل

1233.325.62261.100.36100كربالء

825.800.2374.200.31100النجف

1234.3617.11748.600.35100القادسية

626.1939.1834.800.23100ميسان

714.648.33777.100.48100البصرة

17933.06612.229754.800.542100المجموع
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جدول )41( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون العمل طوال حياتهم حسب الفئات العمرية والمحافظة

التفاصيل

هل مارست عمال طوال حياتك

المجموعالنعم

%عدد%عدد%عدد

730.41669.623100اقل من 50 سنة

50833.31666.724100 ــ 54

552567.61232.437100 ــ 59

606275.62024.482100 ــ 64

6525370.510629.5359100 فأكثر

529.41270.617100ال اعرف

المحافظات

4162.12537.966100نينوى

981.8218.211100كركوك

17264.49535.6267100بغداد

1248.01352.025100بابل

2158.31541.736100كربالء

2064.51135.531100النجف

3085.7514.335100القادسية

1878.3521.723100ميسان

3777.11122.948100البصرة

36066.418233.6542100المجموع
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جدول )42( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية حسب أرائهم عن بعض األمور وحسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

المحافظة
هل ان األسباب المادية واالجتماعية احد أسباب اإلساءة

إجماليغالباًأحياناًالنعم
97.60.00.02.4100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
95.40.93.70.0100بغداد
1000.00.00.0100بابل

82.68.74.34.3100كربالء
84.25.310.50.0100النجف
40.77.422.229.6100القادسية
70.60.017.611.8100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
88.42.05.54.1100اإلجمالي

الجنس إنثى

المحافظة
هل ان األسباب المادية واالجتماعية احد أسباب اإلساءة

إجماليغالباًأحياناًالنعم
1000.00.00.0100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
98.71.30.00.0100بغداد
92.30.07.70.0100بابل

69.230.80.00.0100كربالء
91.70.08.30.0100النجف
50.00.012.537.5100القادسية
33.30.033.333.3100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
93.62.42.02.0100اإلجمالي

إجمالي المسنين 

المحافظة
هل ان األسباب المادية واالجتماعية احد أسباب اإلساءة

إجماليغالباًأحياناًالنعم
98.50.00.01.5100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
97.41.11.50.0100بغداد
96.00.04.00.0100بابل

77.816.72.82.8100كربالء
87.13.29.70.0100النجف
42.95.720.031.4100القادسية
60.90.021.717.4100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
90.82.23.93.1100اإلجمالي
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جدول )43( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون العمل طوال حياتهم حسب الجنس والمحافظة

الجنس ذكر

إجماليالنعمالمحافظة

92.77.3100نينوى
88.911.1100كركوك
97.22.8100بغداد
83.316.7100بابل

82.617.4100كربالء
94.75.3100النجف
96.33.7100القادسية
94.15.9100ميسان
97.32.7100البصرة
94.25.8100اإلجمالي

الجنس إنثى

إجماليالنعمالمحافظة

12.088.0100نينوى
50.050.0100كركوك
42.157.9100بغداد
15.484.6100بابل

15.484.6100كربالء
16.783.3100النجف
50.050.0100القادسية
33.366.7100ميسان
9.190.9100البصرة
33.766.3100اإلجمالي

إجمالي المسنين

إجماليالنعمالمحافظة

62.137.9100نينوى
81.818.2100كركوك
64.435.6100بغداد
48.052.0100بابل

58.341.7100كربالء
64.535.5100النجف
85.714.3100القادسية
78.321.7100ميسان
77.122.9100البصرة
66.433.6100اإلجمالي
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جدول )44( توزيع المسنين العاملين في دور الرعاية حسب نوع العمل والجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

عمل في القطاع المحافظة
العام

عمل في القطاع 
الحكومي

عمل في القطاع 
الخاص

عمل في القطاع 
المجموععمل زراعيالمختلط

0.00.055.30.00.0100نينوى
0.00.050.00.00.0100كركوك
4.84.550.53.80.0100بغداد
0.00.050.00.00.0100بابل

0.00.036.80.00.0100كربالء
0.00.050.00.00.0100النجف
19.20.038.50.03.8100القادسية
12.50.043.80.00.0100ميسان
2.80.066.70.00.0100البصرة
4.73.650.71.40.4100اإلجمالي

الجنس انثى

عمل في القطاع المحافظة
العام

عمل في القطاع 
الحكومي

عمل في القطاع 
الخاص

عمل في القطاع 
المجموععمل زراعيالمختلط

0.033.366.70.00.0100نينوى
0.01000.00.00.0100كركوك
4.573.120.91.50.0100بغداد
0.00.01000.00.0100بابل

0.01000.00.00.0100كربالء
0.01000.00.00.0100النجف
0.050.025.00.025.0100القادسية
0.01000.00.00.0100ميسان
0.00.01000.00.0100البصرة
3.670.223.81.21.2100اإلجمالي

إجمالي المسنين

عمل في القطاع المحافظة
العام

عمل في القطاع 
الحكومي

عمل في القطاع 
الخاص

عمل في القطاع 
المجموععمل زراعيالمختلط

0.043.956.10.00.0100نينوى
0.055.644.40.00.0100كركوك
4.753.539.02.90.0100بغداد
0.041.758.30.00.0100بابل

0.066.733.30.00.0100كربالء
0.055.045.00.00.0100النجف
16.740.036.70.06.7100القادسية
11.150.038.90.00.0100ميسان
2.729.767.60.00.0100البصرة
4.449.244.41.40.6100اإلجمالي
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 جدول )45( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية حسب أرائهم عن بعض األمور وحسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

المحافظة
هل تعتبر وجودك في دار رعاية المسنين إساءة لك من قبل أبنائك أو أقاربك أو المجتمع

إجماليغالباًأحياناًالنعم
97.60.00.02.4100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
95.43.70.90.0100بغداد
1000.00.00.0100بابل

91.34.34.30.0100كربالء
78.95.310.55.3100النجف
37.011.140.711.1100القادسية
76.55.911.85.9100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
88.73.45.82.0100اإلجمالي

الجنس إنثى

المحافظة
هل تعتبر وجودك في دار رعاية المسنين إساءة لك من قبل أبنائك أو أقاربك أو المجتمع

إجماليغالباًأحياناًالنعم
1000.00.00.0100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
98.11.90.00.0100بغداد
84.67.77.70.0100بابل

76.923.10.00.0100كربالء
1000.00.00.0100النجف
50.025.025.00.0100القادسية
50.033.316.70.0100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
94.04.41.60.0100اإلجمالي

إجمالي المسنين

المحافظة
هل تعتبر وجودك في دار رعاية المسنين إساءة لك من قبل أبنائك أو أقاربك أو المجتمع

إجماليغالباًأحياناًالنعم
98.50.00.01.5100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
97.02.60.40.0100بغداد
92.04.04.00.0100بابل

86.111.12.80.0100كربالء
87.13.26.53.2100النجف
40.014.337.18.6100القادسية
69.613.013.04.3100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
91.13.93.91.1100اإلجمالي
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جدول )46( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية حسب أرائهم عن بعض األمور وحسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

المحافظة
هل ان األسباب المادية واالجتماعية احد أسباب اإلساءة

إجماليغالباًأحياناًالنعم
97.60.00.02.4100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
95.40.93.70.0100بغداد
1000.00.00.0100بابل

82.68.74.34.3100كربالء
84.25.310.50.0100النجف
40.77.422.229.6100القادسية
70.60.017.611.8100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
88.42.05.54.1100اإلجمالي

الجنس إنثى

المحافظة
هل ان األسباب المادية واالجتماعية احد أسباب اإلساءة

إجماليغالباًأحياناًالنعم
1000.00.00.0100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
98.71.30.00.0100بغداد
92.30.07.70.0100بابل

69.230.80.00.0100كربالء
91.70.08.30.0100النجف
50.00.012.537.5100القادسية
33.30.033.333.3100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
93.62.42.02.0100اإلجمالي

إجمالي المسنين 

المحافظة
هل ان األسباب المادية واالجتماعية احد أسباب اإلساءة

إجماليغالباًأحياناًالنعم
98.50.00.01.5100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
97.41.11.50.0100بغداد
96.00.04.00.0100بابل

77.816.72.82.8100كربالء
87.13.29.70.0100النجف
42.95.720.031.4100القادسية
60.90.021.717.4100ميسان
1000.00.00.0100البصرة
90.82.23.93.1100اإلجمالي
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جدول )47( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية حسب أرائهم عن بعض األمور وحسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

المحافظة
هل تجد الرعاية الكافية في دور رعاية المسنين

إجماليغالباًأحياناًالنعم
70.729.30.00.0100نينوى
55.644.40.00.0100كركوك
84.310.24.60.9100بغداد
1000.00.00.0100بابل

82.613.04.30.0100كربالء
73.715.80.010.5100النجف
70.47.414.87.4100القادسية
70.60.023.55.9100ميسان
24.375.70.00.0100البصرة
71.721.54.82.0100اإلجمالي

الجنس إنثى

المحافظة
هل تجد الرعاية الكافية في دور رعاية المسنين

إجماليغالباًأحياناًالنعم
60.040.00.00.0100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
69.227.73.10.0100بغداد
92.30.07.70.0100بابل

76.923.10.00.0100كربالء
58.341.70.00.0100النجف
87.50.012.50.0100القادسية
83.30.016.70.0100ميسان
0.01000.00.0100البصرة
67.529.33.20.0100اإلجمالي

إجمالي المسنين 

المحافظة
هل تجد الرعاية الكافية في دور رعاية المسنين

إجماليغالباًأحياناًالنعم
66.733.30.00.0100نينوى
63.636.40.00.0100كركوك
75.320.63.70.4100بغداد
96.00.04.00.0100بابل

80.616.72.80.0100كربالء
67.725.80.06.5100النجف
74.35.714.35.7100القادسية
73.90.021.74.3100ميسان
18.881.30.00.0100البصرة
69.725.14.11.1100اإلجمالي



  73   

جدول )48( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية حسب أرائهم عن بعض األمور وحسب الجنس والمحافظة

الجنس ذكر

المحافظة
هل تجد دعم نفسي في دور رعاية المسنين

إجماليغالباًأحياناًالنعم
36.663.40.00.0100نينوى
22.277.80.00.0100كركوك
32.467.60.00.0100بغداد
1000.00.00.0100بابل

78.321.70.00.0100كربالء
63.236.80.00.0100النجف
33.366.70.00.0100القادسية
52.947.10.00.0100ميسان
5.494.60.00.0100البصرة
38.961.10.00.0100اإلجمالي

الجنس إنثى

المحافظة
هل تجد دعم نفسي في دور رعاية المسنين

إجماليغالباًأحياناًالنعم
52.048.00.00.0100نينوى
1000.00.00.0100كركوك
33.366.70.00.0100بغداد
92.37.70.00.0100بابل

76.923.10.00.0100كربالء
33.366.70.00.0100النجف
75.025.00.00.0100القادسية
66.733.30.00.0100ميسان
0.01000.00.0100البصرة
41.858.20.00.0100اإلجمالي

إجمالي المسنين

المحافظة
هل تجد دعم نفسي في دور رعاية المسنين

إجماليغالباًأحياناًالنعم
42.457.60.00.0100نينوى
36.463.60.00.0100كركوك
33.067.00.00.0100بغداد
96.04.00.00.0100بابل

77.822.20.00.0100كربالء
51.648.40.00.0100النجف
42.957.10.00.0100القادسية
56.543.50.00.0100ميسان
4.295.80.00.0100البصرة
40.259.80.00.0100اإلجمالي
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جدول )49( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يستخدمون األنترنيت حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

إجماليالنعمالمحافظة

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

0.999.1100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

5.394.7100النجف

3.796.3100القادسية

0.0100100ميسان

0.0100100البصرة

1.099.0100اإلجمالي

الجنس إنثى

إجماليالنعمالمحافظة

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

0.0100100بغداد

7.792.3100بابل

0.0100100كربالء

0.0100100النجف

0.0100100القادسية

0.0100100ميسان

0.0100100البصرة

0.499.6100اإلجمالي

إجمالي المسنين

إجماليالنعمالمحافظة

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

0.499.6100بغداد

4.096.0100بابل

0.0100100كربالء

3.296.8100النجف

2.997.1100القادسية

0.0100100ميسان

0.0100100البصرة

0.799.3100اإلجمالي
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جدول )50( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يستخدمون الهاتف النقال حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

إجماليالنعمالمحافظة

43.956.1100نينوى

77.822.2100كركوك

60.239.8100بغداد

58.341.7100بابل

56.543.5100كربالء

68.431.6100النجف

55.644.4100القادسية

52.947.1100ميسان

27.073.0100البصرة

53.646.4100اإلجمالي

الجنس إنثى

إجماليالنعمالمحافظة

40.060.0100نينوى

1000.0100كركوك

53.546.5100بغداد

69.230.8100بابل

30.869.2100كربالء

33.366.7100النجف

37.562.5100القادسية

50.050.0100ميسان

27.372.7100البصرة

49.450.6100اإلجمالي

إجمالي المسنين

إجماليالنعمالمحافظة

42.457.6100نينوى

81.818.2100كركوك

56.243.8100بغداد

64.036.0100بابل

47.252.8100كربالء

54.845.2100النجف

51.448.6100القادسية

52.247.8100ميسان

27.172.9100البصرة

51.748.3100اإلجمالي
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جدول )51( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يواصلهم االهل  بالزيارات واالتصاالت حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

إجماليالنعمالمحافظة

36.663.4100نينوى

44.455.6100كركوك

44.455.6100بغداد

41.758.3100بابل

26.173.9100كربالء

52.647.4100النجف

25.974.1100القادسية

29.470.6100ميسان

40.559.5100البصرة

39.260.8100اإلجمالي

الجنس إنثى

إجماليالنعمالمحافظة
36.064.0100نينوى

50.050.0100كركوك

42.857.2100بغداد

46.253.8100بابل

23.176.9100كربالء

58.341.7100النجف

25.075.0100القادسية

33.366.7100ميسان

90.99.1100البصرة

43.456.6100اإلجمالي

إجمالي المسنين

إجماليالنعمالمحافظة
36.463.6100نينوى

45.554.5100كركوك

43.456.6100بغداد

44.056.0100بابل

25.075.0100كربالء

54.845.2100النجف

25.774.3100القادسية

30.469.6100ميسان

52.147.9100البصرة

41.158.9100اإلجمالي
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جدول )52( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون بعض العادات واألنشطة حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
ممارسة التدخين

إجماليالنعم

42.957.1100أقل من50

5042.957.1100 ــ 54

5552.947.1100 ــ 59

6056.643.4100 ــ 64

6540.359.7100 فأكثر

المستوى التعليمي

37.562.5100أمي

29.770.3100يقرا ويكتب

53.047.0100ابتدائية

35.065.0100متوسطة

42.957.1100إعدادية

75.025.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

46.353.7100نينوى

22.277.8100كركوك

40.759.3100بغداد

91.78.3100بابل

60.939.1100كربالء

26.373.7100النجف

48.151.9100القادسية

58.841.2100ميسان

27.073.0100البصرة

43.756.3100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
ممارسة التدخين

إجماليالنعم

12.587.5100أقل من50

5011.888.2100 ــ 54

5520.080.0100 ــ 59

606.993.1100 ــ 64

659.290.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

6.893.2100أمي

3.796.3100يقرا ويكتب

18.881.3100ابتدائية

21.178.9100متوسطة

10.589.5100إعدادية

11.488.6100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

12.088.0100نينوى

0.0100100كركوك

8.291.8100بغداد

38.561.5100بابل

15.484.6100كربالء

16.783.3100النجف

0.0100100القادسية

0.0100100ميسان

0.0100100البصرة

10.090.0100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
ممارسة التدخين

إجماليالنعم

21.778.3100أقل من50

5020.879.2100 ــ 54

5535.164.9100 ــ 59

6039.061.0100 ــ 64

6527.073.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

21.378.7100أمي

18.881.3100يقرا ويكتب

41.858.2100ابتدائية

28.271.8100متوسطة

32.867.2100إعدادية

37.362.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

33.366.7100نينوى

18.281.8100كركوك

21.378.7100بغداد

64.036.0100بابل

44.455.6100كربالء

22.677.4100النجف

37.162.9100القادسية

43.556.5100ميسان

20.879.2100البصرة

28.271.8100اإلجمالي



  80

جدول )53( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون بعض العادات واألنشطة حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
ممارسة شرب النركيلة

إجماليالنعم

0.0100100أقل من50

500.0100100 ــ 54

550.0100100 ــ 59

605.794.3100 ــ 64

650.0100100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.0100100أمي

2.797.3100يقرا ويكتب

3.097.0100ابتدائية

0.0100100متوسطة

0.0100100إعدادية

0.0100100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

0.999.1100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

5.394.7100النجف

0.0100100القادسية

5.994.1100ميسان

0.0100100البصرة

1.099.0100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
ممارسة شرب النركيلة

إجماليالنعم

0.0100100أقل من50

500.0100100 ــ 54

550.0100100 ــ 59

600.0100100 ــ 64

650.0100100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.0100100أمي

0.0100100يقرا ويكتب

0.0100100ابتدائية

0.0100100متوسطة

0.0100100إعدادية

0.0100100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

0.0100100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

0.0100100النجف

0.0100100القادسية

0.0100100ميسان

0.0100100البصرة

0.0100100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
ممارسة شرب النركيلة

إجماليالنعم

0.0100100أقل من50

500.0100100 ــ 54

550.0100100 ــ 59

603.796.3100 ــ 64

650.0100100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.0100100أمي

1.698.4100يقرا ويكتب

2.098.0100ابتدائية

0.0100100متوسطة

0.0100100إعدادية

0.0100100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

0.499.6100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

3.296.8100النجف

0.0100100القادسية

4.395.7100ميسان

0.0100100البصرة

0.699.4100اإلجمالي
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جدول )54( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون بعض العادات واألنشطة حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
ممارسة القراءة والمطالعة

إجماليالنعم

14.385.7100أقل من50

5014.385.7100 ــ 54

5517.682.4100 ــ 59

6017.083.0100 ــ 64

6522.877.2100 فأكثر

المستوى التعليمي

1.099.0100أمي

16.283.8100يقرا ويكتب

33.366.7100ابتدائية

40.060.0100متوسطة

35.764.3100إعدادية

41.758.3100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

17.182.9100نينوى

22.277.8100كركوك

27.872.2100بغداد

8.391.7100بابل

4.395.7100كربالء

15.884.2100النجف

25.974.1100القادسية

41.258.8100ميسان

10.889.2100البصرة

21.278.8100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
ممارسة القراءة والمطالعة

إجماليالنعم

12.587.5100أقل من50

5017.682.4100 ــ 54

5515.085.0100 ــ 59

6017.282.8100 ــ 64

6515.784.3100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.999.1100أمي

25.974.1100يقرا ويكتب

9.490.6100ابتدائية

36.863.2100متوسطة

31.668.4100إعدادية

37.162.9100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

4.096.0100نينوى

0.0100100كركوك

17.682.4100بغداد

0.0100100بابل

7.792.3100كربالء

8.391.7100النجف

50.050.0100القادسية

33.366.7100ميسان

0.0100100البصرة

14.985.1100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
ممارسة القراءة والمطالعة

إجماليالنعم

13.087.0100أقل من50

5016.783.3100 ــ 54

5516.283.8100 ــ 59

6017.182.9100 ــ 64

6519.880.2100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.999.1100أمي

20.379.7100يقرا ويكتب

25.574.5100ابتدائية

38.561.5100متوسطة

34.465.6100إعدادية

39.061.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

12.187.9100نينوى

18.281.8100كركوك

21.778.3100بغداد

4.096.0100بابل

5.694.4100كربالء

12.987.1100النجف

31.468.6100القادسية

39.160.9100ميسان

8.391.7100البصرة

18.381.7100اإلجمالي
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جدول )55( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون بعض العادات واألنشطة حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
ممارسة الرياضة

إجماليالنعم

0.0100100أقل من50

500.0100100 ــ 54

550.0100100 ــ 59

600.0100100 ــ 64

651.998.1100 فأكثر

المستوى التعليمي

1.998.1100أمي

0.0100100يقرا ويكتب

0.0100100ابتدائية

0.0100100متوسطة

2.497.6100إعدادية

4.295.8100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

1.998.1100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

5.394.7100النجف

0.0100100القادسية

0.0100100ميسان

2.797.3100البصرة

1.498.6100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
ممارسة الرياضة

إجماليالنعم

0.0100100أقل من50

505.994.1100 ــ 54

555.095.0100 ــ 59

600.0100100 ــ 64

652.098.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.0100100أمي

3.796.3100يقرا ويكتب

3.196.9100ابتدائية

0.0100100متوسطة

0.0100100إعدادية

8.691.4100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

2.597.5100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

8.391.7100النجف

0.0100100القادسية

0.0100100ميسان

0.0100100البصرة

2.098.0100اإلجمالي

يتبع
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اجمالي المسنين

التفاصيل
ممارسة الرياضة

إجماليالنعم

0.0100100أقل من50

504.295.8100 ــ 54

552.797.3100 ــ 59

600.0100100 ــ 64

651.998.1100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.999.1100أمي

1.698.4100يقرا ويكتب

1.099.0100ابتدائية

0.0100100متوسطة

1.698.4100إعدادية

6.893.2100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.0100100نينوى

0.0100100كركوك

2.297.8100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

6.593.5100النجف

0.0100100القادسية

0.0100100ميسان

2.197.9100البصرة

1.798.3100اإلجمالي
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جدول )56( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون بعض العادات واألنشطة حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
مشاهدة التلفاز

إجماليالنعم

71.428.6100أقل من50

5057.142.9100 ــ 54

5564.735.3100 ــ 59

6071.728.3100 ــ 64

6574.325.7100 فأكثر

المستوى التعليمي

67.332.7100أمي

78.421.6100يقرا ويكتب

75.824.2100ابتدائية

70.030.0100متوسطة

78.621.4100إعدادية

75.025.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

63.436.6100نينوى

77.822.2100كركوك

80.619.4100بغداد

33.366.7100بابل

73.926.1100كربالء

73.726.3100النجف

59.340.7100القادسية

82.417.6100ميسان

78.421.6100البصرة

73.027.0100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
مشاهدة التلفاز

إجماليالنعم

75.025.0100أقل من50

5076.523.5100 ــ 54

5560.040.0100 ــ 59

6075.924.1100 ــ 64

6565.434.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

59.041.0100أمي

77.822.2100يقرا ويكتب

56.343.8100ابتدائية

94.75.3100متوسطة

73.726.3100إعدادية

82.917.1100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

48.052.0100نينوى

1000.0100كركوك

71.728.3100بغداد

53.846.2100بابل

61.538.5100كربالء

50.050.0100النجف

62.537.5100القادسية

1000.0100ميسان

81.818.2100البصرة

67.932.1100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
مشاهدة التلفاز

إجماليالنعم

73.926.1100أقل من50

5070.829.2100 ــ 54

5562.237.8100 ــ 59

6073.226.8100 ــ 64

6570.529.5100 فأكثر

المستوى التعليمي

62.937.1100أمي

78.121.9100يقرا ويكتب

69.430.6100ابتدائية

82.117.9100متوسطة

77.023.0100إعدادية

79.720.3100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

57.642.4100نينوى

81.818.2100كركوك

75.324.7100بغداد

44.056.0100بابل

69.430.6100كربالء

64.535.5100النجف

60.040.0100القادسية

87.013.0100ميسان

79.220.8100البصرة

70.729.3100اإلجمالي
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جدول )57( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يمارسون بعض العادات واألنشطة حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
االستماع للمذياع

إجماليالنعم

57.142.9100أقل من50

5028.671.4100 ــ 54

555.994.1100 ــ 59

6035.864.2100 ــ 64

6542.257.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

42.357.7100أمي

45.954.1100يقرا ويكتب

33.366.7100ابتدائية

35.065.0100متوسطة

31.069.0100إعدادية

45.854.2100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

17.182.9100نينوى

22.277.8100كركوك

48.151.9100بغداد

41.758.3100بابل

30.469.6100كربالء

5.394.7100النجف

29.670.4100القادسية

29.470.6100ميسان

73.027.0100البصرة

38.961.1100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
االستماع للمذياع

إجماليالنعم

18.881.3100أقل من50

5058.841.2100 ــ 54

5545.055.0100 ــ 59

6024.175.9100 ــ 64

6525.574.5100 فأكثر

المستوى التعليمي

20.579.5100أمي

33.366.7100يقرا ويكتب

37.562.5100ابتدائية

36.863.2100متوسطة

47.452.6100إعدادية

28.671.4100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

4.096.0100نينوى

0.0100100كركوك

35.264.8100بغداد

38.561.5100بابل

0.0100100كربالء

0.0100100النجف

25.075.0100القادسية

0.0100100ميسان

63.636.4100البصرة

28.571.5100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
االستماع للمذياع

إجماليالنعم

30.469.6100أقل من50

5050.050.0100 ــ 54

5527.073.0100 ــ 59

6031.768.3100 ــ 64

6535.164.9100 فأكثر

المستوى التعليمي

30.869.2100أمي

40.659.4100يقرا ويكتب

34.765.3100ابتدائية

35.964.1100متوسطة

36.163.9100إعدادية

35.664.4100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

12.187.9100نينوى

18.281.8100كركوك

40.459.6100بغداد

40.060.0100بابل

19.480.6100كربالء

3.296.8100النجف

28.671.4100القادسية

21.778.3100ميسان

70.829.2100البصرة

34.165.9100اإلجمالي
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جدول )58( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يستهوون ويشاهدون البرامج  حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

نشرة األخبارأفالم ومسلسالتبرامج رياضيةبرامج دينيةبرامج ثقافيةالتفاصيل

0.00.00.028.657.1أقل من50

500.028.60.00.028.6 ــ 54

555.95.90.023.529.4 ــ 59

601.91.91.915.166.0 ــ 64

651.98.31.513.655.8 فأكثر

المستوى التعليمي

1.012.50.012.547.1أمي

2.72.72.718.956.8يقرا ويكتب

0.06.11.516.759.1ابتدائية

10.015.00.015.045.0متوسطة

0.02.42.49.571.4إعدادية

8.30.04.216.762.5بكالوريوس فأعلى

المحافظات

2.42.40.07.356.1نينوى

0.011.10.022.244.4كركوك

2.80.90.921.366.7بغداد

8.333.30.00.041.7بابل

4.330.40.00.043.5كربالء

0.010.55.35.357.9النجف

0.011.17.422.218.5القادسية

0.05.90.035.341.2ميسان

0.05.40.02.770.3البصرة

2.07.51.414.355.6اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

نشرة األخبارأفالم ومسلسالتبرامج رياضيةبرامج دينيةبرامج ثقافيةالتفاصيل

0.06.30.056.312.5أقل من50

500.011.80.035.347.1 ــ 54

550.05.00.015.055.0 ــ 59

603.43.40.041.434.5 ــ 64

651.36.50.726.134.6 فأكثر

المستوى التعليمي

0.97.70.927.426.5أمي

3.77.40.040.722.2يقرا ويكتب

0.03.10.021.953.1ابتدائية

0.05.30.031.657.9متوسطة

0.00.00.026.357.9إعدادية

2.98.60.034.340.0بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.00.00.024.024.0نينوى

0.00.00.01000.0كركوك

1.31.90.633.341.5بغداد

0.023.10.07.746.2بابل

0.030.80.030.80.0كربالء

0.025.00.025.00.0النجف

0.012.50.025.025.0القادسية

16.70.00.016.766.7ميسان

0.018.20.09.154.5البصرة

1.26.40.429.336.1اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

نشرة األخبارأفالم ومسلسالتبرامج رياضيةبرامج دينيةبرامج ثقافيةالتفاصيل

0.04.30.047.826.1أقل من50

500.016.70.025.041.7 ــ 54

552.75.40.018.943.2 ــ 59

602.42.41.224.454.9 ــ 64

651.77.51.118.946.8 فأكثر

المستوى التعليمي

0.910.00.520.436.2أمي

3.14.71.628.142.2يقرا ويكتب

0.05.11.018.457.1ابتدائية

5.110.30.023.151.3متوسطة

0.01.61.614.867.2إعدادية

5.15.11.727.149.2بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1.51.50.013.643.9نينوى

0.09.10.036.436.4كركوك

1.91.50.728.551.7بغداد

4.028.00.04.044.0بابل

2.830.60.011.127.8كربالء

0.016.13.212.935.5النجف

0.011.45.722.920.0القادسية

4.34.30.030.447.8ميسان

0.08.30.04.266.7البصرة

1.77.00.921.246.7اإلجمالي
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جدول )59( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين شاركوا في الرحالت الترفيهية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

إجماليالنعمالمحافظة
65.934.1100نينوى

0.0100100كركوك

25.974.1100بغداد

33.366.7100بابل

34.865.2100كربالء

84.215.8100النجف

51.948.1100القادسية

76.523.5100ميسان

0.0100100البصرة

37.562.5100اإلجمالي

الجنس إنثى

إجماليالنعمالمحافظة
48.052.0100نينوى

0.0100100كركوك

37.162.9100بغداد

38.561.5100بابل

46.253.8100كربالء

66.733.3100النجف

62.537.5100القادسية

50.050.0100ميسان

0.0100100البصرة

39.460.6100اإلجمالي

إجمالي المسنين

إجماليالنعمالمحافظة
59.140.9100نينوى

0.0100100كركوك

32.667.4100بغداد

36.064.0100بابل

38.961.1100كربالء

77.422.6100النجف

54.345.7100القادسية

69.630.4100ميسان

0.0100100البصرة

38.461.6100اإلجمالي
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جدول )60( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يرغبون في العمل الطوعي في المنظمات والمؤسسات حسب 

الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

إجماليالنعمالتفاصيل

14.385.7100أقل من50

500.0100100 ــ 54

5511.888.2100 ــ 59

607.592.5100 ــ 64

657.892.2100 فأكثر

المستوى التعليمي

2.997.1100أمي

10.889.2100يقرا ويكتب

10.689.4100ابتدائية

15.085.0100متوسطة

11.988.1100إعدادية

4.295.8100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

2.497.6100نينوى

0.0100100كركوك

13.087.0100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

21.178.9100النجف

3.796.3100القادسية

11.888.2100ميسان

2.797.3100البصرة

7.892.2100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

إجماليالنعمالتفاصيل

18.881.3100أقل من50

5041.258.8100 ــ 54

550.0100100 ــ 59

606.993.1100 ــ 64

658.591.5100 فأكثر

المستوى التعليمي

5.194.9100أمي

11.188.9100يقرا ويكتب

18.881.3100ابتدائية

15.884.2100متوسطة

15.884.2100إعدادية

14.385.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

4.096.0100نينوى

50.050.0100كركوك

13.886.2100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

8.391.7100النجف

0.0100100القادسية

16.783.3100ميسان

0.0100100البصرة

10.489.6100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

إجماليالنعمالتفاصيل

17.482.6100أقل من50

5029.270.8100 ــ 54

555.494.6100 ــ 59

607.392.7100 ــ 64

658.191.9100 فأكثر

المستوى التعليمي

4.195.9100أمي

10.989.1100يقرا ويكتب

13.386.7100ابتدائية

15.484.6100متوسطة

13.186.9100إعدادية

10.289.8100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

3.097.0100نينوى

9.190.9100كركوك

13.586.5100بغداد

0.0100100بابل

0.0100100كربالء

16.183.9100النجف

2.997.1100القادسية

13.087.0100ميسان

2.197.9100البصرة

9.091.0100اإلجمالي
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جدول )61( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
العزلة بالرغم من وجود اآلخرين معك

إجماليأحياناًالنعم

57.142.90.0100أقل من50

5057.142.90.0100 ــ 54

5552.929.417.6100 ــ 59

6035.860.43.8100 ــ 64

6543.251.55.3100 فأكثر

المستوى التعليمي

31.760.67.7100أمي

54.143.22.7100يقرا ويكتب

50.043.96.1100ابتدائية

50.045.05.0100متوسطة

50.047.62.4100إعدادية

37.558.34.2100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

43.956.10.0100نينوى

44.455.60.0100كركوك

43.552.83.7100بغداد

50.033.316.7100بابل

65.234.80.0100كربالء

42.147.410.5100النجف

40.740.718.5100القادسية

41.241.217.6100ميسان

27.073.00.0100البصرة

43.051.55.5100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
العزلة بالرغم من وجود اآلخرين معك

إجماليأحياناًالنعم

37.562.50.0100أقل من50

5029.464.75.9100 ــ 54

5550.045.05.0100 ــ 59

6048.348.33.4100 ــ 64

6539.258.22.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

40.255.64.3100أمي

37.063.00.0100يقرا ويكتب

43.853.13.1100ابتدائية

57.931.610.5100متوسطة

36.863.20.0100إعدادية

28.671.40.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

40.060.00.0100نينوى

50.050.00.0100كركوك

37.160.42.5100بغداد

30.869.20.0100بابل

38.546.215.4100كربالء

58.333.38.3100النجف

75.025.00.0100القادسية

83.30.016.7100ميسان

18.281.80.0100البصرة

39.857.03.2100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
العزلة بالرغم من وجود اآلخرين معك

إجماليأحياناًالنعم

43.556.50.0100أقل من50

5037.558.34.2100 ــ 54

5551.437.810.8100 ــ 59

6040.256.13.7100 ــ 64

6541.554.34.2100 فأكثر

المستوى التعليمي

36.257.95.9100أمي

46.951.61.6100يقرا ويكتب

48.046.95.1100ابتدائية

53.838.57.7100متوسطة

45.952.51.6100إعدادية

32.266.11.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

42.457.60.0100نينوى

45.554.50.0100كركوك

39.757.33.0100بغداد

40.052.08.0100بابل

55.638.95.6100كربالء

48.441.99.7100النجف

48.637.114.3100القادسية

52.230.417.4100ميسان

25.075.00.0100البصرة

41.554.14.4100اإلجمالي
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جدول )62( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
النسيان والشعور بصعوبة التذكر

إجماليأحياناًالنعم

28.671.40.0100أقل من50

5042.957.10.0100 ــ 54

5523.564.711.8100 ــ 59

6028.366.05.7100 ــ 64

6541.753.94.4100 فأكثر

المستوى التعليمي

51.944.23.8100أمي

35.156.88.1100يقرا ويكتب

28.865.26.1100ابتدائية

35.060.05.0100متوسطة

28.664.37.1100إعدادية

25.075.00.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

24.475.60.0100نينوى

44.455.60.0100كركوك

26.969.43.7100بغداد

33.366.70.0100بابل

47.843.58.7100كربالء

52.631.615.8100النجف

55.625.918.5100القادسية

52.941.25.9100ميسان

51.448.60.0100البصرة

37.957.05.1100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
النسيان والشعور بصعوبة التذكر

إجماليأحياناًالنعم

56.325.018.8100أقل من50

5023.564.711.8100 ــ 54

5555.030.015.0100 ــ 59

6041.455.23.4100 ــ 64

6539.252.97.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

42.751.36.0100أمي

37.051.911.1100يقرا ويكتب

37.550.012.5100ابتدائية

42.147.410.5100متوسطة

42.147.410.5100إعدادية

37.154.38.6100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

28.072.00.0100نينوى

0.01000.0100كركوك

41.548.410.1100بغداد

38.561.50.0100بابل

46.253.80.0100كربالء

41.733.325.0100النجف

75.012.512.5100القادسية

33.350.016.7100ميسان

36.463.60.0100البصرة

40.651.08.4100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
النسيان والشعور بصعوبة التذكر

إجماليأحياناًالنعم

47.839.113.0100أقل من50

5029.262.58.3100 ــ 54

5540.545.913.5100 ــ 59

6032.962.24.9100 ــ 64

6540.753.55.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

47.148.05.0100أمي

35.954.79.4100يقرا ويكتب

31.660.28.2100ابتدائية

38.553.87.7100متوسطة

32.859.08.2100إعدادية

32.262.75.1100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

25.874.20.0100نينوى

36.463.60.0100كركوك

35.656.97.5100بغداد

36.064.00.0100بابل

47.247.25.6100كربالء

48.432.319.4100النجف

60.022.917.1100القادسية

47.843.58.7100ميسان

47.952.10.0100البصرة

39.154.26.6100اإلجمالي
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جدول )63( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
اإلحساس باالنقباض والضيق

إجماليأحياناًالنعم

28.671.40.0100أقل من50

5028.657.114.3100 ــ 54

5552.935.311.8100 ــ 59

6039.650.99.4100 ــ 64

6544.243.212.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

39.449.011.5100أمي

37.840.521.6100يقرا ويكتب

47.039.413.6100ابتدائية

55.035.010.0100متوسطة

45.250.04.8100إعدادية

37.554.28.3100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

36.663.40.0100نينوى

55.644.40.0100كركوك

40.745.413.9100بغداد

58.341.70.0100بابل

47.847.84.3100كربالء

47.410.542.1100النجف

51.925.922.2100القادسية

47.123.529.4100ميسان

32.467.60.0100البصرة

42.745.411.9100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
اإلحساس باالنقباض والضيق

إجماليأحياناًالنعم

43.825.031.3100أقل من50

5035.352.911.8100 ــ 54

5565.025.010.0100 ــ 59

6048.337.913.8100 ــ 64

6539.245.115.7100 فأكثر

المستوى التعليمي

43.641.914.5100أمي

44.444.411.1100يقرا ويكتب

53.128.118.8100ابتدائية

47.431.621.1100متوسطة

36.852.610.5100إعدادية

22.960.017.1100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

40.060.00.0100نينوى

50.050.00.0100كركوك

42.837.719.5100بغداد

38.561.50.0100بابل

46.246.27.7100كربالء

16.733.350.0100النجف

75.025.00.0100القادسية

83.316.70.0100ميسان

9.190.90.0100البصرة

41.843.015.3100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
اإلحساس باالنقباض والضيق

إجماليأحياناًالنعم

39.139.121.7100أقل من50

5033.354.212.5100 ــ 54

5559.529.710.8100 ــ 59

6042.746.311.0100 ــ 64

6542.144.013.9100 فأكثر

المستوى التعليمي

41.645.213.1100أمي

40.642.217.2100يقرا ويكتب

49.035.715.3100ابتدائية

51.333.315.4100متوسطة

42.650.86.6100إعدادية

28.857.613.6100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

37.962.10.0100نينوى

54.545.50.0100كركوك

41.940.817.2100بغداد

48.052.00.0100بابل

47.247.25.6100كربالء

35.519.445.2100النجف

57.125.717.1100القادسية

56.521.721.7100ميسان

27.172.90.0100البصرة

42.344.313.5100اإلجمالي
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جدول )64( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
العصبية ألبسط األسباب والميل إلى العزلة واالنطواء

إجماليأحياناًالنعم

28.657.114.3100أقل من50

5042.942.914.3100 ــ 54

5552.929.417.6100 ــ 59

6054.734.011.3100 ــ 64

6538.850.011.2100 فأكثر

المستوى التعليمي

46.245.28.7100أمي

32.459.58.1100يقرا ويكتب

42.437.919.7100ابتدائية

55.025.020.0100متوسطة

33.354.811.9100إعدادية

54.245.80.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

31.768.30.0100نينوى

44.455.60.0100كركوك

38.939.821.3100بغداد

58.341.70.0100بابل

65.221.713.0100كربالء

36.847.415.8100النجف

51.940.77.4100القادسية

58.823.517.6100ميسان

37.862.20.0100البصرة

43.045.411.6100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
العصبية ألبسط األسباب والميل إلى العزلة واالنطواء

إجماليأحياناًالنعم

37.550.012.5100أقل من50

5023.564.711.8100 ــ 54

5550.035.015.0100 ــ 59

6027.658.613.8100 ــ 64

6539.243.117.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

36.856.46.8100أمي

25.959.314.8100يقرا ويكتب

53.131.315.6100ابتدائية

47.426.326.3100متوسطة

31.642.126.3100إعدادية

25.740.034.3100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

16.084.00.0100نينوى

0.01000.0100كركوك

37.141.521.4100بغداد

46.253.80.0100بابل

46.238.515.4100كربالء

41.733.325.0100النجف

62.537.50.0100القادسية

50.050.00.0100ميسان

27.372.70.0100البصرة

36.547.815.7100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
العصبية ألبسط األسباب والميل إلى العزلة واالنطواء

إجماليأحياناًالنعم

34.852.213.0100أقل من50

5029.258.312.5100 ــ 54

5551.432.416.2100 ــ 59

6045.142.712.2100 ــ 64

6539.047.113.9100 فأكثر

المستوى التعليمي

41.251.17.7100أمي

29.759.410.9100يقرا ويكتب

45.935.718.4100ابتدائية

51.325.623.1100متوسطة

32.850.816.4100إعدادية

37.342.420.3100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

25.874.20.0100نينوى

36.463.60.0100كركوك

37.840.821.3100بغداد

52.048.00.0100بابل

58.327.813.9100كربالء

38.741.919.4100النجف

54.340.05.7100القادسية

56.530.413.0100ميسان

35.464.60.0100البصرة

40.046.513.5100اإلجمالي
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جدول )65( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
ضعف القدرة على االستيعاب

إجماليأحياناًالنعم

28.642.928.6100أقل من50

5042.942.914.3100 ــ 54

5523.570.65.9100 ــ 59

6024.566.09.4100 ــ 64

6531.659.29.2100 فأكثر

المستوى التعليمي

43.348.18.7100أمي

18.975.75.4100يقرا ويكتب

19.763.616.7100ابتدائية

30.055.015.0100متوسطة

28.666.74.8100إعدادية

20.875.04.2100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

17.182.90.0100نينوى

33.366.70.0100كركوك

20.461.118.5100بغداد

25.075.00.0100بابل

47.847.84.3100كربالء

21.173.75.3100النجف

44.440.714.8100القادسية

58.829.411.8100ميسان

43.256.80.0100البصرة

30.060.49.6100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
ضعف القدرة على االستيعاب

إجماليأحياناًالنعم

68.818.812.5100أقل من50

5041.252.95.9100 ــ 54

5525.065.010.0100 ــ 59

6034.555.210.3100 ــ 64

6535.946.417.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

41.944.413.7100أمي

29.663.07.4100يقرا ويكتب

37.546.915.6100ابتدائية

47.442.110.5100متوسطة

31.647.421.1100إعدادية

22.960.017.1100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

24.076.00.0100نينوى

0.01000.0100كركوك

41.542.815.7100بغداد

38.561.50.0100بابل

38.553.87.7100كربالء

8.333.358.3100النجف

50.037.512.5100القادسية

50.033.316.7100ميسان

18.281.80.0100البصرة

36.949.014.1100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
ضعف القدرة على االستيعاب

إجماليأحياناًالنعم

56.526.117.4100أقل من50

5041.750.08.3100 ــ 54

5524.367.68.1100 ــ 59

6028.062.29.8100 ــ 64

6533.453.812.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

42.546.211.3100أمي

23.470.36.3100يقرا ويكتب

25.558.216.3100ابتدائية

38.548.712.8100متوسطة

29.560.79.8100إعدادية

22.066.111.9100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

19.780.30.0100نينوى

27.372.70.0100كركوك

33.050.216.9100بغداد

32.068.00.0100بابل

44.450.05.6100كربالء

16.158.125.8100النجف

45.740.014.3100القادسية

56.530.413.0100ميسان

37.562.50.0100البصرة

33.255.211.6100اإلجمالي
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جدول )66( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس ذكر

التفاصيل
قلة النوم والقلق من فكرة اإلصابة بالمرض

إجماليأحياناًالنعم

42.942.914.3100أقل من50

5042.942.914.3100 ــ 54

5541.252.95.9100 ــ 59

6024.554.720.8100 ــ 64

6530.658.710.7100 فأكثر

المستوى التعليمي

40.451.08.7100أمي

18.964.916.2100يقرا ويكتب

24.265.210.6100ابتدائية

35.055.010.0100متوسطة

26.254.819.0100إعدادية

29.254.216.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

22.078.00.0100نينوى

11.188.90.0100كركوك

28.754.616.7100بغداد

41.758.30.0100بابل

47.847.84.3100كربالء

42.136.821.1100النجف

37.033.329.6100القادسية

47.123.529.4100ميسان

18.981.10.0100البصرة

30.757.012.3100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
قلة النوم والقلق من فكرة اإلصابة بالمرض

إجماليأحياناًالنعم

50.050.00.0100أقل من50

5023.576.50.0100 ــ 54

5550.035.015.0100 ــ 59

6034.555.210.3100 ــ 64

6539.243.117.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

40.248.711.1100أمي

29.655.614.8100يقرا ويكتب

43.843.812.5100ابتدائية

52.631.615.8100متوسطة

42.147.410.5100إعدادية

25.751.422.9100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

32.068.00.0100نينوى

0.01000.0100كركوك

37.744.018.2100بغداد

38.561.50.0100بابل

38.546.215.4100كربالء

66.725.08.3100النجف

50.037.512.5100القادسية

66.716.716.7100ميسان

18.281.80.0100البصرة

38.647.813.7100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
قلة النوم والقلق من فكرة اإلصابة بالمرض

إجماليأحياناًالنعم

47.847.84.3100أقل من50

5029.266.74.2100 ــ 54

5545.943.210.8100 ــ 59

6028.054.917.1100 ــ 64

6534.352.113.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

40.349.810.0100أمي

23.460.915.6100يقرا ويكتب

30.658.211.2100ابتدائية

43.643.612.8100متوسطة

31.152.516.4100إعدادية

27.152.520.3100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

25.874.20.0100نينوى

9.190.90.0100كركوك

34.148.317.6100بغداد

40.060.00.0100بابل

44.447.28.3100كربالء

51.632.316.1100النجف

40.034.325.7100القادسية

52.221.726.1100ميسان

18.881.30.0100البصرة

34.352.812.9100اإلجمالي
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جدول )67( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
غياب األمان والطمأنينة

إجماليأحياناًالنعم

42.957.10.0100أقل من50

5014.385.70.0100 ــ 54

5535.364.70.0100 ــ 59

6030.258.511.3100 ــ 64

6521.474.83.9100 فأكثر

المستوى التعليمي

26.072.11.9100أمي

21.675.72.7100يقرا ويكتب

21.268.210.6100ابتدائية

25.055.020.0100متوسطة

21.478.60.0100إعدادية

29.266.74.2100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.01000.0100نينوى

0.01000.0100كركوك

31.556.512.0100بغداد

25.075.00.0100بابل

56.539.14.3100كربالء

31.668.40.0100النجف

22.277.80.0100القادسية

41.252.95.9100ميسان

2.797.30.0100البصرة

23.971.05.1100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
غياب األمان والطمأنينة

إجماليأحياناًالنعم

56.331.312.5100أقل من50

5023.576.50.0100 ــ 54

5540.055.05.0100 ــ 59

6027.662.110.3100 ــ 64

6517.074.58.5100 فأكثر

المستوى التعليمي

18.876.15.1100أمي

25.974.10.0100يقرا ويكتب

21.962.515.6100ابتدائية

42.142.115.8100متوسطة

42.147.410.5100إعدادية

14.377.18.6100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

4.096.00.0100نينوى

0.01000.0100كركوك

27.761.610.7100بغداد

38.561.50.0100بابل

23.169.27.7100كربالء

25.075.00.0100النجف

0.01000.0100القادسية

16.766.716.7100ميسان

0.01000.0100البصرة

22.969.57.6100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
غياب األمان والطمأنينة

إجماليأحياناًالنعم

52.239.18.7100أقل من50

5020.879.20.0100 ــ 54

5537.859.52.7100 ــ 59

6029.359.811.0100 ــ 64

6519.574.75.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

22.274.23.6100أمي

23.475.01.6100يقرا ويكتب

21.466.312.2100ابتدائية

33.348.717.9100متوسطة

27.968.93.3100إعدادية

20.372.96.8100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1.598.50.0100نينوى

0.01000.0100كركوك

29.259.611.2100بغداد

32.068.00.0100بابل

44.450.05.6100كربالء

29.071.00.0100النجف

17.182.90.0100القادسية

34.856.58.7100ميسان

2.197.90.0100البصرة

23.470.36.3100اإلجمالي



  123   

جدول )68( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من بعض المشاكل النفسية حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

التفاصيل
الحنين إلى األسرة

إجماليأحياناًالنعم

71.428.60.0100أقل من50

5057.142.90.0100 ــ 54

5564.735.30.0100 ــ 59

6069.826.43.8100 ــ 64

6559.736.43.9100 فأكثر

المستوى التعليمي

56.739.43.8100أمي

67.632.40.0100يقرا ويكتب

69.725.84.5100ابتدائية

55.030.015.0100متوسطة

64.335.70.0100إعدادية

58.341.70.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

58.541.50.0100نينوى

1000.00.0100كركوك

59.336.14.6100بغداد

91.78.30.0100بابل

56.534.88.7100كربالء

68.421.110.5100النجف

55.640.73.7100القادسية

82.417.60.0100ميسان

51.448.60.0100البصرة

62.134.53.4100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

التفاصيل
الحنين إلى األسرة

إجماليأحياناًالنعم

81.318.80.0100أقل من50

5035.358.85.9100 ــ 54

5550.050.00.0100 ــ 59

6069.031.00.0100 ــ 64

6561.436.62.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

63.235.90.9100أمي

48.148.13.7100يقرا ويكتب

59.440.60.0100ابتدائية

78.921.10.0100متوسطة

68.431.60.0100إعدادية

60.034.35.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

56.044.00.0100نينوى

1000.00.0100كركوك

61.636.51.9100بغداد

46.253.80.0100بابل

84.615.40.0100كربالء

83.316.70.0100النجف

25.062.512.5100القادسية

83.316.70.0100ميسان

63.636.40.0100البصرة

62.236.11.6100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

التفاصيل
الحنين إلى األسرة

إجماليأحياناًالنعم

78.321.70.0100أقل من50

5041.754.24.2100 ــ 54

5556.843.20.0100 ــ 59

6069.528.02.4100 ــ 64

6560.436.53.1100 فأكثر

المستوى التعليمي

60.237.62.3100أمي

59.439.11.6100يقرا ويكتب

66.330.63.1100ابتدائية

66.725.67.7100متوسطة

65.634.40.0100إعدادية

59.337.33.4100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

57.642.40.0100نينوى

1000.00.0100كركوك

60.736.33.0100بغداد

68.032.00.0100بابل

66.727.85.6100كربالء

74.219.46.5100النجف

48.645.75.7100القادسية

82.617.40.0100ميسان

54.245.80.0100البصرة

62.235.22.6100اإلجمالي
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جدول )69( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يحتاجون المساعده في بعض األمور حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

تناول الطعام التفاصيل
إجمالياخذ الدواءاالستحمامارتداء المالبسالتنقل والحركةوالشراب

0.00.00.00.0100100أقل من50

500.00.00.00.0100100 ــ 54

550.00.00.00.0100100 ــ 59

600.050.00.050.00.0100 ــ 64

650.019.00.061.919.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.030.00.040.030.0100أمي

0.025.00.050.025.0100يقرا ويكتب

0.00.00.01000.0100ابتدائية

0.00.00.01000.0100متوسطة

0.014.30.042.942.9100إعدادية

0.00.00.01000.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.00.00.01000.0100نينوى

0.00.00.00.00.00.0كركوك

0.027.30.036.436.4100بغداد

0.00.00.00.00.00.0بابل

0.00.00.00.00.00.0كربالء

0.00.00.075.025.0100النجف

0.00.00.050.050.0100القادسية

0.00.00.050.050.0100ميسان

0.050.00.050.00.0100البصرة

0.019.20.053.826.9100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

تناول الطعام التفاصيل
إجمالياخذ الدواءاالستحمامارتداء المالبسالتنقل والحركةوالشراب

0.00.09.118.272.7100أقل من50

500.00.016.733.350.0100 ــ 54

550.050.00.050.00.0100 ــ 59

600.012.512.537.537.5100 ــ 64

650.011.58.245.934.4100 فأكثر

المستوى التعليمي

2.16.48.546.836.2100أمي

0.014.30.071.414.3100يقرا ويكتب

0.00.00.030.070.0100ابتدائية

0.025.025.00.050.0100متوسطة

0.020.010.030.040.0100إعدادية

0.015.415.430.838.5100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.014.30.085.70.0100نينوى

0.00.00.00.00.00.0كركوك

1.48.110.833.845.9100بغداد

0.00.00.00.00.00.0بابل

0.00.00.00.00.00.0كربالء

0.025.00.050.025.0100النجف

0.00.00.050.050.0100القادسية

0.01000.00.00.0100ميسان

0.00.00.01000.0100البصرة

1.19.98.840.739.6100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

تناول الطعام التفاصيل
إجمالياخذ الدواءاالستحمامارتداء المالبسالتنقل والحركةوالشراب

0.00.08.316.775.0100أقل من50

500.00.014.328.657.1100 ــ 54

550.033.30.033.333.3100 ــ 59

600.020.010.040.030.0100 ــ 64

650.013.46.150.030.5100 فأكثر

المستوى التعليمي

1.810.57.045.635.1100أمي

0.018.20.063.618.2100يقرا ويكتب

0.00.00.041.758.3100ابتدائية

0.016.716.733.333.3100متوسطة

0.017.65.935.341.2100إعدادية

0.014.314.335.735.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.010.00.090.00.0100نينوى

0.00.00.00.00.00.0كركوك

1.210.69.434.144.7100بغداد

0.00.00.00.00.00.0بابل

0.00.00.00.00.00.0كربالء

0.012.50.062.525.0100النجف

0.00.00.050.050.0100القادسية

0.033.30.033.333.3100ميسان

0.028.60.071.40.0100البصرة

0.912.06.843.636.8100اإلجمالي
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جدول )70( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يتلقون المساعدة التي يحتاجوها حسب الجنس والمحافظة

الجنس ذكر

احد العاملين / التفاصيل
إجماليآخروناحد األصدقاءالمساعدين

1000.00.0100أقل من50

500.00.0100100 ــ 54

551000.00.0100 ــ 59

601000.00.0100 ــ 64

6590.59.50.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

90.00.010.0100أمي

1000.00.0100يقرا ويكتب

1000.00.0100ابتدائية

1000.00.0100متوسطة

71.428.60.0100إعدادية

1000.00.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1000.00.0100نينوى

0.00.00.00.0كركوك

72.718.29.1100بغداد

0.00.00.00.0بابل

0.00.00.00.0كربالء

1000.00.0100النجف

1000.00.0100القادسية

1000.00.0100ميسان

1000.00.0100البصرة

88.57.73.8100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

احد العاملين / التفاصيل
إجماليآخروناحد األصدقاءالمساعدين

90.90.09.1100أقل من50

501000.00.0100 ــ 54

5550.00.050.0100 ــ 59

601000.00.0100 ــ 64

6591.81.66.6100 فأكثر

المستوى التعليمي

91.50.08.5100أمي

57.10.042.9100يقرا ويكتب

1000.00.0100ابتدائية

75.025.00.0100متوسطة

1000.00.0100إعدادية

92.30.07.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1000.00.0100نينوى

0.00.00.00.0كركوك

87.81.410.8100بغداد

0.00.00.00.0بابل

0.00.00.00.0كربالء

1000.00.0100النجف

1000.00.0100القادسية

1000.00.0100ميسان

1000.00.0100البصرة

90.11.18.8100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

احد العاملين / التفاصيل
إجماليآخروناحد األصدقاءالمساعدين

91.70.08.3100أقل من50

5085.70.014.3100 ــ 54

5566.70.033.3100 ــ 59

601000.00.0100 ــ 64

6591.53.74.9100 فأكثر

المستوى التعليمي

91.20.08.8100أمي

72.70.027.3100يقرا ويكتب

1000.00.0100ابتدائية

83.316.70.0100متوسطة

88.211.80.0100إعدادية

92.90.07.1100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1000.00.0100نينوى

0.00.00.00.0كركوك

85.93.510.6100بغداد

0.00.00.00.0بابل

0.00.00.00.0كربالء

1000.00.0100النجف

1000.00.0100القادسية

1000.00.0100ميسان

1000.00.0100البصرة

89.72.67.7100اإلجمالي



  132

جدول )71( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين يعانون من العجز والصعوبات حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

صعوبة في التفاصيل
البصر

صعوبة في 
السمع

صعوبة في 
النطق

عجز في 
المشي

عجز في 
إجماليأخرىالحركة

0.050.025.025.00.00.0100أقل من50

5050.00.00.00.050.00.0100 ــ 54

5533.311.10.033.322.20.0100 ــ 59

6044.028.00.016.012.00.0100 ــ 64

6558.219.41.07.113.31.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

50.929.81.85.310.51.8100أمي

47.421.15.310.515.80.0100يقرا ويكتب

56.716.70.016.710.00.0100ابتدائية

60.020.00.00.020.00.0100متوسطة

43.86.30.018.831.30.0100إعدادية

60.010.00.020.010.00.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

40.00.00.040.020.00.0100نينوى

0.00.00.00.00.00.00.0كركوك

58.813.72.09.813.72.0100بغداد

71.414.30.00.014.30.0100بابل

70.030.00.00.00.00.0100كربالء

30.030.010.010.020.00.0100النجف

31.621.10.021.126.30.0100القادسية

70.020.00.010.00.00.0100ميسان

46.733.30.06.713.30.0100البصرة

52.121.11.410.614.10.7100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

صعوبة في التفاصيل
البصر

صعوبة في 
السمع

صعوبة في 
النطق

عجز في 
المشي

عجز في 
إجماليأخرىالحركة

9.10.027.30.018.245.5100أقل من50

5025.00.012.512.550.00.0100 ــ 54

5533.311.10.022.233.30.0100 ــ 59

6057.17.10.021.414.30.0100 ــ 64

6536.221.32.111.727.71.1100 فأكثر

المستوى التعليمي

33.322.24.211.125.04.2100أمي

52.911.80.011.823.50.0100يقرا ويكتب

29.417.60.017.629.45.9100ابتدائية

33.316.716.70.033.30.0100متوسطة

16.78.38.325.033.38.3100إعدادية

41.20.05.911.835.35.9100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

33.322.24.211.125.00.0100نينوى

52.911.80.011.823.50.00.0كركوك

29.417.60.017.629.45.9100بغداد

33.316.716.70.033.30.0100بابل

16.78.38.325.033.30.0100كربالء

41.20.05.911.835.30.0100النجف

0.033.30.033.333.30.0100القادسية

66.70.00.033.30.00.0100ميسان

50.033.30.00.016.70.0100البصرة

34.816.34.312.827.74.3100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

صعوبة في التفاصيل
البصر

صعوبة في 
السمع

صعوبة في 
النطق

عجز في 
المشي

عجز في 
إجماليأخرىالحركة

6.713.326.76.713.333.3100أقل من50

5033.30.08.38.350.00.0100 ــ 54

5533.311.10.027.827.80.0100 ــ 59

6048.720.50.017.912.80.0100 ــ 64

6547.420.31.69.420.31.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

41.125.63.18.518.63.1100أمي

50.016.72.811.119.40.0100يقرا ويكتب

46.817.00.017.017.02.1100ابتدائية

50.018.86.30.025.00.0100متوسطة

32.17.13.621.432.13.6100إعدادية

48.13.73.714.825.93.7100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

35.77.10.050.07.10.0100نينوى

0.00.00.00.00.00.00.0كركوك

43.813.14.69.824.24.6100بغداد

57.17.10.07.128.60.0100بابل

46.733.30.00.020.00.0100كربالء

25.043.86.36.318.80.0100النجف

27.322.70.022.727.30.0100القادسية

69.215.40.015.40.00.0100ميسان

47.233.30.05.613.90.0100البصرة

43.518.72.811.720.82.5100اإلجمالي
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جدول )72( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين اصيبوا بالعجز حسب الجنس والمحافظة

الجنس  ذكر

إصابة من منذ الوالدةالتفاصيل
جراء العمل

الحروب 
إجماليتقدم العمرمرضحادثواإلرهاب

50.00.00.00.050.00.0100أقل من50

500.00.00.00.01000.0100 ــ 54

5522.20.00.033.344.40.0100 ــ 59

600.04.012.012.048.024.0100 ــ 64

654.13.14.112.238.837.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

8.83.55.38.840.433.3100أمي

10.50.00.010.547.431.6100يقرا ويكتب

3.33.36.720.033.333.3100ابتدائية

0.010.020.00.050.020.0100متوسطة

0.00.00.018.850.031.3100إعدادية

بكالوريوس 
0.00.00.020.060.020.0100فأعلى

المحافظات

0.00.020.020.040.020.0100نينوى

0.00.00.00.00.00.00.0كركوك

5.90.03.99.839.241.2100بغداد

0.00.014.314.371.40.0100بابل

0.00.010.00.090.00.0100كربالء

10.00.010.010.040.030.0100النجف

10.515.80.015.842.115.8100القادسية

0.00.00.010.090.00.0100ميسان

6.73.33.320.013.353.3100البصرة

5.62.84.912.743.031.0100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

إصابة من منذ الوالدةالتفاصيل
جراء العمل

الحروب 
إجماليتقدم العمرمرضحادثواإلرهاب

45.50.09.19.136.40.0100أقل من50

5037.50.00.012.550.00.0100 ــ 54

5511.111.10.00.066.711.1100 ــ 59

6021.40.00.014.350.014.3100 ــ 64

652.10.02.16.435.154.3100 فأكثر

المستوى التعليمي

15.30.02.85.638.937.5100أمي

0.00.00.05.929.464.7100يقرا ويكتب

5.95.90.05.947.135.3100ابتدائية

0.00.00.016.750.033.3100متوسطة

8.30.08.38.341.733.3100إعدادية

بكالوريوس 
5.90.00.011.852.929.4100فأعلى

المحافظات

22.20.00.011.133.333.3100نينوى

0.00.00.00.00.00.00.0كركوك

8.80.02.07.836.345.1100بغداد

14.30.00.00.085.70.0100بابل

0.00.00.00.01000.0100كربالء

0.00.00.016.733.350.0100النجف

0.033.30.00.066.70.0100القادسية

33.30.033.30.033.30.0100ميسان

16.70.00.00.033.350.0100البصرة

9.90.72.17.141.139.0100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

إصابة من منذ الوالدةالتفاصيل
جراء العمل

الحروب 
إجماليتقدم العمرمرضحادثواإلرهاب

46.70.06.76.740.00.0100أقل من50

5025.00.00.08.366.70.0100 ــ 54

5516.75.60.016.755.65.6100 ــ 59

607.72.67.712.848.720.5100 ــ 64

653.11.63.19.437.045.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

12.41.63.97.039.535.7100أمي

5.60.00.08.338.947.2100يقرا ويكتب

4.34.34.314.938.334.0100ابتدائية

0.06.312.56.350.025.0100متوسطة

3.60.03.614.346.432.1100إعدادية

بكالوريوس 
3.70.00.014.855.625.9100فأعلى

المحافظات

14.30.07.114.335.728.6100نينوى

0.00.00.00.00.00.00.0كركوك

7.80.02.68.537.343.8100بغداد

7.10.07.17.178.60.0100بابل

0.00.06.70.093.30.0100كربالء

6.30.06.312.537.537.5100النجف

9.118.20.013.645.513.6100القادسية

7.70.07.77.776.90.0100ميسان

8.32.82.816.716.752.8100البصرة

7.81.83.59.942.035.0100اإلجمالي
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جدول )73( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين تعرضوا لإلساءة بأنواعها حسب الجنس والمحافظة

الجنس ذكر

إجماليعنف  جسديعنف نفسيعنف لفظيالتفاصيل

1000.00.0100أقل من50

500.00.00.00.0 ــ 54

550.00.00.00.0 ــ 59

6066.70.033.3100 ــ 64

6588.20.011.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

66.70.033.3100أمي

1000.00.0100يقرا ويكتب

1000.00.0100ابتدائية

50.00.050.0100متوسطة

1000.00.0100إعدادية

85.70.014.3100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1000.00.0100نينوى

1000.00.0100كركوك

69.20.030.8100بغداد

0.00.00.00.0بابل

1000.00.0100كربالء

1000.00.0100النجف

0.00.00.00.0القادسية

1000.00.0100ميسان

1000.00.0100البصرة

83.30.016.7100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

إجماليعنف  جسديعنف نفسيعنف لفظيالتفاصيل

0.00.00.00.0أقل من50

501000.00.0100 ــ 54

551000.00.0100 ــ 59

6050.00.050.0100 ــ 64

6560.020.020.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

44.411.144.4100أمي

66.733.30.0100يقرا ويكتب

1000.00.0100ابتدائية

1000.00.0100متوسطة

1000.00.0100إعدادية

1000.00.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.00.00.00.0نينوى

0.00.00.00.0كركوك

90.00.010.0100بغداد

0.00.00.00.0بابل

75.00.025.0100كربالء

40.020.040.0100النجف

1000.00.0100القادسية

0.01000.0100ميسان

0.00.00.00.0البصرة

71.49.519.0100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

إجماليعنف  جسديعنف نفسيعنف لفظيالتفاصيل

1000.00.0100أقل من50

501000.00.0100 ــ 54

551000.00.0100 ــ 59

6062.50.037.5100 ــ 64

6577.87.414.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

53.36.740.0100أمي

75.025.00.0100يقرا ويكتب

1000.00.0100ابتدائية

75.00.025.0100متوسطة

1000.00.0100إعدادية

90.00.010.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1000.00.0100نينوى

1000.00.0100كركوك

78.30.021.7100بغداد

0.00.00.00.0بابل

80.00.020.0100كربالء

57.114.328.6100النجف

1000.00.0100القادسية

75.025.00.0100ميسان

1000.00.0100البصرة

77.84.417.8100اإلجمالي
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جدول )74( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية الذين تعرضوا للعنف ومصدر اإلساءة حسب الجنس والمحافظة

الجنس ذكر

إجماليالزوج / الزوجةاألبناءصديقمساعد / العاملينالتفاصيل

0.01000.00.0100أقل من50

500.00.00.00.00.0 ــ 54

550.00.00.00.00.0 ــ 59

600.083.316.70.0100 ــ 64

650.094.15.90.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.01000.00.0100أمي

0.01000.00.0100يقرا ويكتب

0.01000.00.0100ابتدائية

0.01000.00.0100متوسطة

0.075.025.00.0100إعدادية

0.085.714.30.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.01000.00.0100نينوى

0.01000.00.0100كركوك

0.084.615.40.0100بغداد

0.00.00.00.00.0بابل

0.01000.00.0100كربالء

0.01000.00.0100النجف

0.00.00.00.00.0القادسية

0.01000.00.0100ميسان

0.01000.00.0100البصرة

0.091.78.30.0100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

إجماليالزوج / الزوجةاألبناءصديقمساعد / العاملينالتفاصيل

0.00.00.00.00.0أقل من50

500.01000.00.0100 ــ 54

5533.366.70.00.0100 ــ 59

600.01000.00.0100 ــ 64

650.01000.00.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.01000.00.0100أمي

0.01000.00.0100يقرا ويكتب

1000.00.00.0100ابتدائية

0.01000.00.0100متوسطة

0.01000.00.0100إعدادية

0.01000.00.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.00.00.00.00.0نينوى

0.00.00.00.00.0كركوك

0.01000.00.0100بغداد

0.00.00.00.00.0بابل

0.01000.00.0100كربالء

0.01000.00.0100النجف

1000.00.00.0100القادسية

0.01000.00.0100ميسان

0.00.00.00.00.0البصرة

4.895.20.00.0100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

إجماليالزوج / الزوجةاألبناءصديقمساعد / العاملينالتفاصيل

0.01000.00.0100أقل من50

500.01000.00.0100 ــ 54

5533.366.70.00.0100 ــ 59

600.087.512.50.0100 ــ 64

650.096.33.70.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

0.01000.00.0100أمي

0.01000.00.0100يقرا ويكتب

20.080.00.00.0100ابتدائية

0.01000.00.0100متوسطة

0.085.714.30.0100إعدادية

0.090.010.00.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.01000.00.0100نينوى

0.01000.00.0100كركوك

0.091.38.70.0100بغداد

0.00.00.00.00.0بابل

0.01000.00.0100كربالء

0.01000.00.0100النجف

1000.00.00.0100القادسية

0.01000.00.0100ميسان

0.01000.00.0100البصرة

2.293.34.40.0100اإلجمالي
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جدول )75( التوزيع النسبي للمسنين في دور الرعاية حسب اإلجراءات المتخذة اتجاه العنف وحسب الجنس والمحافظة

الجنس ذكر

قدمت شكوى أخبرت مدير الدارالتفاصيل
إجماليلم افعل شيءأخبرت صديقللشرطة

1000.00.00.0100أقل من50

500.00.00.00.00.0 ــ 54

550.00.00.00.00.0 ــ 59

6050.00.00.050.0100 ــ 64

6576.50.00.023.5100 فأكثر

المستوى التعليمي

50.00.00.050.0100أمي

0.00.00.0100100يقرا ويكتب

1000.00.00.0100ابتدائية

50.00.00.050.0100متوسطة

1000.00.00.0100إعدادية

71.40.00.028.6100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1000.00.00.0100نينوى

1000.00.00.0100كركوك

76.90.00.023.1100بغداد

0.00.00.00.00.0بابل

1000.00.00.0100كربالء

50.00.00.050.0100النجف

0.00.00.00.00.0القادسية

1000.00.00.0100ميسان

0.00.00.0100100البصرة

70.80.00.029.2100اإلجمالي

يتبع
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الجنس إنثى

قدمت شكوى أخبرت مدير الدارالتفاصيل
إجماليلم افعل شيءأخبرت صديقللشرطة

0.00.00.00.00.0أقل من50

501000.00.00.0100 ــ 54

5566.70.00.033.3100 ــ 59

601000.00.00.0100 ــ 64

651000.00.00.0100 فأكثر

المستوى التعليمي

1000.00.00.0100أمي

66.70.00.033.3100يقرا ويكتب

1000.00.00.0100ابتدائية

50.00.00.050.0100متوسطة

1000.00.00.0100إعدادية

1000.00.00.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

0.00.00.00.00.0نينوى

0.00.00.00.00.0كركوك

90.00.00.010.0100بغداد

0.00.00.00.00.0بابل

75.00.00.025.0100كربالء

1000.00.00.0100النجف

1000.00.00.0100القادسية

1000.00.00.0100ميسان

0.00.00.00.00.0البصرة

90.50.00.09.5100اإلجمالي

يتبع
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إجمالي المسنين

قدمت شكوى أخبرت مدير الدارالتفاصيل
إجماليلم افعل شيءأخبرت صديقللشرطة

1000.00.00.0100أقل من50

501000.00.00.0100 ــ 54

5566.70.00.033.3100 ــ 59

6062.50.00.037.5100 ــ 64

6585.20.00.014.8100 فأكثر

المستوى التعليمي

80.00.00.020.0100أمي

50.00.00.050.0100يقرا ويكتب

1000.00.00.0100ابتدائية

50.00.00.050.0100متوسطة

1000.00.00.0100إعدادية

80.00.00.020.0100بكالوريوس فأعلى

المحافظات

1000.00.00.0100نينوى

1000.00.00.0100كركوك

82.60.00.017.4100بغداد

0.00.00.00.00.0بابل

80.00.00.020.0100كربالء

85.70.00.014.3100النجف

1000.00.00.0100القادسية

1000.00.00.0100ميسان

0.00.00.0100100البصرة

80.00.00.020.0100اإلجمالي



إستمارة إستبيان تقييم الوضع اإلجتماعي والصحي 
لكبار السن في دور رعاية المسنين لسنة 2013





                                    
            1.1.4 عدد اإلستمارات املستوفاة  

               1.1.3 رقم السجل  
             1.1.2 عدد السجالت 

1. اسم الدار __________________________                       1.1 تسلسل الدار   

           
حمللة _______________    

                                3-اسم ورقم ا
                  2- القضاء ______________    

حملافظة ____________    
1.2 املوقع          1- ا

خللوي ______________________                           6-الربيد االلكرتوني ___________________________   
ف ا

ف _____________________                5- رقم اهلات
                                           4-رقم اهلات

جلة شؤونهم 
ض تقييم رعاية املسنني ومعا

جلهاز املركزي لإلحصاء إىل إعداد قاعدة  بيانات لغر
يهدف ا

خلاصة بهم، والعمل على اإلنصاف بني الفئات العمرية املختلفة حسب خطة 
وقضاياهم وتأمني اإلحتياجات ا

عمل مدريد الدولية للشيخوخة لسنة 2002 . يرجى تعاونكم معنا بإمالء معلومات إستمارة اإلستبيان ونؤكد 
يت سنحصل عليها منكم ستبقى يف غاية السرية 

لكم ان املعلومات واإلجابات ال

 إستمارة إستبيان تقييم الوضع اإلجتماعي والصحي لكبار السن يف دور رعاية
املسنني لسنة 2013

مجهورية العراق
 

وزارة التخطيط
جلهاز املركزي لإلحصاء

ا
قسم إحصاءات التنمية البشرية

جلمعية العاملية للشيخوخة يف مدريد عام 2002 وأصدروا اإلعالن السياسي وخطة 
حلكومات يف ا

ممثلي ا
اجتمع 

جمال شيخوخة السكان 
يف 

ص ومواجهة التحديات 
عمل مدريد الدولية للشيخوخة )2002( ، لإلستجابة للفر

جلة 
جلميع األعمار .حيث يضم هذا اإلعالن 19 مادة تتناول معا

جمتمع 
حلادي والعشرين ودعم بناء 

يف القرن ا
قضايا كبار السن ذات األولوية ومنها على سبيل املثال،املادتني أدناه:

املادة 11: تؤكد أهمية البحث الدولي بشأن الشيخوخة والقضايا املتعلقة بالسن كأداة هامة لرسم السياسات 
املتعلقة بالشيخوخة استناداً إىل مؤشرات موثوق بها ومتسقة تضعها هيئات ، منها املنظمات اإلحصائية 

الوطنية والدولية .
حمللية ومنظمات كبار السن وسائر 

جملتمعات ا
املادة 15 : نسلم بأهمية الدور الذي تقوم به األسر واملتطوعون وا

مسية لكبار السن باإلضافة اىل ما تقدمه هلم 
يت تقدم الدعم والرعاية غري الر

حمللية ال
املنظمات ا

حلكومات من خدمات .
ا





                                    
            1.1.4 عدد اإلستمارات املستوفاة  

               1.1.3 رقم السجل  
             1.1.2 عدد السجالت 

1. اسم الدار ___________________________                     1.1 تسلسل الدار   

           
حمللة _______________    

                                3-اسم ورقم ا
                  2- القضاء ______________    

حملافظة ____________    
1.2 املوقع          1- ا

خللوي ______________________                           6-الربيد االلكرتوني ___________________________   
ف ا

ف _____________________                5- رقم اهلات
                                           4-رقم اهلات

خلاصة بهم، والعمل على اإلنصاف بني الفئات العمرية املختلفة 
جلة شؤونهم وقضاياهم وتأمني اإلحتياجات ا

ض تقييم رعاية املسنني ومعا
جلهاز املركزي لإلحصاء إىل إعداد قاعدة  بيانات لغر

يهدف ا
يت سنحصل عليها منكم ستبقى يف غاية السرية 

حسب خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لسنة 2002 . يرجى تعاونكم معنا بإمالء معلومات إستمارة اإلستبيان ونؤكد لكم ان املعلومات واإلجابات ال

 إستمارة إستبيان تقييم الوضع اإلجتماعي والصحي لكبار السن يف دور
رعاية املسنني لسنة 2013

مجهورية العراق
 

وزارة التخطيط
جلهاز املركزي لإلحصاء

ا
قسم إحصاءات التنمية البشرية

إنهاء االستبيان  }
 

1- متت املقابلة كليًا

2- متت املقابلة جزئيًا

3- رفضت املقابلة

مل تتم املقابلة
 -4

1.3نتيجة املقابلة 
1.4 عدد املسنني املوجودين

   1- ذكر       

   2- أنثى     

جمموع 
 -3  

جنزت 
1.5عدد املسنني الذين أ

مقابلتهم بشكل تام وجزئي

   1- ذكر       

   2- أنثى     

جمموع 
 -3  

1.6 تاريخ املقابلة   ــــــ  ــــــ  / ــــــ  ــــــ / 2013

1.7 اسم الباحث  __________________________     1.9  أسم مدير الدار أو مدلي البيانات وتوقيعه ____________________

س املدير أو مدلي البيانات   
                                                 1.10 جن

س الباحث      
1.8 جن

               1- ذكر           2- أنثى                                                                                                                       1- ذكر           2- أنثى

〉
〉

〉

1.11 كم عدد العاملني 
يف الدار

يف الدار من املختصني أدناه
1.12 ماهو العدد املتوفر 

يت تتعلق بالدار
ض األسئلة ال

1.13 سوف اطرح عليك بع
خلدمات وأرجو منك تقييمها

ض ا
1.14 سأذكر لك بع

1.15 هل يقوم الدار برحالت 
ترفيهية أو دينية

1.16 كم عدد 
الرحالت الرتفيهية أو 

الدينية يف السنة

1.17 هل هناك تعاون مع 
املؤسسات الصحية

ذكور
ص

االختصا
ذكور

إناث
جمموع

1- نعم                 2- ال
1- جيد جداً       2- جيد         3- متوسط          4- رديء

)1.17(←
1- نعم         2- ال   

)1.19(←
1- نعم    2- ال  

1
 .

طبيب

2
 .

ض
ممر

3
 .

جل نفسي
معا

4
 .

مشرف صحي

5
 .

ين
مشرف اجتماعي/دي

6
 .

أخرى 

1
 .

ف صحي لكبار السن
 هل يوجد مل

2
 .

ف اجتماعي لكبار السن
 هل يوجد مل

3
 .

خلدمات لكبار السن 
مجيع ا

 هل التمويل كايف لتقديم 

4
 .

 هل توجد حديقة واسعة يف الدار

5
 .

هل توجد قاعة لالجتماعات للمسنني يف الدار

6
 .

  هل توجد قاعات خاصة لألنشطة الرياضية

1
 .

 نظام الصرف الصحي
2

 .
حل للشرب

 املاء الصا
3

 .
 الكهرباء

4
 .

 األمن وحراسة البناية
5

 .
ف النفايات

 تصري
6

 .
 التدفئة والتربيد

7
 .

 االتصاالت/ االنرتنت

 
1.مرة واحدة

2.مرتان
3.ثالث مرات او اكثر

8.ال أعرف     
                  

       

 

إناث

جمموع

جملموع
ا

1.18 ما هي أنواع التعاون 
مع املؤسسات الصحية

1.19 كم يستوعب 
الدار من كبار السن

1.20 كم عدد قاعات 
إيواء املسنني

1.21 أي من األمور اآلتية  يعاني منها الدار

1- نعم           2- ال
1

 .
فحوصات دورية                                          

2
 .

عند الطلب 
3

 .
أخرى تذكر 

.................        
                      

1
 .

             
اكتظاظ الدار/ ازدحام                                              

2
 .

توجد وسائل الراحة الكافية                                 

3
 .

عدم رغبة املسن يف السكن بدار املسنني           

4
 .

عدد املوظفني غري كايف                                              

5
 .

توجد رعاية صحية جيدة                                       

6
 .

التغذية غري جيدة                 

7
 .

يوجد مطبخ                              

8
 .

توجد غرفة طعام                 

9
 .

أخرى )تذكر(                          

.........................

يف مدريد عام 2002 وأصدروا االعالن السياسي وخطة عمل مدريد 
جلمعية العاملية للشيخوخة 

يف ا
حلكومات 

ممثلي ا
اجتمع 

حلادي والعشرين 
يف القرن ا

جمال شيخوخة السكان 
يف 

ص ومواجهة التحديات 
الدولية للشيخوخة )2002( ، لالستجابة للفر

جلة قضايا كبار السن ذات االولوية ومنها على سبيل 
جلميع االعمار .حيث يضم هذا االعالن 19 مادة تتناول معا

جمتمع 
ودعم بناء 

املثال،املادتني ادناه:
املادة 11: تؤكد أهمية البحث الدولي بشأن الشيخوخة والقضايا املتعلقة بالسن كأداة هامة لرسم السياسات املتعلقة بالشيخوخة 

استناداً اىل مؤشرات موثوق بها ومتسقة تضعها هيئات ، منها املنظمات االحصائية الوطنية والدولية .
حمللية 

حمللية ومنظمات كبار السن وسائر املنظمات ا
جملتمعات ا

املادة 15 : نسلم باهمية الدور الذي تقوم به االسر واملتطوعون وا
حلكومات من خدمات .

مسية لكبار السن باالضافة اىل ما تقدمه هلم ا
يت تقدم الدعم والرعاية غري الر

ال



1.22
1.23

1.24
1.25

1.26
1.27

1.28
1.29

1.30
1.31

1.32
1.33

1.34
1.35

1.36
1.37

تسلسل الفرد

ص
اسم الشخ

س
جلن

ا
 العمر بالسنني

حلالة
ا

التعليمية
حلالة الزوجية

ا
عدد 

مرات 

الزواج

هل 

لديك 

أبناء 

هل 

لديك 

أخوة  أو 

أخوات 

 كم مضى على وجودك
يف الدار

هل مارست 
عمال طوال 

حياتك

ما نوع العمل الذي كنت 
تزاوله

ض األمور وأرجو االجابة عليها
حتدث عن بع

االن أود أن ا

هل تستخدم 

االنرتنيت

هل تستخدم 

ف 
اهلات

النقال

هل يتواصل 
األهل معك 

بالزيارات أو 
االتصاالت

جتد دعم 
هل 

نفسي يف دور 
رعاية املسنني

جتد 
هل 

الرعاية 
الكافية يف 
دور رعاية 

املسنني

هل إن األسباب 
املادية 

واالجتماعية 
تسبب لك 

اإلساءة

هل تعترب إن 
وجودك يف دار 
رعاية املسنني 

إساءة لك من قبل 
أبنائك أو أقاربك 

جملتمع
أو ا

1
 .

ذكر

2
 .

أنثى

8ال أعرف
8

8

1
 .

أمي
2

 .
يقرأ ويكتب

3
 .

ابتدائية
4

 .
متوسطة

5
 .

اعدادية
6

 .
دبلوم / بكالوريوس 

فاعلى

1 .
متزوج

2 .
منفصل

3 .
. 4ارمل  
مطلق

5 .
)1.30(←

أعزب 

1
 .

أقل من سنة
2

 .
سنة واحدة

3
 .

أكثر من سنة..
تذكر عدد السنوات

8 .
الأعرف/الأتذكر

)1.34( 

1.نعم  

  2.ال  

←
 

1
 .

عمل يف القطاع 
العام 

2
 .

عمل يف القطاع 
حلكومي

ا
3

 .
عمل يف القطاع 

ص
خلا

ا
4

 .
عمل يف القطاع 

املختلط
5

 .
عمل زراعي

1-نعم

2- ال

1-نعم

2- ال

1 .
نعم

2 .
ال

3 .
غالبًا

4 .
أحيانًا

1 .
نعم

2 .
ال

3 .
غالبًا

4 .
أحيانًا

1 .
نعم

2 .
ال

3 .
غالبًا

4 .
أحيانًا

1
 .

نعم
2

 .
ال

1- نعم

2- ال

1- نعم

2- ال

1
 .

نعم

2
 .

ال

.......................
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..........................
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حمللة _______________    
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                  2- القضاء ______________    

حملافظة ____________    
1.2 املوقع          1- ا



1.38
1.39

1.40
1.41

1.42
1.43

1.44
1.45

1.46
1.47

1.48
1.49

1.50

هل متارس العادات 
والنشاطات االتية

مااغلب انواع الربامج 
يت تستهويك وتود 

ال
مشاهدتها

هل شاركت 
بالرحالت 
الرتفيهية
أو الدينيه

هل ترغب 
بالعمل 

الطوعي يف 
املنظمات 

واملؤسسات 
لالستفادة 

من مهاراتكم 
وخرباتكم

ض املشاكل النفسية 
هل تشعر أو تعاني من بع

اآلتية
ض

هل تعاني من مر
1- نعم      أختيار ثالثة فقط أو أقل

2- ال

حتتاج إىل 
هل 

مساعدة يف األمور 
اآلتية

أختيار ثالثة فقط أو أقل

هل تلقيت املساعدة 
ممن 

حتتاجها و
يت 

ال
تلقيتها

هل تعاني من عجز / صعوبة 
وما نوع العجز/الصعوبة 

الذي تِعاني منه

ف أصبت بالعجز
كي

هل تعرضت إلساءة يف دار 
رعاية املسنني وماهو نوع 

االساءة

إذا كنت تعرضت 
ف 

ألحد أنواع العن
ص 

، فمن هو الشخ
الذي أساء إليك

جتاه 
ماذا فعلت 

ف
العن

       1.نعم          2. ال           3.أحيانًا
1.نعم    2. ال

1. العزلة بالرغم من وجود اآلخرين معك
2. النسيان والشعور بصعوبة التذكر

ض والضيق
3. اإلحساس باالنقبا

4. العصبية ألبسط األسباب وامليل إىل 
العزلة واالنطواء

ف القدرة على االستيعاب 
5. ضع

6. قلة النوم والقلق من فكرة اإلصابة باملرض
7. غياب األمان والطمأنينة

حلنني اىل االسرة
8. ا

A .
ض القلب 

أمرا
B

 .
داء السكري

C .
ارتفاع ضغط الدم

D .
ارتفاع يف معدالت الكولسرتول

E
 .

الكآبة
F

 .
الربو

G .
ض املفاصل والعضالت

أمرا
H .

 الكسور
I

 .
االلتهاب الرئوي املزمن 

J
 .

األمراض العصبية املتقدمة )مرض الزهامير(
K .

ض املعدة والقولون
أمرا

L
 .

ض الكلية
أمرا

1- نعم 

〉              A .
تناول الطعام 

والشراب
B

 .
حلركة

التنقل وا
C .

س
أر تداء املالب

D .
االستحمام

E
 .

اخذ الدواء

1
 .

نعم

2. ال    

1
 .

نعم

)1.48( ←
2. ال  

1 .
. 2 منذ الوالدة

إصابة من جراء العمل
3 .

حلروب 
 بسبب ا

خملفاته
واإلرهاب و

4 .
. 5 حادث
ض

. 6 مر
بسبب تقدم العمر

1
 .

نعم

2. ال   
    أنتقل اىل الفرد التالي

1. مساعد / 
ض / 

ممر
2. صديق

3. العاملني
4. الزوج / 

الزوجة

1 .
أخربت مدير 

. 2الدار أو املسؤول
قدمت شكوى 

للشرطة
3 .

أخربت صديق
4 .

مل أفعل شيء

A .
التدخني

B
 .

شرب النركيلة
C .

القراءة واملطالعة
D .

ممارسة الرياضة
E

 .
مشاهدة التلفاز

F
 .

االستماع للمذياع

A .
 برامج ثقافية

B .
. C برامج دينية

. D برامج رياضية
 أفالم ومسلسالت

E .
 نشرة األخبار

F
 .

الارغب اطالقًا
1

 .
نعم

2
 .

 ال
1

 .
نعم

2
 .

ال
أختيار ثالثة فقط

أو أقل
أختيار ثالثة فقط

أو أقل
1

2
3

4
5

6
7

8
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ف لفظي
1-عن

ف نفسي
2-عن

ف جسدي
3-عن

〉
1-احد العاملني / 

املساعدين
2-احد األصدقاء

3-أخرون

〉

1
 .

 صعوبة يف البصر
2

 .
 صعوبة يف السمع

3
 .

 صعوبة يف النطق
4

 .
 عجز يف املشي

5
 .

حلركة
عجز يف ا

6
 .

 أخرى

〉

1.46 ←
2. ال 
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1. اسم الدار ___________________________                     1.1 تسلسل الدار   

           
حمللة _______________   

                                3-اسم ورقم ا
                  2- القضاء ______________    

حملافظة ____________    
1.2 املوقع          1- ا



تعليمات ملء استمارة استبيان تقييم الوضع اإلجتماعي والصحي لكبار السن يف دور رعاية املسنني لسنة 2013
ص املسؤول عن دار رعاية املسنني بالعبارة اآلتية :

على الباحث أو الباحثة تقديم التحية إىل الشخ
خلاصة هلم( 

جلة شؤونهم وقضاياهم وتأمني االحتياجات ا
ض وضع مؤشرات ملعا

جلهاز املركزي لإلحصاء نقوم بالعمل على مشروع تقييم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن لغر
حنن من ا

(
ص أخر عليها مبوجب قانون اإلحصاء رقم )21( لسنة 1972 املعدل .

ونؤكد لكم بأننا سنتعامل مع البيانات بسرية تامة ولن يتم إطالع أي شخ

1إرشادات عامة
 .

مسي . كن أنيقًا يف ملبسك ومظهرك النه يعطي للمستجيب انطباعًا 
حية وبأسلوب غري ر

تعامل بطريقة مر
أوليًا جيداً عنك .

2
 .

حتول معنى السؤال .
قم بطرح السؤال كما هو مدون بالضبط الن التغريات البسيطة يف صياغة السؤال قد 

3
 .

س ترتيبها كما هي يف االستمارة وميكنك أن توضح بأن عليك طرح كل سؤال على حدة .
اطرح األسئلة بنف

4
 .

ال تنسى انك تتعامل مع كبار السن فساعدهم كي يشعروا بالراحة لكن تأكد من انك ال تقرتح اإلجابات عن 
جلواب .

يت تطرحها ، على سبيل املثال ال تقم مبساعدتهم على اختيار ا
األسئلة ال

5
 .

حتقق من االستمارة بأكملها قبل أن تغادر الدار للتأكد من انك قمت بإمتامه بالصورة الصحيحة ، و ال 
تنسى تقديم الشكر والتقدير على تقديم املعلومات .

6
 

.
مجيع املسنني يف الدار رجال و نساء .

مشول 
تأكد من 

7
 

.
مت استخدام نظام ترميز وأمناط قياسية ، على سبيل املثال ال اعرف ) 8 ( للتعبري عن اإلجابة  يف 

لقد 
 B،C(حتدد بإجابة واحدة فقط ، أما إذا كانت فئات الرتميز أحرف

حالة فئات الرتميز أرقام )1 ، 2 ، 3( 
،A( فمن املمكن اختيار ثالثة إجابات أو اقل .

 أوالً  : واجهة السجل : معلومات عامة وإدارية عن دور رعاية املسنني 
خلاصة  يف وزارة 

تؤخذ املعلومات التعريفية للدار من إطار العمل بالتنسيق والتعاون مع دائرة ذوي االحتياجات ا
العمل والشؤون االجتماعية ، ومتأل ملرة واحدة على مستوى الدار الواحد .

خلط املتصل .
1- اسم الدار : يثبت اسم دار الرعاية على ا

1.1 - تسلسل الدار : يثبت رقم دار الرعاية داخل املربع .
يت استخدمت يف كل دار .

1.1.2 - عدد السجالت : يثبت عدد السجالت ال
1.1.3 - رقم السجل : يثبت رقم السجل داخل املربع .

مت امالؤها بشكل صحيح  يف السجل داخل 
يت 

1.1.4  - عدد االستمارات املستوفاة : يثبت عدد االستمارات ال
املربع 

. 1.21 - املوقع :
حملافظة يدون داخل املربعني املنفصلني .

خلط املتصل أما رمز ا
حملافظة على ا

حملافظة : يدون اسم ا
ا

2 .
خلط املتصل أما رمز القضاء يدون داخل املربعني املنفصلني 

القضاء : يدون اسم القضاء على ا
3 .

خلط املتصل أما رقمها فيكون داخل املربعات املنفصلة .
حمللة على ا

حمللة : يدون اسم ا
اسم ورقم ا

4 .
ص بالدار .

خلا
ف االرضي ا

ف : يدون رقم اهلات
رقم اهلات

5 .
خلط 

ص املسؤول عن الدار على ا
ص بالدار أو الشخ

خلا
خللوي ا

ف ا
خللوي : يدون رقم اهلات

ف ا
رقم اهلات

املتصل وتكتب األرقام بشكل واضح .
6 .

خلط املتصل وبصورة 
يف الدار على ا

ص املسؤول 
ص بالدار أو الشخ

خلا
الربيد االلكرتوني  : يكتب االمييل ا

واضحة .

ص 
مجيع املسنني يف الدار  وكل شخ

مشول 
1.3 نتيجة املقابلة : يف كل دار لرعاية املسنني تقوم بزيارته عليك 

ص قيد له داخل االستمارة .
ختصي

مسن يتم 
املسن قم بوضع الرقم )1( الذي يشري إىل انه متت املقابلة داخل املربع املنفصل  ص 

فإذا متت املقابلة مع الشخ
، وإذا متت املقابلة جزئيًا ضع الرقم )2( ، أما إذا رفضت املقابلة  بشكل نهائي قم بوضع الرقم )3(  يف حالة 

مل تتم املقابلة ضع الرقم )4( وبعدها يتم إنهاء االستبيان .
مجيع النزالء املوجودين يف الدار داخل املربع املنفصل ويدون عدد الذكور يف 

1.4 عدد املسنيني املوجودين : يدون 
جملموع يف املربع الثالث .

املربع املنفصل وعدد اإلناث يف املربع املنفصل اآلخر ويدون ا
يت متت مقابلتهم بنجاح داخل 

جنزت مقابلتهم بشكل تام وجزئي: يدون عدد املسنني ال
1.5 عدد املسنني الذين أ

املربع املنفصل بعد االنتهاء من استيفاء املعلومات من كافة املسنني املوجودين يف الدار ويدون عدد الذكور يف 
جملموع يف املربع الثالث .

املربع املنفصل وعدد اإلناث يف املربع املنفصل ويدون ا
1.6 تاريخ إجراء املقابلة : قم بإدخال تاريخ إجراء املقابلة بذكر اليوم والشهر والسنة على سبيل املثال )16 / 

. )2013 / 8
خلط املتصل .

1.7 اسم الباحث : يسجل اسم الباحث على ا
س الباحث : إذا كان الباحث ذكر ضع الرقم )1( وذا كانت أنثى ضع الرقم )2( يف املربع املنفصل .

1.8 جن
ص 

ص املسؤول عن الدار أو الشخ
1.9اسم مدير الدار أو مدلي البيانات وتوقيعه : املقصود بهذا السؤال هو الشخ

خلط املتصل .
مسه على ا

الذي أعطى البيانات و يدون ا
س املدير أو مدلي البيانات : إذا كان املدير ذكر ضع الرقم)1( وإذا كانت أنثى  ضع الرقم )2( داخل 

1.10 جن
املربع املنفصل .

ص بالذكور ) عدد الذكور ( وداخل 
خلا

1.11 كم عدد العاملني يف الدار : يدون عدد العاملني داخل املربع ا
مجيع 

جملموع أي 
ص با

خلا
مجالي عدد العاملني داخل املربع ا

ص لإلناث ) عدد اإلناث ( ويدون إ
خلا

املربع ا
األفراد العاملني يف الدار ذكور وإناث .

1.12  ما هو العدد املتوفر يف الدار من املختصني : يشري هذا السؤال إىل عدد العاملني املختصني املعينون املنسبني 
ص على حده فمثال  إذا كانت اإلجابة هناك طبيب واحد يف الدار 

للدار ، يتم طرح هذا السؤال لكل اختصا
جمموع العاملني 

جملموع 
يف مربع ا

يف مربع اإلناث )0( ويدون 
يف مربع الذكور الرقم )1( ويدون 

فيدون 
جملموع العام أسفل االختصاصات .

الذكور واإلناث من األطباء وهكذا لبقية االختصاصات  ويدون ا
يت تتعلق بالدار : يسال هذا السؤال كل فقرة على حدة وضع الرقم )1( 

ض األسئلة ال
1.13 سوف اطرح عليك بع

إذا كانت اإلجابة )نعم( او ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل 
خلدمات املتوفرة املقدمة 

خلدمات وأرجو منك تقييمها : واملقصود بهذا السؤال نوعية ا
ض ا

1.14 سأذكر لك بع
للمسنني داخل دار الرعاية ويسال كل سؤال  على حده ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة جيد جداً أو ضع 
الرقم )2( إذا كانت اإلجابة جيد  أو الرقم )3( عندما تكون اإلجابة متوسط  او الرقم )4( إذا كانت 

اإلجابة سيء داخل املربع املنفصل .
1.15 هل يقوم الدار برحالت ترفيهية أو دينية : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا 

كانت اإلجابة )ال( داخل املربع املنفصل ويتم االنتقال إىل السؤال )1.17( 
يف حالة اإلجابة على    السؤال 

يف السنة : يسال هذا السؤال 
1.16 كم عدد الرحالت الرتفيهية أو الدينية 

)1.15( بــ )نعم( حيث نستقصي عن عدد الرحالت ، ضع الرقم )1( إذا كانت مرة واحدة أو ضع الرقم 
)2( الذي يشري إىل مرتان أو ضع الرقم )3( إذا كانت ثالثة مرات أو أكثر أما يف حالة عدم تذكر املستجيب 

/ املستجيبة لعدد الرحالت ضع الرقم )8( الذي يشري إىل  ال  اعرف .
1.17 هل هناك تعاون مع املؤسسات الصحية : يشري هذا السؤال  عن التعاون مع دار املسنني من قبل املؤسسات 
الصحية فإذا كانت اإلجابة )نعم( هناك تعاون ضع الرقم )1( أما إذا كانت اإلجابة )ال( ال يوجد تعاون 

ضع الرقم )2( داخل املربع املنفصل ويتم االنتقال إىل السؤال )1.19( .
1.18 ما هي أنواع التعاون مع املؤسسات الصحية : يتم طرح الفقرات كاآلتي 

هل التعاون يتم من خالل فحوصات دورية أم عند الطلب أو أي إجابة يدلي بها املستجيب ضع الرقم 
ص يف املربع املنفصل حسب اإلجابة املدىل بها ، أما إذا كانت اإلجابة )أخرى تذكر( تدون على 

املخص
خلط املتصل .

ا
ميكن للدار استيعابه ويدون 

ص الذي 
1.19 كم يستوعب الدار من كبار السن : املقصود بهذا السؤال عدد األشخا

العدد يف املربعات املنفصلة .
1.20 كم عدد قاعات إيواء املسنني : يدون عدد القاعات املخصصة للمنام أو السكن  يف املربعات املنفصلة . 

1.21 أي من األمور اآلتية يعاني منها الدار : نقوم بطرح كل سؤال على حده ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة 
)نعم( او ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل .

ثانيًا : األوضاع العامة والصحية لكبار السن 
1.1.5رقم االستمارة : يثبت رقم االستمارات يف السجل داخل املربع  املنفصل .

1.22 تسلسل الفرد : يثبت رقم الفرد .
خلط املتصل .

ص املسن على ا
ص : يسجل اسم الشخ

1.23 اسم الشخ
س : ضع الرقم )1( إذا كان ذكر أو الرقم )2( إذا كانت أنثى يف املربع املنفصل .

جلن
1.24 ا

يف عيد 
ين ، عمره / عمرها 

ص املسن بالسنوات الكاملة هذا يع
1.25 العمر بالسنني : قم بإدخال عمر الشخ

جمهول التاريخ  نضع  الرمز )888( داخل 
ص ال يعرف سنة الوالدة أو عمره أو 

امليالد األخري وإذا كان الشخ
املربعات . 

ص 
خلا

حلالة التعليمية : ويقصد بهذا السؤال أعلى مستوى تعليمي حصل عليه املسن ويدون الرقم ا
1.26 ا

يف املربع املنفصل فمثال إذا أكمل االبتدائية ضع الرقم )3( الذي يشري إىل املرحلة 
باملستوى التعليمي 

االبتدائية .
حلالة الزواجية : ضع الرقم الذي يتناسب مع وضع املستجيب / املستجيبة يوم إجراء املقابلة إذا كان 

1.27 ا
متزوج / متزوجة ضع الرقم )1( وإذا كان منفصل / منفصلة ضع الرقم )2( أو ضع الرقم )3( إذا كان 
أرمل / أرملة أو ضع الرقم )4( وإذا كان مطلق / مطلقة يف املربع املنفصل أو ضع الرقم )5( إذا كان أعزب 

ثم انتقل إىل السؤال )1.30( .
1.28 يسال املستجيب / املستجيبة عن عدد مرات الزواج : ثبت عدد مرات الزواج  يف املربع املنفصل .

1.29 يسال املستجيب / املستجيبة هل لديك أوالد : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( 
إذا كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل .

1.30 يسال املستجيب / املستجيبة هل لديك أخوة : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( 
إذا كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل .

يف الدار : ضع الرقم )1( الذي يشري إىل اقل من سنة أو ضع الرقم )2( 
1.31 كم مضى على وجودك 

إذا كانت اإلجابة سنة واحدة ضع الرقم )3( إذا كانت اإلجابة أكثر من سنة دون عدد السنوات يف املربعات 
املتصلة و ضع الرقم )8( إذا كانت اإلجابة  ال اعرف / ال أتذكر يف املربع املنفصل . 

1.32هل مارست عمال طوال حياتك : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( يف حال  كانت 
اإلجابة )ال( ويتم االنتقال إىل السؤال )1.34( .

1.33 ما نوع العمل الذي كنت تزاوله : يتم وضع الرقم الذي يتناسب مع اإلجابة املعطاة من قبل املستجيب / 
املستجيبة يف املربع املنفصل .

ض األمور وأرجو اإلجابة عليها : يسال كل سؤال على حده ضع الرقم )1( إذا 
حتدث عن بع

1.34 اآلن أود أن أ
كانت اإلجابة )نعم( وإذا كانت اإلجابة )ال( ضع الرقم )2( بالنسبة للفقرة األوىل ، أما بالنسبة للفقرات 
األخرى فهناك إضافة إىل )نعم( و)ال( ، )غالبًا( و)أحيانًا( فضع الرقم )3( يف حالة )غالبًا( و ضع الرقم 

)4( يف حالة )أحيانًا( يف املربع املنفصل .
1.35 هل تستخدم االنرتنيت : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة )ال( 

يف املربع املنفصل .
ف النقال : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة 

1.36هل تستخدم اهلات
)ال( يف املربع املنفصل .

1.37هل يتواصل األهل معك بالزيارات أو االتصاالت : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( 
إذا كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل .

مجيع العادات والنشاطات كل على حده لكل فقرة 
1.38هل متارس أيًا من العادات والنشاطات اآلتية : يتم طرح 

ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل ، ثم ضع 
الرمز الذي يتناسب مع اإلجابة املعطاة من املستجيب / املستجيبة باختيار ثالثة فقط أو اقل داخل املربعات 

املنفصلة . 
مجيع الربامج ثم ضع الرمز الذي يتناسب 

يت تستهويك وتود مشاهدتها : قم بذكر 
1.39 ما اغلب أنوع الربامج ال

مع اإلجابة املعطاة من املستجيب / املستجيبة باختيار ثالثة فقط أو اقل داخل املربعات املنفصلة ، أو اختيار 
الرمز )  F ( الارغب اطالقًا.   

1.40 هل شاركت بالرحالت الرتفيهيه او الدينية : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا 
كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل .

1.41هل ترغب بالعمل الطوعي يف املنظمات واملؤسسات لالستفادة من مهاراتكم  وخرباتكم : ضع الرقم )1( إذا 
كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة )ال( يف املربع املنفصل .

ض املشاكل النفسية اآلتية : يتم طرح املشاكل كل على حده ويتم وضع الرقم 
1.42هل تشعر أو تعاني من بع

)1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة )ال( أو ضع الرقم )3( إذا كانت اإلجابة 
مجيع الفقرات  داخل املربعات املنفصلة .

)أحيانًا( على أن يتم تأشري 
ض : ضع الرقم )1( إذا كانت اإلجابة )نعم( أو ضع الرقم )2( إذا كانت اإلجابة )ال( يف 

 1.43 هل تعاني من مر
يت يعاني منها املستجيب / املستجيبة حسب القيود املثبتة باختيار 

ض ال
حندد أي من االمر

املربع املنفصل و
ثالثة فقط أو اقل وضع الرمز داخل املربعات املنفصلة .  

حتتاج إىل مساعدة يف األمور اآلتية : إذا كانت اإلجابة )نعم( ضع الرقم )1( يف املربع املنفصل ويتم 
1.44 هل 

مجيع  الفقرات املوجودة باختيار ثالثة فقط أو اقل وضع الرمز داخل املربعات املنفصلة  اما اذا كانت 
طرح 

اإلجابة )ال( ضع الرقم )2( يف املربع املنفصل ويتم االنتقال إىل السؤال )1.46( .  
يف املربع 

ممن تلقيتها : إذا كانت اإلجابة )نعم( ضع الرقم )1( 
حتتاجها و

يت 
1.45  هل تلقيت املساعدة ال

يف املربع 
مجيع  الفقرات املوجودة واختيار إجابة واحدة فقط وضع الرقم املناسب 

املنفصل ويتم طرح 
املنفصل األخر ، أما إذا كانت اإلجابة )ال( ضع الرقم )2( يف املربع املنفصل .

1.46 هل تعاني من عجز / صعوبة وما نوع العجز / صعوبة الذي تعاني منه : إذا كانت اإلجابة )نعم( ضع الرقم 
مجيع  الفقرات املوجودة واختيار إجابة واحدة فقط وضع الرقم املناسب 

)1( يف املربع املنفصل ويتم طرح 
يف املربع املنفصل ويتم 

يف املربع املنفصل األخر ، أما إذا كانت اإلجابة )ال( ضع الرقم )2( 
لإلجابة 

االنتقال إىل السؤال )1.48( .
مجيع الفقرات على املستجيب / املستجيبة واختيار إجابة واحدة فقط 

ف أصبت بالعجز : يتم طرح 
1.47 كي

وضع الرقم املناسب لإلجابة يف املربع املنفصل .
1.48 هل تعرضت لإلساءة يف دار رعاية املسنني وما هو نوع اإلساءة : إذا كانت اإلجابة )نعم( ضع الرقم )1( يف 
مجيع  الفقرات املوجودة واختيار إجابة واحدة فقط وضع الرقم املناسب لإلجابة 

املربع املنفصل ويتم طرح 
يف املربع املنفصل ويتم االنتقال إىل 

يف املربع املنفصل األخر ، أما إذا كانت اإلجابة )ال( ضع الرقم )2( 
الفرد األخر .

مجيع  الفقرات املوجودة 
ص الذي أساء اليك : ويتم طرح 

ف ، فمن هو الشخ
1.49 إذا كنت تعرضت ألحد أنواع العن

واختيار إجابة واحدة فقط وضع الرقم املناسب لإلجابة يف املربع املنفصل .
مجيع  الفقرات املوجودة واختيار إجابة واحدة فقط وضع الرقم 

ف : ويتم طرح 
جتاه العن

1.50  ماذا فعلت 
املناسب لإلجابة يف املربع املنفصل .
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