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 إدارة الذات والمهارات الحياتية كمدخل إرشادي لتمكين كبار السن ذوي اإلعاقة الحركية

 في المجتمع

 

 المستخلص:
هدفت الدراسة الحالية إلي الكشف  عفن فاعليفة برجفامج ادرشفاد بفالمعني ففي تنميفة إدارة       

الذات والمهارات الحياتية لدي كبفار السفن وذلفن مفن رففل رففع ففرص تمكيفنهج ففي المجتمفع. 

واسفففتتدمت الدراسفففة المفففنهج شفففبت التجريبفففي لتصفففميج المجموعفففة التجريبيفففة للقيفففا  القبلفففي 

( مسفن ومسفنة مفن جفادي الصفحا بمحافرفة كحفر الشفي . 8عينة الدراسة من )والبعدي وتكوجت 

( عامففا، وتكوجففت ادوات الدراسففة مففنإ مقيففا  إدارة 60-70ممففن تتففراوم رعمففارهج مففا بففين )

الذات ومقيا  المهارات الحياتية ومقيا  التمكين وبرجامج ادرشاد بفالمعني. ورههفرت جتفا ج 

لمعني في تحسين إدارة الذات وتنمية المهارات الحياتية لفدي الدراسة فاعلية برجامج اإلرشاد با

 كبار السن مما ردي إلي رفع فرص تمكينهج في المجتمع.

 إ إدارة الذات، المهارات الحياتية، كبار السن، التمكين .الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

 The present study aimed to reveal the effectiveness of the 

counseling program in the sense of self-management of the 

development of life skills in the elderly in order to enable them to lift 

the opportunities in the community. The study used a quasi-

experimental approach to design, one group of measuring pre and post 

study sample consisted of (8) of the elderly and elderly club Safa Kafr 

El-Sheikh governorate. Aged between (60-70) years, the study 

consisted tools: self-management scale and the scale of life skills and 

Empowerment Measure and Indicative Programme. The study results 

showed the effectiveness of the guidance program in improving the 

sense of self-management and life skills development in the elderly, 

which led to an increase in opportunities to enable them to society. 

Key words: Self-Management, Life Skills, Old-age, Empowerment. 
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 المقدمة:

لقد زاد عدد األفراد الذين يتمتعون بعد سن الستين بصحة رفضل قياسا علفي مفا كفان ففي        

مففن اإلهتمففام بهففذد األفيففاا السففابقة. ولقففد كففان لهففذا التحايففد الواتففي  اففارد فففي توفيففت المحيففد 

الشريحة المهمة من شرا ي المجتمع لما يمكن رن تقدمت لمجتمعاتها، خاصة في توء مفا لهفذد 

الحئة من تجارب وخبرات ورفكار قيمة ينبغي ادستحادة منهفا، ييفي ينرفر إليفت علفي رجفت ففحء 

 خامل يأخذ فقط ود يعطي، مما يترتب علي ذلن من مشكالت تضر بكبار السن بشفكل خفاص

 وبالمجتمع بشكل عام. 

فمن رهفج هفذد المشفكالت التفي تواففت كبفار السفن ففي ييفاتهج هفو إيساسفهج بفأجهج رجفا   يفر  

مر وب فيهج ود فا دة منهج، مما يؤدي إلي ههور عدة رمراض ومشكالت جحسفية وافتماعيفة 

يمفو جتيجة الرروف والتبرات الصعبة الصادمة التي عاشها كبار السن في المجتمع )خديجة 

(. وتلعب مهارات إدارة الذات والمهارات الحياتية دوراً هامفاً ففي تمكفين كبفار السفن 2012، 

رن محهففوم إدارة الففذات مففن المحففاهيج   (Mitchem, 2008)داخففل المجتمففع. ييففي يوتففي

العصففرية التففي تلعففب دوراً إيجابيففاً وفعففادً فففي تنرففيج ييففاة الحففرد بشففكل سففليج، وتعينففت علففي 

. وترهفر رهميفة المهفارات الحياتيفة (Mitchem, 2008)مجتمع الذي يعيش فيت التعامل مع ال

مففن خففالا ةبيعففة ييففاة كبففار السففن ذات المواقفف  المتغيففرة، ممففا يجعففل الشففت  المتقففدم فففي 

العمففر بحافففة إلففي التعامففل مففع تلففن التغيففرات التففي تحففدة لففت فففي هففذد المريلففة باألسففلوب 

ج، كفان دبفد علفي كبفار السفن رن يتعلمفون األسف  الصحيي، ودففل التعامفل والتصفرف السفلي

 & Cox)(. رمفا كفل مفن 2009السفليمة لممارسفة هفذد المهفارات الحياتيفة )مسفاري يسفن، 

Parsons)   يؤكففدان علففي رن الغففرض مففن التمكففين فففي الممارسففة هففو مسففاعدة كبففار السففن

 إلفي التمكفين دستتدام قواهج وقدراتهج وكحاءتهج لحشد مفواردهج جحفو يفل مشفكالتهج وصفود

،كما يؤكدان علي استتدام جقاة القوة لكبار السن الذين يحتافون للمهارات الحياتيفة ومهفارات 

إدارة الففذات  مففن افففل اسففتامار قففدراتهج وخبففراتهج لتمكيففنهج فففي المجتمففع ) سففعيد يمففاجي، 

سفية (. ومن هنا فاءت الحافة إلي إفراء هفذد الدراسفة ييفي ان المتتبفع للدراسفات النح2005

يجفد  يفاب تففام لدراسفة هفذد المتغيففرات معفا خاصفة لففدي كبفار السفن، تلففن الحئفة التفي ردت مففا 

عليها من ردوار عامة وخاصة، ومازا لديهج من الطاقفة وادمكاجيفات والتبفرات التفي تمكفنهج 

 من المشاركة في تنمية المجتمع يتي د يشعروا اجهج اصبحوا عبئا علي المجتمع.

 مشكلة الدراسة: 

 7رههر الجهاز المركحي للتعبئة العامة واإليصفاء رن عفدد المسفنين ففي مصفر يفوالي        

، ومفن المتوقفع ارتحفاع  2020٪ مفن إفمفالي السفكان ففي األوا مفن ينفاير 7.1ماليين بنسفبة 

 - 2020أل  9أل  30. وروتي اإليصفاء اليفوم ألاألربعفاءأل 2052٪ عام  17.9هذد النسبة إلى 

سففنة فففأكار( والففذي يددتففت األمففج المتحففدة فففي  60ليففوم العففالمي للمسففنين )فففي بيففان بمناسففبة ا

مليففون بنسففبة  3.5رن عففدد المسففنين الففذكور بلفف   - 1990ديسففمبر عففام  14افتماعهففا يففوم 
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% 7.3مليفون بنسفبة  3.5% من إفمالي السكان الذكور، بينما بل  عفدد المسفنين اإلجفاة 6.9

عامفففففففففففففة لالسفففففففففففففتعالمات ، مفففففففففففففن إفمفففففففففففففالي السفففففففففففففكان اإلجفففففففففففففاة ) الهيئفففففففففففففة ال

https://www.sis.gov.eg/Story/211770/ . ) 

ومع هذا ادرتحاع في متوسط ادعمار رخذت الحترة الحياتية في مريلفة مفا بعفد التقاعفد تصفبي 

ة كاجفت تحفوا مشفا ل الحيفاة فترة زمنية ةويلة جسبيا يمكن للمرء القيام فيها بنشاةات متنوعف

دون تحقيقهففا فففي السففابح كففالريالت وتنميففة الهوايففات المتناسففبة مففع السففن والتحففر  للعالقففات 

ادفتماعية رو يتي إججاز رعماا إبداعية سواء كاجت ردبية رم علميفة، فمفن المعفروف رن كايفر 

أخرة مفن العمفر بعفد من كبار الكتاب والمبدعين قد رججحوا رعمالهج الضتمة في المرايفل المتف

 (.2011رن تكون التبرة والمعرفة قد جضجت ورصبحت في ذروتها )ياسمين علي، 

وتبرز مشكلة الدراسة الحالية، في توء بعض البحوة والدراسات السفابقة مافل دراسفة خالفد 

(؛ دراسفففة 2012(؛ دراسفففة مفففروة مصفففطحي )2016(؛ دراسفففة دعفففاء محفففي )2016سفففيد )

(Scogin, et al., 2007)  ييي اشارت جتا ج هذد الدراسفات إلفي فعاليفة البفرامج ادرشفادية

في تنميفة مهفارات إدرات الفذات وخحفض بعفض ادتفطرابات النحسفية لفدي كبفار السفن، كمفا 

اشففارت جتففا ج هففذد الدراسففات ان كبففار السففن يحضففلون اسففتامار اوقففاتهج فففي العمففل التطففوعي. 

 اؤا التاليإومن هنا فاءت صيا ة مشكلة الدراسة في توء التس

ما فاعلية برجامج إرشادي مقترم لتنمية مهارات إدارة الذات لتمكين كبار السن ذوي اإلعاقفة  

 الحركية في المجتمع ؟ .

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلي التحقح من فعالية برجامج إرشفادي لتنميفة مهفارات إدارة الفذات      

وذلن من رفل تمكينهج في المجتمع، بادتفافة إلفي التاكفد  و المهارات الحياتية لدي كبار السن

 من استمرار فعالية البرجامج المقترم بعد مضي فترة زمنية من اجتهاء تطبيقت.

 أهمية الدراسة : 

 تبرز رهمية الدراسة من النايية النررية في النقاة التاليةإ    

المريلة األخيرة في يياة الحرد. فضفال تناوا مريلة عمرية هامة )كبار السن(، والتي تعد  -1

( مليفون 1121( إلفي )2025عن زيادة عدد المسنين ييي رن من المتوقفع رن يصفل عفددهج )

 (.2008جسمة )ايمد ربو المعاةي ودعاء مصطحي، 

خلفففو سفففاية الدراسفففات النحسفففية مفففن وففففود ري دراسفففة تناولفففت متغيفففرات إدارة الفففذات  -2

لفدي كبففار السففن وذلفن وفففح متغيففرات تصفنيحية متتلحففة تسففاعد والمهفارات الحياتيففة والتمكففين 

 على تكوين فكرة روسع عن المسنين .

معرفففة مففده إسففهام إدارة الففذات والمهففارات الحياتيففة  فففي تحقيففح التمكففين لففده المسففنين ،  -3

 تمن إمكاجات ومصادر الدعج التي تتوفر للمسنين .

https://www.sis.gov.eg/Story/211770/
https://www.sis.gov.eg/Story/211770/
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رة التفي يتتفذها تغييفر البيئفة الطبيعيفة للمسفن دراسة ريواا المسنين ، بسبب األهميفة الكبيف -4

من المنحا إلفى دار الرعايفة، ومفا يمكفن رن يشفكلت مفن تهديفد كبيفر لشفعور المسفن بالرتفا و 

 مده تحقيح يافاتت النحسية وادفتماعية . 

 وتبرز رهمية الدراسة من النايية العملية في النقاة التاليةإ

التففي يتحايففد عففددها، وتلتقففي عنففدها رشففد التغيففرات (  70 – 60رهميففة الحئففة العمريففة )  -1

ورخطرهفا ففي ييففاة المسفن، فغالبفاً مففا يتفوفى الشففرين واألصفدقاء ففي هففذد المريلفة، ويصففبي 

األبناء رو األقارب في قمة اجشغالهج بعا التهج التاصة، وفي جحف  الوقفت تتحايفد ياففة المسفن 

 للمساعدة من األخرين في كافة المجادت تقريباً.

ألمر الذي يوفب إفراء ما يلفحم مفن دراسفات لتحديفد مفا يجفب تفوفيرد مفن خفدمات جحسفية و ا

 افتماعية للمسنين في هذد الحئة العمرية.

األسففتحادة مففن جتففا ج الدراسففة، فففي وتففع بففرامج تعنففى بتقففديج الففدعج النحسففي وادفتمففاعي  -2

كففل دار، بحيففي يكففون للمسففنين داخففل دور الرعايففة، تعتمففد علففى ادمكاجففات الموفففودة داخففل 

إفراء التغييرات في يياة المسفن ممكفن و مسفتمر، ليصفبي تحسفين جوعيفة ييفاة المسفن داخفل 

 دار الرعاية دا ماً.

تصففميج ردوات تراعففي خصوصففية وفففود المسففن فففي دار الرعايففة، وتراعففي قدراتففت علففى  -3

 تطبيح ردوات الدراسات النحسية.

اسفة الحاليفة وتفع بعفض التوصفيات التفي تسفاعد يمكن في توء ما تسحر عنت جتفا ج الدر -4

 المسنين علي ان يتعايشوا بقدر من الكحاءة والحاعلية في المجتمع.

 مصطلحات الدراسة: 

 إSelf- Management. إدارة الذات 1

تعففرف  إدارة الففذات بأجهففا هففي مجموعففة مففن المهففارات واآلليففات يسففتتدمها الحففرد فففي         

وكت، وتحديفففد ايتيافاتفففت، ومففن افففج تحقيفففح رهداففففت التفففي يسفففعي مواقفف  متعفففددة لتحسفففين سفففل

(. كمففا تعففرف إدارة الففذات بأجهففا عبففارة عففن تعلففج الحففرد رن يحففدد 2013إليها)هويففدة ينحففي، 

المشكلة ورن يضع رهدافا واقعيفة ورن يسفتتدم اديتمفادت العديفدة ليصفدر السفلوغ المر فوب 

 .(APA, 2015) فيت ويحافظ عليت، ورن يراقب تقدمت الشتصي

ويعرف البايي إدارة الذات إفرا يا بأجها "هي الطرق والوسا ل التي تساعد كبير السن علفي  

ادسففتحادة القصففوي مففن وقتففت لتحقيففح رهدافففت وإيجففاد التففوازن فففي يياتففت مففا بففين الوافبففات 

والر بات وادهداف. وتقفا  إفرا يفا بالدرففة التفي يحصفل عليهفا المسفن علفى مقيفا  إدارة 

 ات ) إعداد البايي ( .الذ

 إLife Skillالمهارات الحياتية  -2

تعفرف المهفارات الحياتيفة بأجهفا هفي مجموعفة مفن ادداءات المرتبطفة بالقفدرات البدجيفة        

وادفتماعيففة وادجحعاليففة التفففي مففن خاللهففا يسفففتطيع الحففرد يففل مشفففكالتت الحياتيففة اليوميفففة، 
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ب متطلبات العصفر )صفادق الحايفن وجفحار الويسفي ، والمشاركة بحاعلية مع المحيط بما يواك

(. كفذلن تعفرف المهفارات الحياتيففة بأجهفا هفي السفلوكيات المرتبطففة بحيفاة الحفرد والتففي 2010

ينبغي عليفت اكتسفابها لموافهفة متطلبفات الحيفاة اليوميفة بنجفام )منفاا موسفي وكنفدد مشفهور، 

2012.) 

ويعففرف البايففي المهففارات الحياتيففة إفرا يففا بأجهففا "هففي مجموعففة السففلوكيات والمهففارات  

الشتصية وادفتماعية التفي تؤهفل كبفار السفن للتعامفل باقفة مفع رجحسفهج، ومفع اآلخفرين ومفع 

المجتمفففع مفففن خفففالا اتتفففاذ القفففرارات السفففليمة والمناسفففبة وتحمفففل المسفففئوليات الشتصفففية 

آلخرين. وتقا  إفرا يا بالدرففة التفي يحصفل عليهفا المسفن علفى وادفتماعية وفهج النح  وا

 مقيا  المهارات الحياتية ) إعداد البايي ( . 

 إEmpowermentتعري  التمكين  -3

المنرمفففات  –الجماعفففات  –األسفففر  –يعفففرف التمكفففين بأجفففت عمليفففة مسفففاعدة األففففراد        

دية وادفتماعيففففففففة والمجتمعففففففففات لحيففففففففادة تففففففففأايرهج وقففففففففوتهج السياسففففففففية وادقتصففففففففا

. كذلن يعرف التمكين بأجفت تفوفير ففرص ليخفرين لتنميفة (Charles 2009: 36)والشتصية

المهففارات لففديهج وكففذلن الاقففة وايتففرام الففذات تلففن التففي تجعلهففج قففادرين علففي إتتففاذ قففرارتهج 

 .(Kate, 2009: 212)والقيام باألعماا المتتلحة 

عمليفة تعحيفح القفدرات وادرتقفاء بواقفع كبفار السفن  ويعرف البايي التمكين إفرا يا بأجت "هو

لمعرفة يقوق كل منهج ووافباتفت، وتفوفير الوسفا ل الاقافيفة، والماديفة، والمعنويفة، والتعليميفة 

لتمكينهج في المجتمع. ويقا  إفرا يا بالدرفة التي يحصل عليها المسفن علفى مقيفا  التمكفين 

 ) إعداد البايي ( . 

 إOld Ageكبار السن  -4

يعرف كبار السن بأجهج ادشتاص ذكورا رو إجااا تجفاوزا مرايفل النمفو والتطفور والبنفاء       

والنضج ففي قفواهج البدجيفة والحسفيولوفية ووصفلوا إلفي مرايفل التوقف  وادسفتقرار وبفدايات 

الضففع  والحقففدان وادجحففدار فففي بعففض وهففا   ادعضففاء الجسمية)عاشففور عبففد المففنعج ، 

كبار السن ريضا بأجهج " الشت  الذي تجاوز عمرد عفن السفتين ويفحداد  (. كما يعرف2009

اعتمففادد علففي  يففرد بازديففاد ترافففع وها حففت الجسففدية والنحسففية وادفتماعيففة، ويتتلفف  تبعففا 

لشتصففية كبيففر السففن و المعففايير ادفتماعيففة والاقافيففة السففا دة فففي المجتمففع ) كمففاا يوسفف ، 

2009.) 

فرا يا" هج ادشتاص الذين وصل عمفرهج السفتين عامفا ففأكار، ويعرف البايي كبار السن إ 

 وتقاعدوا عن العمل، ويقضون بعض من روقاتهج في جادي رعاية كبار السن".

 اإلةار النرريإ 

 إSelf – managementالمحور ادواإ إدارة الذات  

 هناغ مجموعة من العوامل التي تؤار علي إدارة المسن لذاتت وهيإ 
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وهنففاغ تففأايرات للحففديي مففع الففذات  العامففل األواإ الحففديي مففع الففذات )البرمجففة الذاتيففة( إ 

 الحرد جحست، وللحديي مع الذات االة مستويات. –اإلعالم  –ادصدقاء  –رهمهاإ ادبناء 

.المستوي ادوا )اإلرهاب الداخلي(إ وهو من رخطر المستويات لما يتركفت مفن جتفا ج سفلبية 1

 ن فهو يجعل الشت  فاقد األمل.علي كبير الس

. المستوي الااجيإ كلمة " لكن السلبية" يقتنع كبير السن في هفذا المسفتوي بفان يياتفت تحتفا  2

 إلي تغيير ولكنت يضع كلمة ولكن قبل ري عمل يساعد علي التغيير.

ت رفضفل مسفتوي يعمفل علفي زيفادة الاقفة بفالنح  كمفا رجف -.المستوي الااليإ التقبفل اإليجفابيإ3

 (.2014يعتبر مصدر للقوة اإليجابية الباعاة للتغير )رزهار محمد، 

يمال ادعتقاد ركبر إةار للسلوغ، وعندما يكون ادعتقاد قويا سفتكون  العامل الااجيإ ادعتقادإ 

 ادفعاا مناسبة لهذا ادعتقاد، ولالعتقاد رربع رشكاا هيإ

 ا عن جحسن يمكنها رن تحيد قوتن..ادعتقاد التاص بالذاتإ إن الكيحية التي تعتقده1

.ادعتقاد فيما تمالت )تعنيت( األشياءإ هو النوع يمال مفا تعينفت ادشفياء بالنسفبة لشفت  كبيفر 2

 السن وتدا علي يالة الشئ، وكوجت ذا رهمية رو  ير ذي رهمية.

 .ادعتقاد في ادسبابإ هو تناوا الدوافع وراء ري مواق  وما يسببت.3

لمسفتقبلإ يكفون المسففتقبل عفن بعفض كبفار السففن مشفرقا وهنفاغ ففرص ركاففر .ادعتقفاد ففي ا4

 (.2013للنجام في الحياة، بينما يكون عند البعض ريداة سيئة )إبراهيج الحقي، 

هفو عبفارة عفن وفهفة النرفر التفي مفن خاللهفا جفري العامل الاالفيإ ةريقفة النرفر لايفداةإ  

 (.2014ار محمد، الحياة وتمال ةريقة تحكير وتصرف وإيسا . )إزه

لكففي يشففعر الشففت  كبيففر المسففن بالسففعادة فففنجهج ينترففرون رن  -العامففل الرابففعإ العواةفف إ 

 (.2013يحدة لهج شئ بعينت )إبراهيج الحقي، 

مما سبح يتضي رن هناغ عدة عوامل تؤار علي إدارة كبار السن لذاتهج وهي عبارة عن رربفع 

 وةريقة النرر لإليداة والعواة .عوامل هي الحديي مع الذات وادعتقاد 

 وهناغ مجموعة ربعاد إلدارة الذات عند كبار السن هي علي النحو التاليإ 

إ وهو قدرة كبار السن علي ادسفتتدام األمافل للوقفت Time Managementإدارة الوقت -1

مففن خففالا تحديففد اديتيافففات ووتففع األهففداف لتحقيقهففا وتحديففد األوليففات مففن خففالا عمففل 

 ادعماا وتقدير المدة الحمنية التي تستغرقها كل مهمة. فداوا

إ هفففي التعامفففل مفففع اجحعادتفففت المتتلحفففة Emotions Managementإدارة ادجحعفففادت  -2

والقففدرة علففي التففرو  مففن الحففادت المحافيففة السففيئة ، وإههففار ادجحعففاا المناسففب للمواقفف  

 المتتلحة .

إ هففي تكففوين Social Relationships Managementإدارة العالقففات ادفتماعيففة  -3

 شبكة من العالقات ادفتماعية اإليجابية مع اآلخرين واستامارها من خالا التواصل معهج .
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إ هففو شففعور عففام يكوجففت الشففت  عففن ذاتففت يتضففمن Self Confidenceالاقففة بففالنح   -4

 إيساست بقيمتت، وتقبل لذاتت، وتقديرد وايترامت لها.

إ هي قدرة الشت  علي تححيفح ذاتفت، واسفتاارة الهمفة Self-Motivationالدافعية الذاتية -5

 (.2013في جحست لتحقيح رهدافت، وتوفيت ادجحعادت، وبذا الجهد، والماابرة )هويدة ينحي، 

مما سبح يتضي للبايفي رن إدارة الفذات عنفد كبفار السفن تحتفوي علفي مجموعفة مفن ابعفاد     

ادجحعففادت والاقففة بففالنح  والدافعيففة الذاتيففة. وقففد اختففار  وهففي كالتففاليإ إدارة الوقففت وإدارة

البايففي هففذد ادبعففاد دجهففا تتناسففب مففع متغيففرات الدراسففة ادخففري وهففي المهففارات الحياتيففة 

 والتمكين.

 تحقح إدارة الذات المكتسبة فوا د عديدة لكبار السن وهي كالتاليإ

 ة لكبار السن.ادستحادة من الطاقات وادمكاجيات والمهارات الكامن .1

تحقيفففح الرتفففا النحسفففي لكبفففار السفففن بادججفففازات المحققفففة علفففي الصفففعيدين الشتصفففي  .2

 وادفتماعي.

 النجام في إيداة كبار السن التوازن بين متطلبات ادسرة والمجتمع. .3

اكسففاب كبففار السففن الاقففة بففالنح  وفففن التعامففل مففع الشتصففيات المتتلحففة والقففدرة علففي  .4

 ادتصاا مع اآلخرين.

استغالا كبار السن الوقت من خالا المساهمة في خدمة المجتمع ومساعدة ادصدقاء ففي  .5

 يل مشكالتهج.

اكتساب كبار السن العديد من المهارات مال القدرة علي التتطيط ومهارة ترتيفب المهفام،  .6

 (2010ومهارة التعلج الذاتي وزيادة المعارف. ) رفود سمران ، 

تنمية إدارة الذات يساعد كبار السن علي التعامل مفع المواقف  مما سبح يتضي للبايي رن      

الحياتية بكحفاءة ومهفارة عاليفة، لفذلن كفان الهفدف مفن هفذد الدراسفة هفو بنفاء برجفامج ادرشفاد 

بففالمعني لتنميففة مهففارات إدارة الففذات والمهففارات الحياتيففة مففن رفففل تمكففين كبففار السففن فففي 

 المجتمع.

 إLife Skillاتية المحور الااجيإ المهارات الحي

 رهمية ركتساب المهارات الحياتيةإ تكمن رهمية اكتساب المهارات الحياتية في إ- 

إن المهارات الحياتية هي التي تجعل كبار السفن قفادرين علفي إدارة التحاعفل الصفحي بينفت  -1

 (.2005وبين اآلهل ين وبينت وبين البيئة والمجتمع )فيليب رسكاو  و خرون، 

كبار السفن مفن المهفارات الحياتيفة وممارسفتها ففي يفد ذاتفت يشفعر هفذا الشفت  إن تمكن  -2

 (.2004بالحتر وادعتحاز بالنح  )عبد الرازق متتار، 

رن تمكن كبار كبار السن من مهارة معينت، يشجعهج دا مفا علفي ادرتقفاء بمسفتوي المهفارة  -3

 (.2005رسكاو  و خرون،  من رفل فتي رفاق فديدة للعمل، و تحقيح موارد  مادية )فيليب
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تسففاعد المهففارات الحياتيففة علففي الففربط بففين الدراسففة والتطبيففح لكبففار السففن وذلففن لكشفف   -3

الواقع الحياتي والسير الواعي علي هدي من قواجين العلج والمعرفة إلفي فاجفب كافرة التفدريب 

 والمران.

 ي ففالتعلج يتفيي فرصفت كل مهارة لها رساسها النرري الذي يربط بجاجب وفداجي و خر ردا -4

 (.2005تعلج مهارة ما والتدريب عليها )فيليب رسكاو  و خرون، 

مما سبح يتضي للبايي ان تنمية المهارات الحياتية عند كبفار السفن سفوف يعفود علفيهج بفالنحع 

الكاير وذلن مفن خفالا التحاعفل والتواصفل الجيفد مفع اآلخفرين ومعرففة جقفاة الضفع  والقفوة 

 ستامار خبراتهج وقدراتهج في التمكين في المجتمع.يمكنهج ذلن من ا

 خصا   المهارات الحياتيةإ وهناغ خصا   للمهارات الحياتية وهي إ 

. تتنوع وتشمل كل من الجواجب المادية و ير المادية المرتبطة بأساليب إشفباع  لكبفار السفن 1

 ديتيافاتهج ومتطلباتهج تحاعلهج مع الحياة وتطويرهج لها.

 من مجتمع دخر تبعا لطبيعة درفة تقدمة وتتتل  من فترة زمنية . . تتتل 2

 . تعتمد علي ةبيعة العالقة التبادلية بين كبار السن والمجتمع وتأاير كل منهما علي اآلخر.3

. تسففتهدف مسففاعدة كبففار السففن علففي التكيفف  والتحاعففل النففافي مففع الحيففاة وتطففوير رسففاليب 4

 (.2008طي ودعاء مصطحي، معايشتهج الحياة )ريمد عبد المع

 تصني  المهارات الحياتيةإ تصني  المهارات الحياتية إليإ 

. مهففارات اتتففاذ القففرارإ يتضففمن تعلففج كبففار السففن علففي اتتففاذ القففرار بنففاء علففي معلومففات 1

صحيحة وتقييج إيجابيات وسلبيات القرار والتأقلج علفي تغييفر القفرار التفاةئ وتعلفج التتطفيط 

 المستقبلي.

مهارات يل المشكالتإ هي تعليج كبار السن تشتي  المشكلة مفن ييفي رسفبابها و اارهفا . 2

ووتففع الحلففوا والبففدا ل المتتلحففة لموافهتهففا وةلففب المسففاعدة والنصففي لموافهففة المشففكلة 

 ويلها.

. مهارات ادتصاا والتواصفلإ هفي تنميفة ادتصفاا اللحرفي و يفر اللحرفي لالففراد، ويسفن 3

رففل مهفارات الففرفض والقفدرة علفي التحفاوض والوصفوا إلفي الحلففوا  ادسفتماع والحفحم مفن

 الوسط.

التحكير اإلبفداعي التفالقإ تنميفة قفدرة كبفار السفن علفي التعبيفر عفن رجحسفهج بطريقفة د قفة  -4

والتعلج الموفت ذاتيا، والبحي عن رفكار مبتكرة يوا األوتاع المتتلحة)عبد الريمن فمعفت ، 

2010. ) 

يفي بادسففتعاجة بهففدذ المهفارات فففي بنفاء المقيففا  دجهففا تتناسفب مففع متغيففرات وقفد قففام البا    

 الدراسة وخصا   كبار السن.

 إEmpowermentالمحور الااليإ التمكين  

 ترفع رهمية التمكين إلي ما يليإ
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 . يساعد كبار السن علي تحريرد من الضغوة وصور ادتطهاد التي يتعرض لها.1

 يقوق اإلجسان وايترامها.. ينادي بالمحافرة علي 2

 . مناهضة العنصرية والتمييح بين رفراد المجتمع.3

 .يهدف إلي المساواة والعدالة ادفتماعية.4

 (.2008. المساهمة في إيداة مشاركة بين منرمات المجتمع الوايد )سوسن عامان، 5

 مستويات و ليات التمكينإ هناغ خم  مستويات للتمكين هيإ

ركففح هففذا المسففتوي علففي رفففع قففدرة كبففار السففن علففي التحليففل النقففدي مسففتوي الففوعيإ ي -1

 الواعي لنرج التمييح السا دة تد ادفراد والممارسات ادفتماعية التاةئة.

مسففتوي اإلمكاجيففةإ يففري هففذا المسففتوي رن مففا يشففعر بففت كبففار السففن مففن العجففح فففي تلبيففة  -2

جتمففع، وللتصففدي لهففذد الففنرج دبففد مففن ايتيافاتفت يرفففع إلففي الففنرج ادفتماعيففة القا مففة فففي الم

 التعرف علي  ليات المجتمع.

مسففتوي المشففاركةإ يركففح علففي المشففاركة اديجابيففة لكبففار السففن فففي عمليففة صففنع واتتففاذ  -3

 القرار، وتمال عملية زيادة مشاركة كبار السن مساهمة محتملة لرفع مستويات التمكين.

ار السففن علففي تحسففين مسففتوي معيشففتهج مسففتوي القففدرة علففي التصففرفإ يعنففي قففدرة كبفف -4

وتففمان المشففاركة المتسففاوية، وتففدعيج دور كبففار السففن فففي السففيطرة علففي اتتففاذ القففرارات 

 المناسبة لحياتهج ادفتماعية.

مسفتوي الرفاهيففةإ يركففح هففذا المسفتوي علففي الرفاهيففة الماديففة ففي فميففع مجففادت الحيففاة،  -5

عامل هذا المستوي مفع المسفنين كحئفة افتماعيفة لهفا وذلن من رفل تلبية ايتيافات المسنين ويت

 (.2012ايتيافاتها المادية التي دبد من إشباعها)مني عطية، 

ممففا سففبح يتضففي للبايففي ان عمليففة التمكففين عنففد كبففار السففن لففديها خمفف  مسففتويات هففي     

مسففتوي الففوعي ومسففتوي اإلمكاجيفففة ومسففتوي المشففاركة ومسفففتوي القففدرة علففي التصفففرف 

الرفاهية، ودبد ان يحهفج كبفار السفن هفذد المسفتويات كفي يتمنكفوا مفن المشفاركة ففي ومستوي 

 المجتمع بنجام.

 رجواع التمكينإ هناغ اجواع متعددة لتمكين هيإ

التمكين الشتصيإ وهي عملية تعليمية يصبي الحرد مشركا فعاد في صفيا ة رؤيفة فديفدة  -1

 لحياتت.

إعفففادة الترتيفففب رو التغيفففر الجفففذري للقفففيج والمعتقفففدات التمكفففين ادفتمفففاعيإ يركفففح علفففي  -2

المرتبطة بصنع القرار، ويتضمن إعطاء األمل في إيفداة تغييفرات وتحفودت ففي مؤسسفات 

 المجتمع.

التميكن ادقتصاديإ وهو عبارة عن قدرة كل كبير السفن ففي المجتمفع ففي الحصفوا علفي  -3

 ايتيافاتهج ادساسية.الدخل الكافي ليعيش يياة كريمة، ويستطيع تلبية 
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التمكين السياسيإ يركح علي تكفوين النرفام السياسفي الفذي مفن خاللفت يشفارغ المواةنفون   -4

 (Anders, 2004). في تتطيط السياسة الذي يؤار علي  يياتهج

وقد قام البايي ببناء مقيا  لتمكين كبار السفن داخفل المجتمفع وقفد اعتمفد علفي ابعفاد التمكفين 

 تميكن السياسي والتمكين ادفتماعي والتمكين ادقتصادي. التالية وهي ال

 رهداف التمكينإ.هناغ مجموعة اهداف لتمكين هيإ 

 . تنمية قدرات كبار السن.1

 . تحقيح محيد من العدالة والمساواة لكبار السن .2

 . تحسين جوعية الحياة والجودة لكبار السن.3

 القدرات لكبار السن.. تدعيج روم التعاون وبناء الاقة بالنح  و4

 (2010. التحكج في الرروف وادوتاع كبار السن والسيطرة عليت )ةلعت السروفي، 5

مففن خففالا العففرض السففابح للتمكففين، يتضففي رن ججففام التمكففين عنففد كبففار السففن يماففل هففدفا رو 

ة عملية استراتيجية الغرض منها الوصوا بكبار السن إلي تحقيح التوفيت الفذاتي رو ادسفتقاللي

لكبار السن من خالا تقديرهج لذاتهج واعتمادهج علي جحسفهج قفدر اإلمكفان واتتفاذهج قفراراتهج 

 التي تؤار علي يياتت بنحست وزيادة مشاركتهج ادفتماعية والتدمية في المجتمع.

 الدراسات السابقةإ 

يعففرض البايففي بعففض الدراسففات السففابقة المرتبطففة بموتففوع إدارة الففذات والمهففارات     

 حياتية وتمكين كبار السن علي النحو التاليإال

( التفي هفدفت إلفي التحقفح مفن فاعليفة برجفامج ارشفادي ددارة الفذات 2016دراسة خالد سيد )

لتحسفين الصفحة النحسففية لفدي عينفة مففن المسفنين، اسفتتدمت الدراسففة المفنهج شفبت التجريبففي، 

دي الحهفور ففي مدينفة جصفر، ( مسنا مفن الفذكور مفن جفا20تكوجت عينة الدراسة الحالية من )

(عامففا مففن ردوات الدراسففة إمقيففا  إدارة الففذات للمسففنين، 70 – 60تراويففت رعمففارهج مففن )

مقيا  الصحة النحسفية للمسفنين، البرجفامج اإلرشفادي. قفد توصفلت جتفا ج الدراسفة إلفي فاعليفة 

دراسفة  برجامج ارشادي ددارة الفذات لتحسفين الصفحة النحسفية لفدي عينفة مفن المسفنين. كفذلن

( التي  هدفت إلي التعفرف علفي مفدي ر بفة المسفنين ففي النشفاة والعمفل 2016دعاء محي )

وادجدما  في المجتمع، رو ر بفتهج ففي العحلفة ادفتماعيفة وادجسفحاب مفن المجتمفع، تكوجفت 

( مسففن مففن دار الرعايففة الوفففاء بمدجيففة بنففي سففوي ، مففن ردوات الدراسففة إ 138عينففة مففن )

ادفتماعيففة المؤديففة إلففي اجسففحاب المسففنين مففن المجتمففع.ورههرت جتففا ج اسففتبيان العوامففل 

الدراسةإ رن هنفاغ عالقفة بفين التصفا   ادفتماعيفة والديمجرافيفة للمسفنين وبفين اجسفحابهج 

من المجتمع، كما رشارت النتا ج ريضا ر بة المسنون في العمل والنشاة وادرتبفاة بفالمجتمع 

رت ايضففا رن الحوا ففد التففي يحصففل عليهففا المسففنون جتيجففة ركاففر مففن ر بففتهج فففي العحلففة. اشففا

ادرتبففاة بففالمجتمع تقففل عففن التكلحففة المرتبففة علففي ذلففن، اجسففحب المسففنون مففن المجتمففع. امففا 

( التي هدفت إلي تحديد العالقفة بفين العمفل التطفوعي وتقبفل الفذات 2014دراسة محمد سيد ) 
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لمنهج الوصحي ، تكوجت عينة الدراسة مفن والتوافح المهني لكبار السن، واستتدمت الدراسة ا

( فردا من الجنسيين من كبار السن المتطفوعيين مفن مركفح الشفباب وادجديفة والجمعيفات 60)

التيرية بمدينة شفبين القنفاةر بمحافرفة القليوبيفة. وتوصفلت جتفا ج الدراسفة إلفي وففود عالقفة 

اسففتعداد كبففار السففن لتقبففل  بفين محففاور العمففل التطففوعي وربعففاد مقيففا  تقبففل الفذات تبففين عففدم

الواقع بنيالتهج للتقاعد مال هذد ادزمة يترغ ففي جحسفت العديفد مفن التغيفرات ويجفرد إلفي ييفاة 

( التي هدفت إلي كش  عفن فعاليفة العفال  بفالواقع 2014الحرا . كذلن دراسة شيماء صابر )

وقفد اشفتملت عينفة في خحض القلح العام وقلح المفوت لتحسفين التواففح النحسفي لفدي المسفنين. 

( مسنين من رواد جادي كبار المسنين بمدينة الحقفازيح، تتفراوم اعمفارهج مفا 8الدراسة علي )

(. ومن ردوات الدراسةإ مقيا  القلح العام للراشدين، مقيا  قلح الموت، مقيفا  67-63بين )

ال  بالواقع ففي التوافح للمسنين، البرجامج ادرشادي. وقد اسحرت جتا ج الدراسة إلي فعالية الع

 Suzan)خحض القلح العام وقلح الموت لتحسين التوافح النحسي لفدي المسفنين. كفذلن دراسفة 

& Nights, 2007)  التي هدفت إلي تحديد رؤية المسنين لحترة الشيتوخة بعفد ادجقطفاع عفن

مفن المسفنين  750العمل ورارهفا علفي المهفارات الحياتيفة . ييفي شفملت عينفة الدراسفة علفي 

% من رفراد العينة يعاجون مفن 92المتقاعدون عن العمل ، وقد رشارت جتا ج الدراسة إليإ رن 

% من رففراد العينفة يعفاجون 98ادبناء. كما رابتت النتا ج رن  مشكالت جحسية يادة بسبب ابتعاد

من عدم القدرة علي ادستمتاع بمناهج الحيفاة ووسفا ل التسفلية المتتلحفة المحيطفة بهفج. وريضفا 

% من رفراد العينة لديهج إيسا  قوي بأجهج مهملين بعد فقدان العمل واجهفج فقفدوا بفذلن 13رن 

% منهج كاجوا يتقلدون مناصب هامفة قبفل التقاعفد.رما دراسفة 71ايترام اآلخرين لهج ييي رن 

(Scogin, et al., 2007)  التفي هفدفت الدراسفة إلفي الكشف  عفن تفأاير العفال  المعرففي– 

ففي تحسفين المهفارات الحياتيفة  Cognitive Behavioral (Therapy) (CBT)السفلوكي 

( مشففاركا 134سففة مففن )والحففد مففن رعففراض جحسففية لففدي كبففار السففن. وتكوجففت عينففة الدرا

 ففالبيتهج مففن األمففريكيين مففن رصففل رفريقففي مففن سففكان المنففاةح الريحيففة ويعففاجون مففن تففدجي 

الموارد، وواهين بدجيا. ومن ردوات الدراسةإ مقيا  المهفارات الحياتيفة، البرجفامج القفا ج علفي 

 (CBT)السففلوكي. وقففد رشففارت جتففا ج إلففي رن المشففاركين فففي البرجففامج  –العففال  المعرفففي 

رشارورا إلي تحسينات ففي جوعيفة الحيفاة واجتحفاض ففي األعفراض النحسفية وتنميفة المهفارات 

( هدفت إلي الكش  عن فاعلية برجفامج ففي ةريقفة 2005الحياتية لديهج. دراسة سعيد يماجي )

العمل مع الجماعات في تمكين المسفنين، اسفتتدمت الدراسفة المفنهج التجريبفي، تكوجفت عينفة 

( سففنة. مففن ردوات 70-60( مسففن ومسففنة مففن تتففراوم اعمففارهج مففا بففين )32الدراسففة مففن )

الدراسة إ مقيا  تمكين المسن والبرجامج . قد توصلت جتا ج الدراسة إلي فاعلية البرجفامج ففي 

 ةريقة العمل مع الجماعات في تحقيح التمكين للمسنين. 

 ما يأتيإتعقيب علي الدراسات السابقةإ من عرض الدراسات السابقة يتضي  
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توصففلت الدراسففات الوصففحية التشتيصففية إلففي رن مففن رهففج اسففباب اجتحففاض مهففارات إدارة  -

الذات والمهارات الحياتية عند كبفار السفن هفو شفعورهج بفأن ييفاتهج لفي  لهفا قيمفة او هفدف، 

 & Suzan)وان مجرد وصلهج لسن الستين ان يياتهج توقحت وينتررون الموت مال دراسفة 

Nights, 2007) . كما اشارت هذد الدراسات إلي ر بفة كبفار السفن ففي المشفاركة ففي تنميفة

(. 2016المجتمففع، وشففعورهج اجهففج لهففج دور هامففا فففي المجتمففع ماففل دراسففة دعففاء محففي )

)الدراسة الحالية اعتمدت علي اهج ادبعاد التي تناولتها الدراسفات السفابقة ففي متغيفرات إدارة 

 ن عند كبار السن وبناء المقايي  علي رساسها(.الذات والمهارات الحياتية والتمكي

تناولت الدراسات ادرشادية مجموعة من الحنيات المتنوعة لتحسفين إدارة الفذات والمهفارات  -

الحياتيفففة منهفففا المحاتفففرة والمناقشفففة والتعحيفففح ولعفففب الفففدور وادجشفففطة الترفيهيفففة والعمفففل 

(؛ 2014دراسفة شفيماء صفابر )(، 2016الجماعي ومفن هفذد الدراسفات؛ دراسفة خالفد سفيد )

(Scogin, et al., 2007) والدراسففة الحاليففة تحففاوا ادسففتحادة مففن جتففا ج تلففن الدراسففات .

 التاصة في التصميج التجريبي والحنيات المستتدمة فيها(.

اهتمفت بدراسفة فعاليفة برجفامج إرشفادي ففي  –د توفد دراسة عربية في يدود علج البايفي  -

الذات والمهارات الحياتية لدي كبار السن ورارد في تمكينهج في المجتمفع، تنمية مهارات إدراة 

 وهذا ما دفع البايي الحالي إلي إفراء هذد الدراسة والتحقح من صحة جتا جها.

 فروض الدراسة: 

من خالا اإلةار النرري والدراسات السابقة يمكن صيا ة فروض الدراسة الحاليفة علفي      

 النحو التاليإ

فرق ذات ددلة إيصا ية بين متوسطات رتب درفات كبفار السفن علفي مقيفا  إدارة يوفد  .1

 الذات في القياسين القبلي والبعدي لصالي القيا  البعدي.

د يوفد ففرق ذات ددلفة إيصفا ية بفين متوسفطات رتفب درففات كبفار السفن علفي مقيفا   .2

 إدارة الذات في القياسين البعدي والتتبعي .

إيصففا ية بففين متوسففطات رتففب درفففات كبففار السففن علففي مقيففا   يوفففد فففرق ذات ددلففة .3

 المهارات الحياتية في القياسين القبلي والبعدي لصالي القيا  البعدي.

د يوفد ففرق ذات ددلفة إيصفا ية بفين متوسفطات رتفب درففات كبفار السفن علفي مقيفا   .4

 المهارات الحياتية في القياسين البعدي والتتبعي .

إيصففا ية بففين متوسففطات رتففب درفففات كبففار السففن علففي مقيففا  يوفففد فففرق ذات ددلففة  .5

 التمكين في القياسين القبلي والبعدي لصالي القيا  البعدي.

د يوفد ففرق ذات ددلفة إيصفا ية بفين متوسفطات رتفب درففات كبفار السفن علفي مقيفا   .6

 التمكين في القياسين البعدي والتتبعي .
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 إجراءات الدراسة:

 رودإ منهج الدراسةإ 

تتطلب ةبيعفة البحفي الحفالي وتحقيفح رهداففت اسفتتدام المفنهج شفبت التجريبفي، ييفي ان        

التصميج الشفبت التجريبفي المسفتتدم ففي هفذا البحفي هفو تصفميج القيفا  القبلفي والبعفدي القفا ج 

 70-60على المجموعة الوايدة،وذلن على عينة من كبار السن الذين تراويت رعمفارهج بفين 

 عاما.

 ااجياإ عينة الدراسةإ 

( فففردا مففن كبففار السففن المتففرددين علففي جففادي 40تكوجففت عينففة الدراسففة ادسففتطالعية مففن )  

الصففحا بمحافرففة كحففر الشففي . وقففد تففوفرت كففل الشففروة والتففي تحتففا  إليهففا الدراسففة، وقففد تففج 

 إاختيار العينة وفح مجموعة من الشروة والتصا   التي تتدم الدراسة وتتمال فيما يلي

 .اختيار كبار السن العاديين ادصحاء واستبعاد كل الذين يعاجون من مرض عقلي 

  عاما. 70 – 60مراعاة عامل السن ما بين 

 .ان يتراوم المستوي التعليمي ما بين الجامعي وفوق الجامعي 

  درفاتهج منتحضة علي مقيا  إدارة الذات ومقيا  المهارات الحياتية ومقيا  تمكين كبار

 السن.

( رفففراد مففن كبففار السففن ممففن تففراوم 8ذلن اصففبحت عينففة الدراسففة ادساسففية تتكففون مففن )وبفف

 ( عاما.70-60رعمارهج ما بين )

 االااإ ردوات الدراسةإ 

 مقيا  إدارة الذات لكبار السن )إعداد البايي(إ -1

رعففد البايففي المقيففا  الحففالي لقيففا  مهففارات إدارة الففذات لففدي كبففار السففن، وقففد تففج اتتففاذ  

 فراءات التالية في سبيل إعداد هذا المقيا إاإل

تج مرافعة ما رمكن من مرافعتت من جرريفات ودراسفات يفوا إدارة الفذات بصفحة عامفة،  -1

 والمتعلح بكبار السن بصحة خاصة.

يفوا إدارة الفذات بصفحة  –في يدود علج البايي  –تج ادةالع علي ما توافر من مقايي   -2

مقيففا  إدارة الففذات عامففة، وإدارة الففذات عنففد كبففار السففن علففي وفففت التصففوص ماففل ذلففنإ 

( ،مقيففا  إدارة الففذات إعففداد هويففدة ينحففي السففيد 2016للمسففنين إعففداد خالففد سففيد فففاروق )

( ، وياليفط رن المقفايي  السفابقة 2010لذات إعداد رفود سفمران )( ، مقيا  إدارة ا2013)

 د تقي  إدارة الذات عند المسنين ماعدا مقيا  خالد فاروق.

في توء ما سبح تج تحديد رربعة ربعاد اتضي رجها تعكف  مهفارات إدارة الفذات لفدي كبفار  -3

 افعية الذاتية.السن، وشملتإ إدراة الوقت، إدارة ادجحعادت، الاقة بالنح ، الد

تفج صفيا ة مجموعففة مفن العبفارات لكففل بعفد مففن ادبعفاد ادربعفة السففابقة وعرتفها علففي  -4

مجموعة من المحكمين من اساتذة الصحة النحسية وعلج النح ، وبعفد مرافعفة  راء المحكمفين 
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اد بنفداً موزعفة بالتسفاوي علفي ادبعف 40ومقترياتهج، بل  العدد النها ي للعبارات في المقيفا  

 ادربعة.

(، جفادرا 3(، ايياجفا )4(،  البفا )5تج وتع مدر  اإلفابة ليضج خمسة اختيفارات )دا مفا ) -5

( في العبارات اديجابية وتحسب الدرففة بطريقفة عكسفية ففي العبفارات السفلبية، 1(، ابدا )2)

ويففتج يسففاب الدرفففة الكليففة للمححففوص بجمففع درفاتففت فففي األبعففاد األربعففة للمقيففا ، وبففذلن 

 .200-40تتراوم الدرفة الكلية للمقيا  من 

( وففاءت 30تج يساب ابات وصدق المقيا  علي عينة من كبار السفن بلف  عفددها )ن    -6

 جتا ج الصدق والابات كما يليإ

 صدق المقيا إ قام البايي بالتحقح من صدق المقيا  إيصا يا بطريقتين هماإ -1

 الصدق البنا ي )التكويني( -ر   

تج يساب معامل ارتباة  بين درفة كل عبارة والدرفة الكلية للبعد الذي تنتمفي إليفت، ييي     

وريضففا يسففاب معففامالت ارتبففاة درفففة كففل بعففد مففن ادبعففاد ادربعففة بالدرفففة الكليففة لمقيففا  

 ( يوتحان ذلن.2(، )1إدارة الذات للمسنين. والجدودن )

 (30للبعد الذي تنتمي إليت )ن  معامالت ارتباة كل عبارة بالدرفة الكلية (1فدوا )

 الدافعية الذاتية الاقة بالنح  إدارة ادجحعادت إدارة الوقت

رقج 

 العبارة
 معامل ادرتباة

رقج 

 العبارة
 معامل ادرتباة

رقج 

 العبارة
 معامل ادرتباة

رقج 

 العبارة
 معامل ادرتباة

1 0,574** 1 0,574** 1 0,564** 1 0,453** 

2 0,765** 2 0,711** 2 0,664** 2 0,765** 

3 0,673** 3 0,511** 3 0,376* 3 0,654** 

4 0,643** 4 0,712** 4 0,776** 4 0,563** 

5 0,525** 5 0,534** 5 0,654** 5 0,365* 

6 0,611** 6 0,388* 6 0,743** 6 0,697** 

7 0,754** 7 0,409* 7 0,411* 7 0,375* 

8 0,399* 8 0,645** 8 0,703** 8 0,634** 

9 0,405* 9 0,762** 9 0,543** 9 0,723** 

10 0,634** 10 0,544** 10 0,684** 10 0,845** 

 0,01** دالة عند مستوي  0,05* دالة عند مستوي 

لمقيا  إدارة الذات معامالت ارتبط كل بعد من األبعاد األربعة بالدرفة الكلية  (2فدوا )

 لكبار السن

 الدرفة الكلية الرابع الاالي الااجي األوا البعد

 **0,568 **0,844 **0,699 **0,791 __ األوا

 **0,811 ** 0,654 ** 0,745 __ __ الااجي
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 ** 0,641 ** 0,785 __ __ __ الاالي

 ** 0,665 __ __ __ __ الرابع

الدرفة 

 الكلية
__ __ __ __ __ 

( وففود معفامالت ارتبفاة دالفة بفين درففة كفل بنفد 2(، وففدوا )1يتضي من جتا ج ففدوا )  

والدرفة الكلية، كمفا كاجفت معفامالت ادرتبفاة بفين الفدرفات الكليفة لإلبعفاد األربعفة ببعضفها 

البعض من فهة، وبينها وبين الدرفة الكلية للمقيا  من فهفة رخفري ماعفدا العبفارات ، وهفذا 

اسن الداخلي للمقيفا ، ورن بنفودد وربعفادد تشفترغ ففي قيفا  شفيء وايفد، وهفذا يشير إلى التم

 دليل صدقت إيصا يا.

 الصدق التالزمي )صدق المحن(إ -ب 

( من كبفار السفن ، وذلفن 30تج يساب الصدق التالزمي للمقيا  علي عينة التقنين )ن        

الحفالي والدرففة الكليفة علفي  من خالا يساب معامالت ادرتباة بين الدرففة الكليفة للمقيفا 

( 0,88( وبل  معامل ادرتبفاة بفين القياسفين )2013) هويدة ينحي مقيا  إدارة الذات إعداد 

 (.0,05وهو داا إيصا يا عند مستوي )

 الاباتإ -2

تج يساب ابات المقيا  علي عينة التقنين بطريقة التجح ة النصفحية مفع تصفحيي معفامالت     

براون، كمفا تفج اسفتتدام ةريقفة كروجبفاا )معامفل  –تدام معادلة سبيرمان الابات الناتجة باست

 رلحا( للتحقح من ابات المقيا .

 (30معامالت ابات المقيا  بطريقتي النصحية ورلحا كروجباا )ن    (3فدوا )

 رلحا كروجباا التجح ة النصحية األبعاد م

 0,68 0,74 إدارة الوقت 1

 0,56 0,61 إدارة ادجحعادت 2

 0,74 0,85 الاقة بالنح  3

 0,66 0,76 الدافعية الذاتية 4

 0,71 0,89 الدرفة الكلية 5

( رن المقيفا  بأبعفادد علفي درففة مناسفبة مفن الابفات ممفا يطمفئن علفي 3يتضي من ففدوا )  

 استتدامت في الدراسة الحالية.

 البايي(إ /مقيا  المهارات الحياتية لكبار السن )إعداد -2

اقتضت الدراسة الحالية إعداد مقيفا  المهفارات الحياتيفة لكبفار السفن ، جرفرا لعفدم تفوافر      

مال هذا المقيا  علفي كبفار السفن ، ومفن فاجفب  خفر ففنن ربعفاد المقفايي  المهفارات الحياتيفة 

 ادخري وعباراتها قد د تتناسب مع ةبيعة وخصا   كبار السن.

 إفراء التطوات التاليةإوفي سبيل إعداد هذا المقيا  تج  
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مرافعة اإلةفار النرفري والدراسفات السفابقة، ومفا تفوافر مفن مقفايي  للمهفارات الحياتيفة  -1

(؛ مقيففا  المهففارات 2011مافففد سففالج،  /ماففل مقيففا  المهففارات الحياتيففة للطففالب )إعففداد

ياتيففة (؛ مقيففا  المهففارات الح2014ةرفففة إبففراهيج،  /الحياتيففة لففدي ةالبففات الجامعففة ) إعففداد

 (.2016زين العابدين،  /)إعداد

 )ياليط رن المقايي  السابقة د تقي  المهارات الحياتية عند كبار السن(

استطالع  راء المشرفين علي رعاية كبار السن في النوادي التاصة بهج و راء كبار السن  -2

رفففة اهففج جحسففهج مففن خففالا الحيففارات الميداجيففة المتكففررة، ومففن خففالا اسففتباجة محتويففة لمع

 المهارات الحياتية التي يحتافها كبار السن في يياتهج.

في توء ما سبح تفج تحديفد اربعفة ربعفاد اتضفي رجهفا تعكف  المهفارات الحياتيفة لفدي كبفار  -3

السن، وشفملتإ مهفارات ادتصفاا والتواصفل، مهفارة يفل المشفكالت ومهفارة اتتفاذ القفرار، 

 مهارة التحكير ادبداعي.

وعففة مفن العبفارات لكففل بعفد مففن ادبعفاد ادربعفة السففابقة وعرتفها علففي تفج صفيا ة مجم -4

مجموعة من المحكمين من اساتذة الصحة النحسية وعلج النح ، وبعفد مرافعفة  راء المحكمفين 

بنفداً موزعفة بالتسفاوي علفي ادبعفاد  40ومقترياتهج، بل  العدد النها ي للعبارات في المقيفا  

 ادربعة.

(، جفادرا 3(، ايياجفا )4(،  البفا )5فابة ليضج خمسة اختيفارات )دا مفا )تج وتع مدر  اإل -5

( في العبارات اديجابية وتحسب الدرففة بطريقفة عكسفية ففي العبفارات السفلبية، 1(، ابدا )2)

ويففتج يسففاب الدرفففة الكليففة للمححففوص بجمففع درفاتففت فففي األبعففاد األربعففة للمقيففا ، وبففذلن 

 .200-40ن تتراوم الدرفة الكلية للمقيا  م

( وففاءت 30تج يساب ابات وصدق المقيا  علي عينة من كبار السفن بلف  عفددهج )ن    -6

 جتا ج الصدق والابات كما يليإ

 صدق المقيا إ 

 الصدق التالزمي )صدق المحن(إ -ر 

( ففردا مفن كبفار السفن وذلفن 30تج يساب الصدق التالزمي للمقيا  علفي عينفة التقنفين )     

عامالت ادرتباة بين الدرففة الكليفة للمقيفا  الحفالي والدرففة الكليفة علفي من خالا يساب م

( وقفففد بلففف  معامفففل ادرتبفففاة بفففين 2016مقيفففا  المهفففارات الحياتيفففة إعفففداد زيفففن العابفففدين )

 .0,01( وهو داا إيصا يا عند مستوي 0,846المقياسين )

 الصدق البنا ي )التكويني( -ب 

ييي تج يساب معامل ارتباة  بين درفة كل عبارة والدرفة الكليفة للبعفد الفذي تنتمفي إليفت،   

وريضففا يسففاب معففامالت ارتبففاة درفففة كففل بعففد مففن ادبعففاد ادربعففة بالدرفففة الكليففة لمقيففا  

 ( يوتحان ذلن.5(، )4المهارات الحياتية لكبار السن . والجدودن )
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 (30رة بالدرفة الكلية للبعد الذي تنتمي إليت )ن معامالت ارتباة كل عبا (4فدوا )

 مهارة التحكير ادبداعي مهارة اتتاذ القرار مهارة يل المشكالت مهارات ادتصاا والتواصل

رقج 

 العبارة
 معامل ادرتباة

رقج 

 العبارة

معامل 

 ادرتباة

رقج 

 العبارة
 رقج العبارة معامل ادرتباة

معامل 

 ادرتباة

1 0,543** 1 0,654** 1 0,449** 1 0,712** 

2 0,674** 2 0,511** 2 0,743** 2 0,374* 

3 0,638** 3 0,449** 3 0,811** 3 0,621** 

4 0,377* 4 0,377* 4 0,653** 4 0,667** 

5 0,453** 5 0,632** 5 0,643** 5 0,499** 

6 0,734** 6 0,754** 6 0,633** 6 0,593** 

7 0,397* 7 0,514** 7 0,743** 7 0,709** 

8 0,662** 8 0,711** 8 0,645** 8 0,694** 

9 0,591** 9 0,563** 9 0,634** 9 0,539** 

10 0,448** 10 0,384* 10 0,411* 10 0,431* 

 0,01** دالة عند مستوي      0,05* دالة عند مستوي 

( رن قفيج معفامالت ادرتبفاة بفين درففة كفل عبفارة ومجمفوع درففات 4يتضي من ففدوا )   

( ممففا يففدا علففي ان هنففاغ اتسففاقا داخليففا بففين 0,01البعففد الففذي تنتمففي إليففت دالففة عنففد مسففتوي )

 درفات العبارات والمجموع الكلي لدرفات البعد الذي تنتمي إليت.

األبعاد األربعة بالدرفة الكلية لمقيا  المهارات معامالت ارتبط كل بعد من  (5فدوا )

 الحياتية لكبار السن

 الدرفة الكلية الرابع الاالي الااجي األوا البعد

 0,668 0,763 0,899 0,691 __ األوا

 0,822 0,697 0,645 __ __ الااجي

 0,788 0,799 __ __ __ الاالي

 0,865 __ __ __ __ الرابع

 __ __ __ __ __ الدرفة الكلية

( رن قيج معامالت ادرتباة بين ادبعاد بعضها البعض وبينها وبين الدرففة 5يتضي فدوا )   

الكليففة لمقيففا  المهففارات الحياتيففة قففيج دالففة إيصففا يا ممففا يففدا علففي ان هنففاغ اتسففاقاً داخليففاً 

 للمقيا ، ورن بنودد وربعادد تشترغ في قيا  شيء وايد، وهذا دليل صدقت إيصا يا.

 ابات المقيا إ 

قام البايي بحساب قيج معامل ابفات مقيفا  المهفارات الحياتيفة ككفل وإابفات كفل بعفد مفن      

ابعادد ادربعة وابات العبارات كل بعد باستتدام ةريقة رلحفا كروجبفاا، ومعامفل ابفات بطريقفة 

 (إ6فتمان، وسبيرمان براون كما يوتحت فدوا )
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مقيا  المهارات الحياتية ومعامل الابات الكلي بطريقة قيج معامالت ابات ربعاد  (6فدوا )

 التجح ة النصحية ورلحا كروجباا

 األبعاد م
 رلحا كروجباا التجح ة النصحية

  سبيرمان براون فتمان

 0,711 0,698 0,654 مهارات ادتصاا والتواصل 1

 0,684 0,711 0,621 مهارة يل المشكالت 2

 0,733 0,741 0,712 مهارة اتتاذ القرار 3

 0,784 0,751 0,785 مهارة التحكير اإلبداعي 4

 0,844 0,821 0,753 الدرفة الكلية 5

( رن المقيا  بأبعادد علي درففة مناسفبة مفن الابفات ممفا يطمفئن علفي 6يتضي من فدوا )    

 استتدامت في الدراسة الحالية.

 البايي(إ /مقيا  تمكين كبار السن )إعداد -3

اقتضت الدراسة الحالية إعفداد لقيفا  تمكفين لكبفار السفن ففي المجتمفع ، جرفرا لعفدم تفوافر     

 مال هذا المقيا  علي كبار السن .

 وفي سبيل إعداد هذا المقيا  تج إفراء التطوات التاليةإ 

مرافعة اإلةار النرري والدراسات السابقة، ومفا تفوافر مفن مقفايي  لتمكفين بصفحة عامفة  -1

(؛ مقيففا  التمكففين لطففالب 2013تيسففير عبففد الحميففد،  /يففا  تمكففين الشففباب )إعففدادماففل مق

(؛ مقيا  التمكين لفدي معلمفي التربيفة التاصفة ) 2015محمود عبد الحميد،  /الجامعة )إعداد

 (. )ياليظ رن المقايي  السابقة د تقي  التمكين عند كبار السن(2015هيام صابر،  /إعداد

فين علي رعاية كبار السن في النوادي التاصة بهج و راء كبار السن استطالع  راء المشر -2

جحسهج من خالا الحيارات الميداجية المتكررة، ومن خفالا اسفتباجة محتويفة لمعرففة اهفج اجفواع 

 التمكين التي يستطيع كبار السن تقديمها لتنمية المجتمع.

مكفين الشفامل لفدي كبفار السفن في توء ما سبح تج تحديد االاة ابعاد اتضي رجها تعكف  الت -3

 داخل المجتمع، وشملتإ التمكين السياسي ، التمكين ادفتماعي ، والتمكين ادقتصادي.

 تج صيا ة مجموعة من العبارات لكل بعد من ادبعاد الاالاة السابقة . -4

(، جفادرا 3(، ايياجفا )4(،  البفا )5تج وتع مدر  اإلفابة ليضج خمسة اختيفارات )دا مفا ) -5

( في العبارات اديجابية وتحسب الدرففة بطريقفة عكسفية ففي العبفارات السفلبية، 1(، ابدا )2)

ويففتج يسففاب الدرفففة الكليففة للمححففوص بجمففع درفاتففت فففي األبعففاد الاالاففة للمقيففا ، وبففذلن 

 .150-30تتراوم الدرفة الكلية للمقيا  من 

( وففاءت 30عفددهج )ن   تج يساب ابات وصدق المقيا  علي عينة من كبار السفن بلف   -6

 جتا ج الصدق والابات كما يليإ

 صدق المحكمينإ -1
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تفج عففرض المقيفا  فففي صفورتت ادوليففة علفي مجموعففة مفن اسففاتذة علفج الففنح  والصففحة      

النحسية في فامعفة كحفر الشفي ، ييفي قفاموا بنبفداء  را هفج وماليرفتهج يفوا مناسفبة عبفارات 

، وكفذلن وتفوم صفيا اتها اللغويفة، وففي تفوء توفيهفات المقيا ، ومفدي اجتماءهفا لالبعفاد

ور راء المحكمين تج تعديل بعض عبارات المقيفا  ويفذف بعفد العبفارات يسفب  راء السفادة 

 المحكمين.

 الصدق البنا ي )التكويني( -2

ييي تج يساب معامل ارتباة  بين درفة كل  عبارة والدرفة الكلية للبعد الذي تنتمفي إليفت،    

ساب معامالت ارتباة درفة كل بعد من ادبعاد الاالاة بالدرفة الكلية لمقيا  تمكفين وريضا ي

 ( يوتحان ذلن.8(،  والجدوا)7كبار السن . والجدوا )

 (30معامالت ارتباة كل عبارة بالدرفة الكلية للبعد الذي تنتمي إليت )ن  (7فدوا )

 التمكين ادقتصادي التمكين ادفتماعي التمكين السياسي

 معامل ادرتباة رقج العبارة معامل ادرتباة رقج العبارة
رقج 

 العبارة
 معامل ادرتباة

1 0,567** 1 0,711** 1 0,649** 

2 0,732** 2 0,445* 2 0,543** 

3 0,669** 3 0,745** 3 0,568** 

4 0,634** 4 0,685** 4 0,509** 

5 0,713** 5 0,734** 5 0,742** 

6 0,694** 6 0,734** 6 0,499** 

7 0,432* 7 0,377* 7 0,398* 

8 0,711** 8 0,634** 8 0,657** 

9 0,789** 9 0,714** 9 0,673** 

10 0,843** 10 0,845** 10 0,711** 

( رن قيج معامالت ادرتباة بين درفة كل عبارة ومجموع درفات البعفد 7يتضي من فدوا ) 

( ممفا يفدا علفي ان هنفاغ اتسفاقا داخليفا بفين درففات 0,01الذي تنتمي إليت دالة عند مستوي )

 العبارات والمجموع الكلي لدرفات البعد الذي تنتمي إليت.

األربعة بالدرفة الكلية لمقيا  التمكين كبار معامالت ارتبط كل بعد من األبعاد  (8فدوا )

 السن

 الدرفة الكلية الاالي الااجي األوا البعد

 0,745 0,811 0,688 __ األوا

 0,856 0,745 __ __ الااجي

 0,879 __ __ __ الاالي

 __ __ __ __ الدرفة الكلية
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( رن قيج معامالت ادرتباة بين ادبعاد بعضها البعض وبينها وبين الدرففة 8يتضي فدوا )   

الكليففة لمقيففا  تمكففين كبففار السففن قففيج دالففة إيصففا يا ممففا يففدا علففي ان هنففاغ اتسففاقا داخليففا 

 للمقيا ، ورن بنودد وربعادد تشترغ في قيا  شيء وايد، وهذا دليل صدقت إيصا يا.

 ابات المقيا إ 

(  بطريقة التجح فة النصفحية مفع تصفحيي 30تج يساب ابات المقيا  علي عينة التقنين )ن    

براون، كما تج استتدام ةريقفة كروجبفاا  –معامالت الابات الناتجة باستتدام معادلة سبيرمان 

 )معامل رلحا( للتحقح من ابات المقيا .

 (30وجباا )ن   معامالت ابات المقيا  بطريقتي النصحية ورلحا كر (9فدوا )

 رلحا كروجباا التجح ة النصحية األبعاد م

 0,574 0,675 التمكين السياسي 1

 0,745 0,711 التمكين ادفتماعي 2

 0,685 0,734 التمكين ادقتصادي 3

 0,723 0,823 الدرفة الكلية 4

( رن المقيفا  بأبعفادد علفي درففة مناسفبة مفن الابفات ممفا يطمفئن علفي 9يتضفي مفن ففدوا ) 

 استتدامت في الدراسة الحالية.

 البرجامج اإلرشادي )إعداد البايي(إ -4

 الهدف العام للبرجامجإ -ر 

يتمال في تحسين مهارات إدارة الفذات وتنميفة المهفارات الحياتيفة لفدي كبفار السفن واافر        

برجففامج فففي تمكففين كبففار السففن فففي المجتمففع، وذلففن مففن خففالا مجموعففة مففن التففدريبات ال

 واألجشطة المتتلحة.

 األهداف ادفرا ية للبرجامجإ -ب 

. اكتشففاف المعنففي المحقففود فففي ييففاة كبففار السففن، ييففي رن هففذا المعنففي يتضففاءا كلمففا تقففدم 1

 الشت  في السن وافتقاد شرين الحياة.

يي اديجابيففة فففي الشتصففية مففن خففالا تففدعيج اقافففة التعرففيج والتمكففين . التركيففح علففي النففوا2

 وبناء القوي عند موافهة الضغوة الحياتية المتحامنة مع التقدم في العمر.

. مسفاعدة كبفار السفن علفي المشفاركة ففي كفل المناسفبة ادفتماعيفة وزيفادة مقاومتفت لسففلوغ 3

 العحا.

 وذلن من خالا تحسين المهارات الحياتية لديهج. . زيادة مقاومة كبار السن للشعور بالنق 4

 . مساعدة كبار السن علي التعاون وبذا الجهد والمشاركة في ادعماا التطوعية.5

 األسا  النرري للبرجامج ومحتواد فلساتتإ -  

( ورن 2004) يسففتند البرجففامج العالفففي علففي اسففف  ومبففادن العففال  بففالمعني لحراجكفففل     

اإلجسان  ني بالمعاجي اإليجابية ولديفت يريفة إرادة المعنفي وهفذد الركفا ح تعتمفد علفي المعنفي 
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كما تفج ادسفتحادة مفن البفرامج والبحفوة التفي ةبقفت ففي البحفوة  . ورهميتت في يياة الشت 

(، )شفيماء صفابر 2013(،)اسماء عبد الوجي ،2009)سيد البهاص، والدراسات السابقة مال 

( كمصدر دعداد البرجامج وقد خلصت ر لب الدراسات إلي رن تحقيح المعني يفرتبط 2014 ،

بالصحة النحسية دجت يضحي علفي الحيفاة القيمفة والمعنفي وددلفة وتعكف  السفواء النحسفي لفدي 

 الحرد علي النقيض من خواء المعني الذي يرتبط بالمرض النحسي.

 ب مع ةبيعة وخصا   كبار السن وهيوقد رشتمل البرجامج علي عدة فواجب تتناس

ييففي يشففارغ كبففار  Social Participtionاشففتمل علففي الجاجففب المشففاركة ادفتماعيففة  -1

 السن في رجشطة افتماعية وبيئية ودينية متنوعة.

 – Postويشمل علي فواجب تاقيحية للتوعية، وادشفتراغ ففي مشفروعات مفا بعفد التقاعفد  -2

Retirement Project خاللها استغالا مواهب كبار السن وقفدراتهج ومفا يتقنفود مفن  يتج من

 يرف في عمل مشروع يهدف إلي تحقيح كحايتهج واستقالليتهج المادية.

كمففا يشففتمل البرجففامج علففي فففحء موفففت لتحسففين التغيففرات الجسففدية وهففو برجففامج التأهيففل  -3

لي تحسفين الوهفا   يعتمد علي الجاجب الطبي ويهدف إ Physical Rehabilitationالبدجي 

 العقلية والعصبية والعضلية لكبار السن.

 الحنيات المستتدمة في البرجامجإ -د 

استتدم البايي مجموعة من فنيات العال  بالمعني مستتلصفت مفن جتفا ج الدراسفات والبفرامج 

 اإلرشادية السابقة وهيإ

التربية، والهدف من استتدام هذد الحنيفة  . المحاترةإ وهي جوع من التوفيت المباشر وإعادد1

هو إشباع اديتيافات المعرفية والتاقيحية لدي كبار السن مما يساعدهج علفي موافهفة تفعوة 

 الحياة  وتلبيت ايتيافاتهج.

. المناقشة الجماعيةإ وفيها يتج مناقشة ادفكار والمعتقدات التي تدور داخل ذهن كبار السفن، 2

إ يسفتتدم المعفالجون بفالمعني هفذد الحنيفة، The Socratic Dialogue. الحوار السقراةي 3

لتعليج ادفراد كيحية سير يياتهج بواسطة رسئلة تقدم بطريقة يواريفة تجعفل ادشفتاص يجفدون 

 استبصارا فديدا جحو اعراتهج وبالتالي تعديل ادتجاهات الحالية .

ة عفن التغلفب علفي مشفكالت إ هي عبارModification of Attitude. تعديل ادتجاهات 4

الحرد من خفالا ادتجفاد الفذي يتتفذد جحفو المشفكلة مفن خفالا ريفداة تغييفر ايجفابي ففي اتجفاد 

 العميل جحو ذاتت وهروفت ومعوقاتت .

إهي عبفارة عفن تحليفل لتبفرات الحفرد مفن رففل البحفي Logo analysis. التحليل بالمعني 4

 عن مصادر ذات معني فديد.

إ وهففي عبفارة عففن مجموعفة مففن التمفارين والتففدريبات البسففيطة Relaxation. ادسفترخاء 4

 التي تهدف إلي ارايت الجسج والنح  وذلن عن ةريح التنحي  العميح وتمرين الجسج .
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إ ويقصد بت تنحي  وتحريف  المسترشفد عفن المفواد المشفحوجة Catharsis. التنحي  ادجحعالي 5

 ويشح ةريقت في الحياة.اجحعالية يتي يتمكن من التعامل مع النا  

إ هفي فينفة يحفاوا فيهفا الشفت  ان يتفر  مفن Problem – Solvingيفل المشفكالت  -6

 مأزق رو عقبة عن ةريح التحكير في ركبر قدر من الحلوا لهذد المشكلة.

إ هفذد الحنيفة هفي عامفل مشفترغ ففي كفل Homework Techniqueالوافبفات المنحليفة  -7

 همية في تعميج ما تعلمت كبار السن في المواق  المشابهة.فلسات البرجامج لما لها من ر

إ تسففتتدم هففذد الحنيففة فففي التعففرف علففي النمففاذ  السففوية فففي البيئففة Modelingالنمذفففة  -8

 وادقتداء بها.

إ هفو عبفارة عفن إاابفة السفلوغ المر فوب فيفت ، ييفي تتوقف  Reinforcementالتعحيح  -9

 اإلاابة علي السلوغ المشروة بأدا ت.

( فلسفة إرشفادية فماعيفة بمعفدا االافة فلسفات 17في توء ما سبح قام البايي بنعفداد )     

( دقيقة يسفب ةبيعيفة الموتفوعات المطرويفة 90-60اسبوعية مدة الجلسة تتراوم ما بين )

( اسفابيع وتفج تطبيقفت داخفل 6للمناقشة والحنيات المستتدمة. وهكذا اسفتغرق تطبيفح البرجفامج )

( يوتففي التتطففيط العففام 10بنففادي الصففحا بمحافرففة كحففر الشففي ، والجففدوا )يجففرة "المففدير" 

 لجلسات البرجامج.

 يوتي التتطيط العام لجلسات البرجامج اإلرشادي (10فدوا )

 اهداف الجلسة عنوان الجلسة رقج الجلسة
زمن 

 الجلسة
 الحنيات المستتدمة

 الجلسة ادولي

 

اقامة العالقة 

ةيبة مع افراد 

 عينة

الترييب بأفراد العينة واسباب  -

 اختيارهج للمشاركة في البرجامج.

 تعارف بين رفراد العينة. -

إرساء توفت إيجابي جحو البرجامج  -

 وتكوين فو من الاقة وادلحة.

توتيي رهداف البرجامج العالفي  -

ومحتواد وياهج علي التعاون والمشاركة 

بنيجابية وادتحاق علي عدد الجلسات 

 اومواعيده

 دقيقة 60
 –المحاترة 

 المناقشة الجماعية

 الجلسة الااجية
مهارة إدارة 

 الوقت

تنمية قدرة افراد العينة علي تنريج  -

 الوقت.

مساعدة كبار السن علي ادستحادة من  -

 وقت الحرا  في تعلج يرف ومهن فديدة.

مساعد كل فرد من افراد العينة علي  -

تعلج مهنة فديدة يحضل تعلمها وشغل 

 وقت فرا ت بها.

إدارغ كبار السن التوازن بين ممارسة  -

 الهوايات والعمل .

 

 دقيقة 90

 

تعديل  –المناقشة 

 –ادتجاهات 

 -الوافبات المنحلية

 الوافبات المنحلية

 –ادسترخاء  دقيقة 60تعري  كبار السن بمهارة إدارة  -إدارة الجلسة الاالاة 
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 ادجحعادت ادجحعادت والرابعة

علي تبط تنمية قدرة كبار السن  -

 النح .

 تدريب كبار السن علي ادسترخاء . -

تدريب كبار السن علي تنحي  عن  -

مشاعرهج ومشاكلهج ومحاولة ايجاد 

 يلوا لها.

 -التنحي  ادجحعالي

 -الحوار السقراةي

 الوافبات المنحلية

الجلسة التامسة 

 والسادسة
 الاقة بالنح 

 بمهارة الاقة بالنح .تعري  كبار السن  -

تحدة كل شت  من كبار السن عن  -

 اججازاتت قبل سن التقاعد.

مشاركة كبار السن في عمل تطوعي  -

 مال زيارة المرتي بمستشحي ادةحاا.

 دقيقة 60

 -المناقشة الجماعية

 -الحوار السقراةي

 الوافبات المنحلية

الجلسة السابعة 

 والاامنة
 الدافعية الذاتية

كبار السن بمحهوم الدافعية تعري   -

 الذاتية.

تعديل جررة كبار السن يوا اجحسهج  -

باجهج اشتاص ينتررون الموت وجهاية 

 الحياة.

ادستعاجة بايد النماذ  النافحة من  -

اددب الذين بدوء كتابة في سن متقدم في 

 العمر لكي جموذ  لهودء ادشتاص.

 دقيقة 60

 –تعديل ادتجاهات 

 -اعيةالمناقشة الجم

-جمذفة   –التعحيح 

 الوافبات المنحلية

الجلسة التاسعة 

 والعاشرة

مهارة 

ادتصاا 

 والتواصل

تبصير كبار السن بأهمية اآلخرين في  -

 يياتهج.

إدراغ كبار السن رن تحقيح المعني  -

اديجابي يكون في محيط افتماعي وان 

اآلماا والطمويات تحققها من خالا 

 عالقاتنا باآلخرين.

دراغ كبار السن دهمية المشاركة في إ -

المناسبات العا لية وعدم العحلة في 

 المنحا.

القيام بريلة ترفيهية إلي ادسكندرية مع  -

 كبار السن واعضاء النادي.

 دقيقة 60

الحوار  –المناقشة 

ريلة  -السقراةي

 ترفيهية

الجلسة الحادية 

عشر والااجية 

 عشر

مهارة يل 

 المشكالت

السن بمهارة يل تبصير كبار  -

 المشكالت.

ادستعاجت بدكتور لتوتيي اهج المشاكل  -

الصحية في هذد المريلة وكيحية الححاه 

 علي صحتهج.

المشاركة في يل مشاكل النادي واسر   -

 افراد العينة من كبار السن.

ةرم مشكلة افتماعية )اجتشار  -

التكنولوفيا بين ابناءجا واترارها( واخذ 

 في يلها.  راء افراد عينة

 دقيقة 60

يل  –المناقشة 

تحليل  –المشكالت 

الوافبات  –المعني 

 المنحلية

الحوار السقراةي  دقيقة 60تبصير كبار السن  بمهارة اتتاذ  -مهارة اتتاذ الجلسة الاالاة 
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عشر والرابعة 

 عشر

 القرار. القرار

مشاركة كبار السن في اتتاذ قرارات  -

 الهامة.

اجضمام  كبار السن إلي المجل   -

فرة ومشاركة في اتتاذ المحلي في محا

القرارات الهامة ومساعدة في تنمية 

 المحافرة .

تعديل ادتجاهات  –

التحليل بالمعني  –

الوافبات  –

 المنيحلية

الجلسة التامسة 

عشر والسادسة 

 عشر

مهارة التحكير 

 ادبادعي

تبصير كبار السن بمهارة التحكير  -

 ادبداعي.

كبار السن كيحية التحكير بطريقة تعليج  -

 إبداعية.

ةرم افكار دجشاء مشاريع صغيرة  -

واستحادة من خبرات كبار السن 

 ومهاراتهج.

مشاركة في تطوير وتحسين خدمات  -

 جادي كبار السن.

 دقيقة 60

 –تعديل ادتجاهات 

 –تحليل بالمعني 

 الوافبات المنحلية

 جهاية البرجامج الجلسة التتامية

مناقشة رفراد العينة من كبار السن يوا  -

 تقييمهج للبرجامج ومدي ادستحادة منت.

تطبيح مقايي  الدراسة علي عينة  -

 الدراسة )القيا  البعدي(.

توفيت الشكر دفراد العينة علي تعاوجهج  -

وادشارة إلي رجت سوف يتج اللقاء معهج 

بعد شهر )فترة المتابعة( لتطبيح جح  

 ج.المقايي  عليه

 دقيقة 60
المناقشة الجماعية 

 الحوار –التعحيح  –

 ثالثا: إجراءات الدراسة: 

التمكففين( علففي عينففة  –المهففارات الحياتيففة  –. تففج تطبيففح مقففايي  الدراسففة )إدارة الففذات 1

 ( من كبار السن )كما هو موتي في عينة الدراسة(.40الدراسة الكلية )

 ادستطالعية ) كما هو موتي في ردوات الدراسة(. . تج تقنين مقايي  الدراسة علي العينة2

( 8. رتبت الحادت تنازليا بحسب درفات كبفار السفن ففي مقفايي  الدراسفة، افج تفج اختيفار )3

 من كبار السن ممن يصلوا علي ردجي الدرفات علي مقايي  الدراسة .

السفن مفن خفالا  . قام البايي بتطبيح برجفامج ادرشفاد بفالمعني علفي اففراد العينفة مفن كبفار4

( دقيقففة، وبعففد اجتهففاء مففن البرجففامج تففج 90-60( فلسففة إرشففاد فمففاعي مففدة الجلسففة مففن )17)

 تطبيح مقايي  الدراسة علي افراد العينة )القيا  البعدي(.

. بعد مرور شهر من تطبيح البرجامج )فتفرة المتابعفة( قفام البايفي بتطبيفح مقفايي  الدراسفة 5

 لسن )القيا  التتبعي(.علي رفراد العينة من كبار ا

. قام البايي باستتدام األساليب اديصا ية الالبارمترية المناسبة دستتالص النتفا ج افج قفام 6

 بتحسيرها.
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 نتائج الدراسة :

توففففد ففففروق ذات ددلفففة إيصفففا ية بفففين رودإ جتفففا ج الحفففرض األوا، ويفففن  علفففي رجفففت إ "  

الففذات فففي القياسففين القبلففي والبعففدي متوسففطات رتففب درفففات كبففار السففن علففي مقيففا  إدارة 

 لصالي القيا  البعدي".

" للكشف  Zوللتحقح من صفحة هفذا الحفرض، تفج اسفتتدام اختبفار " ويلكوكسفون " وقيمفة "   

 ( يوتي ذلن.11عن الحروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، والجدوا )

بار السن في القياسين القبلي والبعدي ( للحروق بين متوسطات رتب كZقيمة ) (11فدوا )

 على مقيا  إدارة الذات 

 األبعاد

 إدارة
 ع م ن القيا 

 قيمة الرتب )+( (-الرتب )

Z 

 مستوي

 مج م مج م الددلة

 الوقت
 2,605 14,75 8 قبلي

0 0 4,50 36,00 - 2,524 
 

 2,264 38,38 8 بعدي 0,01

 دجحعادتا
 2,066 14,62 8 قبلي

0 0 4,50 36,00 -2,524 
 

 2,138 40,00 8 بعدي 0,01

 لاقة بالنح ا
 2,878 18,50 8 قبلي

0 0 4,50 36,00 -2,536 
 

 2,264 41,38 8 بعدي 0,01

لدافعية ا

 الذاتية

 2,232 15,88 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,536 0,01 

 2,100 41,12 8 بعدي

الدرفة 

 الكلية

 4,803 63,75 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,521 0,01 

 4,970 160,88 8 بعدي

للحففروق بففين متوسففطات رتففب الففدرفات كبففار  (Z)( رن قيمففة 11يتضففي مففن جتففا ج فففدوا )   

فففي ربعففاد مقيففا  إدارة  0,05السفن فففي القياسففين القبلففي والبعففدي دالففة إيصففا يا عنففد مسففتوي 

روق لصفالي  الذات لكبار السن، وبالرفوع إلى متوسطات الدرفات للقياسين يتضي رن هذد الح

القيا  البعدي، ييي ارتحعت درفة مهارات إدراة الذات مقارجة بالقيا  القبلي، وهذد النتيجفة 

 في مجملها تحقح صحة الحرض األوا.

توفففد فففروق ذات ددلففة إيصففا ية بففين ااجيففاإ جتففا ج الحففرض الاففاجي، ويففن  علففي رجففت إ " د 

قيفا  إدارة الفذات لكبفار السفن ففي متوسطات رتب درفات رفراد المجموعة التجريبية علفي م

 القياسين البعدي والتتبعي ".

" للكشف  عفن Zوللتحقح من صحة هذا الحرض، تج استتدام اختبار " ويلكوكسفون " وقيمفة "

 ( يوتي ذلن.12الحروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، والجدوا )
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رتب درفات المجموعة التجريبية في ( للحروق بين متوسطات Zقيمة )  (12فدوا )

 القياسين البعدي والتتبعي على مقيا  إدارة الذات لكبار السن

للحفروق بفين متوسفطات رتفب درففات المجموعفة  (Z)( رن قيمفة 12يتضي من فدوا رقفج ) 

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لفج تصفل إلفي مسفتوي الددلفة اديصفا ية علفي مقيفا  

 إدارة الذات لكبار السن بأبعادد، وهذد النتيجة تحقح صحة الحرض الااجي.

توفففد فففروق ذات ددلففة إيصففا ية بففين لاففاإ جتففا ج الحففرض الاالففي، ويففن  علففي رجففت إ " اا 

متوسففطات رتففب درفففات رفففراد المجموعففة التجريبيففة علففي مقيففا  المهففارات الحياتيففة فففي 

 القياسين القبلي والبعدي لصالي القيا  البعدي".

" للكشف  عفن Zمة "وللتحقح من صحة هذا الحرض، تج استتدام اختبار " ويلكوكسون " وقي 

 ( يوتي ذلن.13الحروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، والجدوا )

( للحروق بين متوسطات رتب درفات المجموعة التجريبية في Zقيمة )  (13فدوا )

 القياسين القبلي والبعدي على مقيا  إدارة الذات لكبار السن

 األبعاد

 المهارة
 ع م ن القيا 

 قيمة الرتب )+( (-) الرتب

Z 

 مستوي

 مج م مج م الددلة

ادتصاا 

 والتواصل

 2,712 16,25 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,530 0,01 

 2,560 35,62 8 بعدي

ل ي

 المشكالت

 2,532 15,88 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,552 

 

 2,416 36,12 8 بعدي 0,01

 تتاذ القرارإ
 1,885 15,88 8 قبلي

0 0 4,50 36,00 -2,536 
 

 2,100 35,88 8 بعدي 0,01

لتحكير ا

 ادبداعي

 1,195 14,50 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,521 0,01 

 2,387 35,62 8 بعدي

الدرفة 

 الكلية

 5,928 62,50 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 - 2,524 0,01 

 4,52 143,25 8 بعدي

 األبعاد

 إدارة
 ع م ن القيا 

 قيمة الرتب )+( (-الرتب )

Z 

 مستوي

 مج م مج م الددلة

 الوقت
 2,264 38,38 8 بعدي

  ير دالة 0,851- 9,00 3,00 19,00 4,75
 3,505 37,50 8 تتبعي

 دجحعادتا
 2,138 40,00 8 بعدي

  ير دالة 0,632 10,50 3,50 17,50 4,38
 1,768 39,38 8 تتبعي

 لاقة بالنح ا
 2,100 35,87 8 بعدي

  ير دالة 0,492- 14,50 3,62 21,50 5,38
 1,832 35,25 8 تتبعي

لدافعية ا

 الذاتية

 2,386 35,62 8 بعدي
  ير دالة 0,424- 21,00 4,20 15,00 5,00

 2,549 36,750 8 تتبعي

الدرفة 

 الكلية

 4,527 1,432 8 بعدي
  ير دالة 0,594- 10,50 3,50 17,50 4,38

 3,625 1,415 8 تتبعي
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للحففروق بففين متوسففطات رتففب الففدرفات رفففراد  (Z)( رن قيمففة 13يتضففي مففن جتففا ج فففدوا ) 

ففي ربعفاد  0,05المجوعة التجريبية ففي القياسفين القبلفي والبعفدي دالفة إيصفا يا عنفد مسفتوي 

مقيا  المهارات الحياتية لكبار السن، وبالرفوع إلى متوسطات الدرفات للقياسفين يتضفي رن 

 ا تحقح صحة الحرض الاالي.هذد الحروق لصالي  القيا  البعدي، وهذد النتيجة في مجمله

توفففد فففروق ذات ددلففة إيصففا ية بففين رابعففاإ جتففا ج الحففرض الرابففع، ويففن  علففي رجففت إ " د 

متوسففطات رتففب درفففات رفففراد المجموعففة التجريبيففة علففي مقيففا  المهففارات الحياتيففة لكبففار 

 السن في القياسين البعدي والتتبعي ".

" للكشف  عفن Zتبار " ويلكوكسفون " وقيمفة "وللتحقح من صحة هذا الحرض، تج استتدام اخ

 ( يوتي ذلن.14الحروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، والجدوا )

( للحروق بين متوسطات رتب درفات المجموعة التجريبية في Zقيمة )  (14فدوا )

 القياسين البعدي والتتبعي على مقيا  المهارات الحياتية لكبار السن

 

 عاداألب

 المهارة

 ع م ن القيا 
 قيمة الرتب )+( (-الرتب )

Z 

 مستوي

 مج م مج م الددلة

ادتصاا 

 والتواصل

 2,56 35,62 8 بعدي
  ير دالة 0,933- 8,50 2,83 19,50 4,88

 2,96 34,25 8 تتبعي

يل 

 التالمشك

 2,41 36,12 8 بعدي
  ير دالة 0,708- 13,0 3,25 23,00 5,75

 2,05 35,25 8 تتبعي

إتتاذ 

 قرارال

 2,10 35,88 8 بعدي
  ير دالة 0,635- 13,5 3,38 22,50 5,62

 1,51 35.00 8 تتبعي

التحكير 

 اإلبداعي

 2,38 35,62 8 بعدي
  ير دالة 0,845- 12,0 4,00 24,00 4,80

 1,30 35,00 8 تتبعي

 الدرفة

 الكلية

 4,528 143,25 8 بعدي
  ير دالة 0,931- 8,50 2,83 19,50 4,88

 2,816 139,75 8 تتبعي

للحفروق بفين متوسفطات رتفب درففات المجموعفة  (Z)( رن قيمفة 14يتضي من فدوا رقفج ) 

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لفج تصفل إلفي مسفتوي الددلفة اديصفا ية علفي مقيفا  

 المهارات الحياتية لكبار السن بأبعادد، وهذد النتيجة تحقح صحة الحرض الرابع.

توفففد فففروق ذات ددلففة إيصففا ية بففين اإ جتففا ج الحففرض التففام ، ويففن  علففي رجففت إ " خامسفف

متوسطات رتب درفات رفراد المجموعة التجريبيفة علفي مقيفا  التمكفين ففي القياسفين القبلفي 

 والبعدي لصالي القيا  البعدي".

عفن " للكشف  Zوللتحقح من صحة هذا الحرض، تج استتدام اختبار " ويلكوكسفون " وقيمفة "

 ( يوتي ذلن.15الحروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، والجدوا )
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( للحروق بين متوسطات رتب درفات المجموعة التجريبية في القياسين Zقيمة ) (15فدوا )

 القبلي والبعدي على مقيا  إدارة الذات لكبار السن

 األبعاد

 
 ع م ن القيا 

 قيمة الرتب )+( (-الرتب )

Z 

 مستوي

 مج م مج م الددلة

التمكين 

 السياسي

 1,488 16,75 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,552 0,01 

 1,923 37,62 8 بعدي

التمكين 

 ادفتماعي

 1,847 16,62 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,527 0,01 

 2,669 38,38 8 بعدي

التمكين 

 ادقتصادي

 1,768 17,38 8 قبلي
0 0 4,50 36,00 -2,536 0,01 

 1,035 38,75 8 بعدي

 لكليةالدرفة ا
 3,196 50,75 8 قبلي

0 0 4,50 36,00 -2,530 0,01 
 2,915 114,75 8 بعدي

للحففروق بففين متوسففطات رتففب الففدرفات رفففراد  (Z)( رن قيمففة 15يتضففي مففن جتففا ج فففدوا ) 

ففي ربعفاد  0,05المجوعة التجريبية ففي القياسفين القبلفي والبعفدي دالفة إيصفا يا عنفد مسفتوي 

مقيففا  التمكففين  لكبففار السففن، وبففالرفوع إلففى متوسففطات الففدرفات للقياسففين يتضففي رن هففذد 

مقارجفة بالقيفا  القبلفي،  الحروق لصالي  القيا  البعدي، ييي ارتحعت درفة  مقيفا  التمكفين

 وهذد النتيجة في مجملها تحقح صحة الحرض التام .

توففد ففروق ذات ددلفة إيصفا ية بفين سادساإ جتا ج الحرض الساد ، ويفن  علفي رجفت إ " د 

متوسففطات رتففب درفففات رفففراد المجموعففة التجريبيففة علففي مقيففا  التكففيج لكبففار السففن فففي 

قفففح مفففن صفففحة هفففذا الحفففرض، تفففج اسفففتتدام اختبفففار " وللتح القياسفففين البعفففدي والتتبعفففي ".

" للكشفف  عففن الحففروق بففين القياسففين القبلففي والبعففدي للمجموعففة Zويلكوكسففون " وقيمففة "

 ( يوتي ذلن.16التجريبية، والجدوا )

( للحروق بين متوسطات رتب درفات المجموعة التجريبية في Zقيمة )  (16فدوا )

 التمكين لكبار السنالقياسين البعدي والتتبعي على مقيا  

 ع م ن القيا  األبعاد
 قيمة الرتب )+( (-الرتب )

Z 

 مستوي

 مج م مج م الددلة

التمكين 

 السياسي

 1,922 37,625 8 بعدي
  ير دالة 0,962- 4,00 2,00 11,00 3,67

 2,138 37,000 8 تتبعي

التمكين 

 يادفتما

 2,669 38,375 8 بعدي
  ير دالة 0,604- 10,50 3,50 17,50 4,38

 2,138 38,000 8 تتبعي

التمكين 

 يادقتصا

 1,035 38,75 8 بعدي
  ير دالة 0,343- 12,00 4,00 16,00 4,00

 1,690 38,50 8 تتبعي

الدرفة 

 لكليةا

 2,915 114,75 8 بعدي
  ير دالة 0,647- 7,50 2,50 13,50 4,50

 4,472 113,50 8 تتبعي
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للحفروق بفين متوسفطات رتفب درففات المجموعفة  (Z)( رن قيمفة 16يتضي من فدوا رقفج ) 

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لفج تصفل إلفي مسفتوي الددلفة اديصفا ية علفي مقيفا  

 التمكين لكبار السن بأبعادد، وهذد النتيجة تحقح صحة الحرض الساد .

 ومناقشتهاإ تحسير النتا ج 

كشففحت جتففا ج الدراسففة عففن فعاليففة برجففامج ادرشففاد بففالمعني فففي تنميففة المهففارات إدارة        

الففذات والمهففارات الحياتيففة لففدي كبففار السففن ممففا راففر علففي تمكيففنهج فففي المجتمففع. وكففان ذلففن 

واتحاً )من جتا ج ففروض الدراسفة(، فقفد ففاءت الحفروق دالفة بفين القيفا  القبلفي والبعفدي ، 

وقد فاءت الحروق لصالج القيا  البعدي  ألفراد العينفة مفن كبفار السفن ففي مقفايي  الدراسفة. 

وهففذا يتحففح مففع ادةففار النرففري والدراسففات السففابقة التففي ركففدت رن العففال  بففالمعني بحنياتففت 

المتتلحففة يسففاعد فففي تحسففين الشتصففية وإدارة الففذات بحعاليففة لففدي كبففار السففن. ومففن تلففن 

(؛ 2014(، )شيماء صفابر ، 2013(، )اسماء عبد الوجي ، 2009لبهاص، الدراساتإ )سيد ا

ييففي ركففدت هففذد الدراسففات علففي رن العففال  بففالمعني وفناياتففت المتتلحففة تسففاعد علففي اكتشففل  

المعني بالحياة وتدعيج إدارة الذات والعيش بحاعلية ومعايشة من خالا تعلج المهفارات الحياتيفة 

رن العففال  بففالمعني يعففدا ادجحعففادت السففلبية إلففي  (Tate, et al., 2013)المتتلحففة . فأكففد 

اجحعففادت ايجابيففة ممففا يسففاعد علففي معايشففة خبففرات إيجابيففة تسففاهج فففي تنميففة شتصففية كبففار 

رن العففال  بففالمعني يسففاعد علففي تتحيفف   (Kang, 2009)السففن، كمففا يتسففح مففع مففا ابففرزد 

اجب رن تركيح برجامج ادرشاد بفالمعني الضغوة والمعاجاة وتحسين المهارات الحياتية. هذا بج

علففي الحففوار والمناقشففة وادجشففطة المصففايبة للبرجففامج وعففن تعبيففر كبففار السففن عففن المعنففي 

اديجابي بداخلهج واكتشاف فواجب القوة والضع  والنماذ  اديجابيفة التفي يققفت معفاجي ففي 

 الحياة .

سفتمرارية فعاليفة برجفامج السفاد ( إلفي ا –الرابفع  –وتشير جتفا ج الحفروض )الافاجي 

ادرشاد المعني في تنمية مهارات إدراة الذات والمهارات الحياتية لدي كبفار السفن ورافر علفي 

تحسين فرص التمكين كبار السن يتي بعد فترة المتابعة. وهذا يعك  فعالية البرجامج ادرشفاد 

لحفوار السفقراةي وهفو مفا بالمعني بحنياتت المتتلحة من التحليل بفالمعني وتعفديل ادتجاهفات وا

يتحح مع عديد من الدراسات ذات الصلة بحعالية العال  بالمعني وفنياتفت ففي تحسفين الشتصفية 

(، )اسفماء عبفد الفوجي ، 2014وعال  كاير مفن ادتفطرابات النحسفية منهفا )شفيماء صفابر، 

2013.) 

المسفتتدمة ويمكن تحسير تلن النتا ج بأن برجامج ادرشاد بالمعني مفن خفالا الحنيفات 

والوافبففات المنحليففة التففي تلففي كففل فلسففة مففن فلسففاتت قففد سففاعد كبففار السففن علففي إدارة الففذات 

ووتع اهداف واتحة ومحددة في الحياة من خالا تنمية المهارات الحياتية لفديهج، بادتفافة 

ي إلي ابتكار اهداف بديلة تج التعبير عنها راناء فلسفات البرجفامج مافل اسفتامار وقفت الحفرا  فف

ادجشففطة وادعمففاا التيريففة فففي المجتمففع، كحيففارة مستشففحي ادةحففاا ومؤسسففات الرعايففة 
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ادفتماعية، ومشاركة في اديحاب السياسية واجشفاء مشفاريع صفغيرة واسفتحادة مفن خبفراتهج 

في مشاركة في المجتمع وتمكينهج داخل المجتمع، ييي تفج رسفج خطفط ةويلفة المفدي لتحقيفح 

إلففي اكتسففاب كبففار السففن بعففض اسففتراتيجيات موافهففة الضففغوة  تلففن ادهففداف، بادتففافة

الحياتية وتعامل معها بكحاءة. كل ذلفن سفاهج بشفكل كبيفر ففي منفع يفدوة اجتكاسفة بعفد اجتهفاء 

 تطبيح البرجامج.

 إ توصل البايي إلى المقتريات التاليةإمقترحات الدراسة

 من النايية النرريةإ

عج النحسفففي وادفتمفففاعي المقفففدم للمسفففنين وذلفففن إففففراء المحيفففد مفففن الدراسفففات عفففن الفففد -1

 لمساعدتهج على إدارة الذات ومهاراتهج الحياتية في المجتمع .

وتع مقايي  روسع لدراسفة سفمات المسفنين ادفتماعيفة الموتفوعية والذاتيفة، لالسفتحادة  -2

 .منها في تحديد فواجب القصور في المهارات الحياتية و إدارة الذات المقدمة للمسنين

تفرورة وففود متتصف  ففي اإلرشفاد النحسفي بهفدف تصفميج وتنحيفذ البفرامج اإلرشففادية  -3

 واخضاعت لدورات تدريبية تؤهلت لذلن.

تشفففكل الحئفففة العمريفففة التفففي ينتمفففي لهفففا المسفففن، عفففامالً هامفففاً ففففي إدراكفففت للفففدعج النحسفففي  -4

ففت، لفذا يجفب لحفت جرفر وادفتماعي الذي يتلقاد ، ويعتبر محفدداً هامفاً لنفوع الفدعج الفذي يحتا

العففاملين فففي دور الرعايففة إلففى الحففروق التففي يففؤار بهففا العمففر علففى إدراغ المسففن للمهففارات 

 الحياتية وإدارة الذات لمساعدتهج على التمكين في المجتمع.

توفيت اهتمام األسر ومؤسسات المجتمع بكبار السن وعدم تركهج عرتت لالكتئاب والقلح  -5

 جتيجة شعورهج بأجهج لج يعد لهج دور في الحياة.والويدة النحسية 

 من النايية التطبيقية والعملية إ  

وتع برامج إرشادية تركح على تقنية فماعفات العمفل ، لتعميفح التحاعفل ادفتمفاعي بفين  -1

 المسنين داخل دار الرعاية.

فففية للمسفففن يسفففتطيع -2  يفففي دور الرعايفففة علفففى اتبفففاع اففففراءات وترتيبفففات تكحفففل خصوص 

يح.  اإليسا  داخلت بالحردية والتمُّ

وتع مقايي  روسفع تسفاعد علفى تمكفين المسفنين داخفل المجتمفع مفن خفالا توسفيع شفبكة  -3

المسن اإلفتماعية الموتوعية والذاتية، لإلستحادة منها في تحديد فواجب القصور في مهفارت 

 إدارة الذات المقدم للمسن .

اصففاتت، ووتففع السياسففات واإلسففتراتيجيات، . إجشففاء مجلفف  قففومي للمسففنين تشففمل اختص4

 والبرامج والمشروعات لرعاية المسنين، تأكيدا لشرعية يقوق المسنين علي مجتمعاتهج.
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 المراجع

 رودً إ المرافع العربية 

 (. قوة التحكج في الذات. القاهرةإ سما للنشر والتوزيع.2013إبراهيج الحقي )

 (. المهارات الحياتية. القاهرةإ دار السحاب.2008)ريمد عبد المعطي ودعاء مصطحي 

(. العالقة بين ممارسة العال  الواقعي وتحسين إدارة الذات 2014رزهار محمد عيسوي )

لطالبات المراهقات المتأخرات دراسيا. مجلة دراسات التدمة ادفتماعية والعلوم 

 .445-440( ، ص ص 36) 11ادجساجية بمصر. 

(. فاعلية كل من برجامج ارشادي معرفي سلوكي وبرجامج 2013صادق )اسماء عبد الوجي  

ارشادي بالواقع للتتحي  يدة بعض الوفداجات السالبة لدي عينة من المسنين المقيمين 

 في دور الرعاية، رسالة دكتوراد، كلية التربية، فامعة كحر الشي .

المحتوية في تمكين الشباب  (. دور إدارة فامعة القد 2013تيسير عبد الحميد ابو ساكور )

وتنمية قدراتهج في المجتمع الحلسطيني، مجلة فامعة القد  المحتوية لالبحاة 

 .44-13،  ص ص 2014(، جيسان 6والدراسات التربوية والنحسية. المجلد الااجي، ع )

(. برجامج إرشادي ددارة الذات لتحسين الصحة النحسية لدي 2016خالد سيد فاروق سيد )

 من المسنين. رسالة مافستير،كلية التربية، فامعة عين شم . القاهرة.عينة 

(. عالقة الشعور بالويدة النحسية بادكتئاب لدي عينة من المسنين 2012خديجة يمو علي )

المقيمين بدور العجحة والمقيمين مع ذويهج. رسالة مافستير، كلية العلوم ادفتماعية 

 وادجساجية. فامعة الجحا ر.

(. العوامل ادفتماعية المؤدية إلي اجسحاب المسنين 2016محي الدين عبد الوهاب )دعاء 

من المجتمع، دراسة ميداجية لعينة من المسنين المقيمين في ادسرة لدور الرعاية 

 ادفتماعية بمدجية بني سوي ، رسالة مافستير، كلية اآلداب، فامعة بني سوي .

ذات وعالقتها بادبداع ادداري لدي مديرات (. إدارة ال2010رفود سمران الهذلي )

ومساعدات ومعلمات مدار  المريلة الااجوية بمدجية مكة المركمة من وفهة جررهن.  

 رسالة مافستير، كلية التربية. فامعة رم القري. المملكة العربية السعودية.

 المصرية.(. مقيا  المهارات الحياتية. القاهرةإ مكتبة ادججلو 2016زين العابدين )

(. تأُاير استتدام البرجامج في ةريقة العمل مع الجماعات في 2005سعيد يماجي العوتي )

تمكين المسنين. مجلة دراسات في التدمة ادفتماعية والعلوم ادجساجية. القاهرة. ع 

 .646-603. ص ص 2،   19

ج المجتمع. (. رفهحة الممارسة المهنية في تنري2008سوسن عامان عبد اللطي  و خرون )

 القاهرةإ دار المهند  للطباعة.
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(. فعالية ادرشاد بالمعني في خحض قلح العنوسة وتحسين معني الحياة 2009سيد البهاص )

لدي ةالبات الدراسات العليا المتأخرات في سن الحوا . المجلة المصرية للدراسات 

 .168-212، المجلد التاسع، ص ص 65النحسية، العدد 

(. فعالية العال  بالواقع في خحض بعض اتطرابات القلح 2014ماعيل )شيماء صابر إس

 لتحسين التوافح النحسي لدي المسنين، رسالة مافستير ، كلية التربية الجامعة الحقازيح.

(. تأاير استتدام األلعاب الحركية والتربوية في تنمية 2010صادق الحاين وجحار الويسي )

ريلة ادساسية الدجيا في األردن. مجلة فامعة ادجبار المهارات الحياتية لدي ةالب الم

 .161-131(، 2للعلوم البدجية والرياتية، ادردن، )

(. المهارات الحياتية لدي ةالبات فامعة ادميرة جورد بنت عبد 2014ةرفة إبراهيج الحلو )

وليو. ، ي2الريمن في توء التحديات المعاصرة،مجلة العلوم التربوية . العدد الاالي،  

 .217-179ص 

 (. التدمة ادفتماعية الدولية. القاهرةإ مكتبة ادججلو المصرية.2010ةلعت السروفي )

(. صحة المسنينإ كي  يمكن رعايتها. القاهرةإ الهيئة المصرية 2009عاشور عبد المنعج )

 العامة للكتاب.

بالذكاءات المتعددة لدي ةلبة (. المهارات الحياتية وعالقتها 2010عبد الريمن فمعت وافي )

المريلة الااجوية في قطاع  حة، رسالة مافستير، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية. 

  حة.

(. فعالية ويدة مقترية في رجاشيد ور اجي ادةحاا داراء 2004عبد الرزاق متتار محمود )

ابريل، ص ص  .42بعض المهارات الحياتية الالزمة لهج. مجلة جور المعرفة، العدد 

45-56. 

(. إرادة المعني، رس  وتطبيقات العال  بالمعني . ترفمة إيمان 2004فراجكل فيكتور )

 فوزي. القاهرةإ دار زهراء الشرق.

(. تنمية المهارات الحياتية لدي ةالب التعليج الااجوي في 2005و خرون ) فيليب رسكاو 

 إةار مناهج المستقبل. القاهرةإ المركح القومي للبحوة التربوية والتنمية.

(. دراسة مقارجة لسمة القلح بين المسنين المقيمين في دور الرعاية 2009كماا يوس  بالن )

 .47-15، ص ص 21، العدد 25 رومع رسرهج، مجلة فامعة دمشح، المجلد

(. فاعلية ادجشطة التلعيمية في تنمية المهارات الحياتية في مقرر 2011مافد بن سالج يميد )

الحديي لطالب الص  الاالي المتوسط. رسالة مافستير، كلية العلوم ادفتماعية. 

 فامعة ادمام محمد بن مسعود ادسالمية. المملكة العربية السعودية

(. العمل التطوعي لكبار السن في مجاا الترويج وعالقتت بتقبل 2014محمد ) محمد سيد

الذات والتوافح ادفتماعي، رسالة دكتوراد، كلية التربية الرياتة للبنين، فامعة 

 يلوان.
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(. رؤية مستقبلية محتوية لتحعيل التمكين في تحقيح التنمية 2015محمد عبد الحميد عساف )

إبريل، ص  1حلسطينة، مجلة العلوم التربوية، العدد الااجي، مجلد المستدامة بالجامعات ال

 .100-67ص 

(. العال  بالمعني ، النررية والحنيات التطبيح. القاهرةإ 2013محمد معوض وسيد محمد )

 دار الحكر العربي.

(. سيكولوفية الشيتوخة. عمان، ادردنإ دار الياقوت للطباعة 2009مساري يسن الراوي )

 والنشر.

(. مدي توافر المهارات الحياتية في مناهج 2012مناا مرسي وكندة اجطوان مشهور )

، فامعة ديالي، 48رياض ادةحاا في الجمهورية العربية والسورية، مجلة الحتي، العدد 

 العراق.

(. التنمية ادفتماعية في إةار المتغيرات المحلية والعالميةإ 2012مني عطية خحام خليل )

 المكتب الجامعي الحديي.ادسكندريةإ 

(. "الدعج ادسري للمسنين في الري  وعالقتت ببعض 2011هبة سمير عبد العحيح )

المتغيرات ادفتماعيةإ دراسة يالة للويدة المحلية لكنسية الصرادوسي بمحافرة كحر 

 الشي "، رسالة دكتوراد، كلية الحراعة، فامعة القاهرة.

 قيا  إدارة الذات. القاهرةإ مكتبة ادججلو المصرية.(. كراسة م2013هويدة ينحي محمود )

(. التمكين النحسي و اديتراق النحسي لدي معلمي التربية 2015هيام صابر شاهين )

 .1التاصة، مجلة العلوم  التربوية . القاهرة ، مجلد 

(. "دراسة وصحية لمشكالت كبار السن في هل بعض الاقافات 2010ياسمين علي إبراهيج )

 عية بري  محافرة كحر الشي ، رسالة مافستير، كلية الحراعة، فامعة كحر الشي .الحر
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