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 مقدمة

   إذن فالشيخوخة مرحلة عمرية حرجة يكون فيها الفرد اجتاز
, جزءًا غير هيين مين حياتيخ وخياه فييخ المدييد مين الخ يرا 
, ويتوقف خاللها عن الممل ويبقي دون ممارسة نشاط مهني

فيشمر المسن بفراغ رهيب مع عجز عن تد ر شؤونخ  نفسيخ 
 .دون مساعدة القاربخ 



 مشكلة الدراسة

 ميين ارمييراح الحديبيية سيي  ها ال يي وط %( 80)تشييير اصحءيياءا  المالمييية  ن
ميين مشييكال  المر ييي المييراجمين للمبيياء والمستشييفيا  %( 50)و ن , النفسييية

مين  فيراد المجتميع يميانون شيكال مين %( 25)و ن , ناتجة عن ال  وط النفسيية
ويواجيخ المسينون المدييد مين المتملبيا  وارعبياء المدييد .  شكال ال ي   النفسيي

عليهم حيث يواجهون  حدابًا متميددة قيد تيؤده  هيم إليي القليت واالوتلياب والمجيز 
في بمح ارحياء نتيجة لما يستجد عليهم من متملبا  و عباء فيي تليا المرحلية 
من الحياة سواء  حية  و اقتءادية باال افة إلي الت يرا  القيميية واالجتماعيية 
التييي قييد تمييرم عليييهم  بنيياء المرحليية خاءيية و ن المجتمييع يمييي  فييي كييل ميين 

وكل هذا مين شيهنخ  ن يخليت ليديهم  ي ومًا نفسيية قيد , الت ير والتمور المستمر
تفييوم قييدرتهم وتؤكييد المديييد ميين الدراسييا  مييده ممانيياة المسيينين ميين ال يي وط 

 .  النفسية



 ومن هذا المنملت تحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلين
 :التاليين

1-  ما مده فمالية  رنامج إرشاده جممي في التهمل
 التجاوزه لتخفيف من حدة ال  وط النفسية لده المسنين؟

2-  هل يمتد تهبير ال رنامج المستخدم في خفح حدة
بمد شهرين من تم يت  –إن وجد  –ال  وط النفسية 

 ؟(فترة المتابمة)ال رنامج 



 أهداف الدراسة

 تهيييدل الدراسييية الحاليييية إليييي التحقيييت مييين فماليييية  رنيييامج
فيي  –إعيداد الباحيث  –إرشاده جممي فيي التهميل التجياوزه 

التخفيييف ميين ال يي وط النفسييية الييذه يميياني منهييا المسيينين 
وذلييا ميين خييالل اسييتخدام فنيييا  االرشيياد الجممييي وتمييارين 

باال ييافة إلييي التهوييد ميين اسييتمرار فمالييية , التهمييل التجيياوزه 
 .ال رنامج المقترح بمد م ي فترة زمنية من انتهاء تم يقخ



 أهمية الدراسة

   تومن  همية هذه الدراسية فيي نيدرة الدراسيا  المربيية حيول
المسييينين واحتياجييياتهم وال ييي وط النفسيييية والمشييياول التيييي 
يتمر ييون لهييا و ي ييا نييدرة فييي الدراسييا  التييي تناوليي  تقنييية 

واي يييا تزاييييد , التهميييل التجييياوزه وتم يقهيييا عليييي المسييينين 
وذليا نتيجية ,  عمار المسنين في مءر في السينوا  ارخييرة

مميا , ارتفاع مستوه الءحة المالجية والوقالية فيي المجتميع
 .يجدو  نا إلي إجراء الدراسا  باستخدام عينا  من المسنين



 مصطلحات الدراسة

1-  التهمل التجاوزه: 
       تقنية سهلة التملم يمكن " يمرل الباحث التهمل التجاوزه إجراليا بهنخ

للمسن ممارستها من خالل الجلوس بشكل مريح سواء علي كرسي  و علي 
 " .دقيقة مرتين في اليوم( 20-15)ولمدة , م مح المينين, االرح

2- ال  وط النفسية: 
     هي ما يواجهخ المسن من مواقف "يمرل الباحث ال  وط النفسية إجراليا

وءموبا  ومشكال  تفوم قدراتخ والتي تجملخ عاجز عن إيجاد الحلول 
وهذا ما يشمره في ارخير بحالة من اصحباط وعدم الراحة النفسية , المناسبة
 ".والجسمية

3- المسن: 
    عاما  60ذلا الفرد الذه يقع عمره ما  ين " يمرل الباحث المسن إجراليا هو

 ".يقيم في دور الرعاية, سواء  وان ذكرا  م انبي, حتي سين الوفاة



 عالقة التأمل التجاوزي بالضغوط النفسية

فوالهمييا مملييوب صحييداث , يمييد التهمييل وال يي وط النفسييية وجهييين لممليية واحييدة
وال يييييدرا اصنسييييان  همييييية االسييييترخاء  و كيفييييية . التييييوزان فييييي حييييياة اصنسييييان

االستفادة منخ؛ إال  ن يقع تح    وط مستمرة تمنمخ مين الحءيول عليي الراحية 
فاالسيييترخاء يحيييدث بالتهميييل  و الجليييوس فيييي هيييدوء  و التفكيييير  و . واالسيييترخاء

لييذا يحتييان اصنسييان كييل يييوم إلييي , التفاعييل اصيجييا ي مييع  فييراد ارسييرة وا خييرين
قيد ي يدو هيذا ارمير ءيمبا ولوين مين . ق اء بمح الوقي  بمفيرده فيي جيو هياد 

. الممكين تحقيقييخ ميين خييالل تحديييد وقيي  مميين للخلييوة والراحيية وااللتييزام بييخ يوميييا
وهذا ما يمكن اصنسان من التهمل والتخمي  واتخاذ القيرارا  الم نيية عليي التفكيير 

فالتهميل التجياوزه يمميل عليي تخفييف  ي   . المنمقي وتحديد آمالخ ومموحاتيخ 
وي ييفي علييي المقييل الءييفاء , اصجهيياد الفكييره ويزيييد ميين حييدة اصدراا والتركيييز

 .والراحة النفسية والهدوء والسكينة ويزيل القلت والخول ويبمث علي النجاح 



 فروض الدراسة

1 .  توجد فروم ذا  داللة إحءالية  ين متوسما  رتب درجا
المجموعتين التجري ية وال ابمة علي مقياس ال  وط النفسية لده 

 .المسنين في القياس البمده لءالح المجموعة التجري ية
2 .  توجد فروم ذا  داللة إحءالية  ين متوسما  رتب درجا

المجموعة التجري ية علي مقياس ال  وط النفسية لده المسنين في 
 .القياسين الق لي والبمده لءالح القياس البمده

3 .  ال توجد ذا  داللة إحءالية  ين متوسما  رتب درجا
المجموعة التجري ية علي مقياس ال  وط النفسية لده المسنين في 

 .القياسين البمده والتتبمي



 إجراءات الدراسة

  مسن ( 40)توون  عينة الدراسة في ءورتها الم دلية من  :عينة الدراسة:  وال
, ومسنة من دار االمل ودار المستق ل لرعاية المسنين بمحافظة كفر الشيخ 

وقد تم تم يت مقياس ال  وط النفسية , مسنة( 20), مسن ( 20)منهم 
وبمد ترتيب الحاال  تنازليًا علي درجا  المقياس تم , للمسنين علي المينة

مسنا  ممن حءلوا علي ( 5), مسن( 5)مسن ومسنة منهم ( 10)اختيار 
 علي الدرجا  علي مقياس ال  وط النفسية للمسنين ولديهم استمداد للمشاركة 

 .في ال رنامج
-  (  66,18)سنة بمتوس   70 – 60تراوح   عمار عينة الدراسة ما  ين

 (.1,167)وانحرال ممياره 
-  إلي مجموعتين  –بمريقة ارزوان المتمابلة  –قام الباحث  تقسيم  فراد المينة

 .مسنين إحداهما  ابمة وارخره تجري ية( 5)كل مجموعة تتوون من 



 أدوات الدراسة: ثانيا

1-  (إعداد الباحث)مقياس ال  وط النفسية للمسنين 
     عبارة ؛ وتت من بالث  بماد ( 30)توون المقياس في ءورتخ الم دلية من

؛ حيث تم ( و  وط االقتءادية –و موط اجتماعية  –ال  وط ءحية )هي 
محكمين من االساتذة في مجال علم ( 10)عر خ علي السادة المحكمين وهم 

ص داء الر ه في عبارا  المقياس ؛ ( 1انظر ملحت )النفس والءحة النفسية 
وقد  سفر ر ه السادة المحكمين عن تمديل ءياغة بمح المبارا  ل ويًا وسالمة 

 .باقي عبارا  المقياس وارتبامها بالممني المراد الوءول إلي قياسخ
  ((1)نادرا , (2) حيانا , (3)دالما )تم و ع مدرن اصجابة لي م بالبة اختيارا ,

, ويتم حساب الدرجة الولية للمفحوه  جمع درجاتخ في االبماد البالبة للمقياس
 .90-30وبذلا تتراوح الدرجة الولية للمقياس من 



البرنامج االرشادي الجمعي في التأمل التجاوزي  -2
 (الباحث /إعداد)

  - هدال ال رنامج :  
      يمرح الباحث ارهدال اصجرالية والتي حاول تحقيقها وهي: 
1-  ا بار  –مءادرها  – سبا ها  –تمريف المسنين بمفهوم ال  وط النفسية

 .النفسية المرتبة عليها
2-  تمريف المشاركين من المسنين بمفهوم التهمل التجاوزه من حيث ماهيتخ

 .و هميتخ وكيفية ممارستخ ونتالجخ علي االفراد
3-  إوساب المشاركين من المسنين بمح المهارا  المناسبة لزيادة القدرة علي

و حاديث الذا  التي , التمامل مع ال  وط النفسية التي تس  ها االفوار السل ية
 .وتنفيد االفوار االعقالنية, تراودهم

4-  تم يت تقنية التهمل التجاوزه من خالل التمارين المناسبة لهذه المرحلة
 .الممرية



 الفنيات المستخدمة في البرنامج االرشادي 

1- المحا رة: 
 2- المناقشة الجماعية: 
3-  حديث الذا: 
 4- التنفس المميت: 
 5- النمذجة: 
6- الت ذية الراجمة: 
 7- التفاعل والتواءل:   
8- الواجب المنزلي: 
9- فنية التساؤل: 
10- تمارين التهمل: 
  



  عدد جلسات البرنامج ومدتها

 ويييييتم تنفيييييذ الجسييييا  , جلسيييية 12يتوييييون ال رنييييامج ميييين
وتتيراوح الميدة , اصرشادية  واقع جلستين فيي االسي وع الواحيد

دقيقيية وذلييا حسييب ( 60)الزمنييية للجلسيية الواحييدة مييا  ييين 
وهكييذا اسييت رم تم يييت . اصجييراءا  المتبميية فييي كييل جلسيية

 سييييا يع وتييييم تم يقييييخ   ييييدار مسيييينين االمييييل ( 6)ال رنييييامج 
 . بمحافظة كفر الشيخ

 
 
 
 
 



 خطوات الدراسة: ثالثا

1 . مسن ( 40)تم تم يت مقياس ال  وط النفسية لده المسنين علي عينة الدراسة الولية
 (.كما هو مو ح في عينة الدراسة)ومسنة 

2 . تم تقنين المقياسين علي المينة الدراسة 
3 .مسن ومسنة ( 10)بم تم اختيار , رتب الحاال  تنازليا بحسب درجا  المسنين في المقياس

بم قسموا إلي مجموعتين  متساويتين تجري ية , ممن حءلوا علي  علي الدرجا  علي المقياس
 .افراد من المسنين( 5)و ابمة بكل منهما 

4 . علما بهن المقياس ( القياس الق لي)تم التهود من تجانس المجموعتين ق ل تم يت ال رنامج
 ( .تم حءول علي درجتها من دار الرعاية)يحتوه علي  يانا  عن االسم والممر ونسبة الذكاء 

5 .مقياس ال  وط النفسية "وبمد االنتهاء من ال رنامج تم تم يت . قام الباحث  تم يت ال رنامج
 (.القياس البمده)علي المجموعتين التجري ية وال ابمة " 

6 . قام الباحث  تم يت مقياس ال  وط ( فترة المتابمة)بمد مرور شهر من تم يت ال رنامج
 (.القياس التتبمي)النفسية علي المجموعة التجري ية 

7 . قام الباحث باستخدام ارساليب اصحءالية الال رامترية المناسبة الستخاله النتالج بم قام
 . تفسيرها

 



 تفسير النتائج ومناقشتها

 كشف  نتالج الدراسة عن فمالية ال رنامج اصرشياده الجمميي
في التهمل التجياوزه فيي خفيح حيدة ال ي وط النفسيية ليده 

, (عنيييية الدراسييية) فيييراد المجموعييية التجري يييية مييين المسييينين 
فقييد , (البيياني, ميين نتييالج الفييرح االول )وكييان ذلييا وا ييحًا 

جييياء الفيييروم دالييية  يييين المجموعييية التجري يييية والمجموعييية 
كما جياء  نتيالج الفيرح التياني لتؤكيد ذليا حييث , ال ابمة

جيياء  الفييروم لءييالح القييياس البمييده بالنسييبة للمجموعيية 
وتتفيت هيذه النتيجية ميع نتيالج الدراسيا  السيابقة . التجري ية

التييي اسيييتخدم   ييرامج االرشييياد فيييي التهمييل التجييياوزه  فيييي 
 . خفح ال  وط النفسية لده الشباب



 التوصيات

1-  توجيييخ االختءاءيييين النفسيييين فييي دور رعاييية المسيينين نحييو
االستفادة من  رنامج االرشاد الجممي في التهمل التجياوزه المسيتخدم 

 هدل مساعدة المسينين فيي الت ليب عليي ال ي وط , في هذه الدراسة
 .النفسية وتحقيت الءحة النفسية والتوافت النفسي

2-  تمييوير مجيياال  الخييدما  اصرشييادية والنفسييية المقدميية للمسيينين
تاحييية الفرءييية للمسييينين لممارسييية التهميييل , فيييي كافييية دور الرعايييية وا 

 .التجاوزه في دور الرعاية يوميا 
3-   االسييتفادة ميين تقنيييا  التهمييل التجيياوزه واسييتخدامها مييع فلييا

 .  عمرية محتلفة كخدما  وقالية وعالجية  ديلة
 
 


