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Abstract 

   This study aims at reducing the social exclusion of the elderly within the society, 

who suffer from multiple health, economic, social, psychological and recreational 

problems, By using an approach of social empowerment, and trying to achieve 

adjustment and social compatibility of the elderly and improve social relations and 

achieve independence and social efficiency by investing his potential and capabilities 

and rehabilitation again to accommodate the new changes in his life, whether linked to 

the health conditions associated with old age or social and community conditions, 

Enabling the elderly to live in a positive way and to improve their quality of life. 

    This study is a descriptive study based on the social survey method using the sample, 

using a questionnaire form prepared by the researcher. One of the main findings of this 

study is the development of a proposed plan of action that helps to reduce the social 

exclusion of the elderly using the social empowerment approach.  
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   This plan is based on a number of main axes, which are the scientific foundations on 

which it was  based, the objective of the action plan, the parties involved in the 

implementation of the plan, the strategies, skills and tools used in its implementation 

and finally the role of the social planner in the implementation of the action plan. 

Keywords: Elderly, social empowerment, social exclusion, life model. 

   ملخص

للمسنين داخل المجتمع، الذين يعانون من مشكالت متعددة صحية واقتصادية  االجتماعيلى الحد من االستبعاد إتهدف هذه الدراسة    

لمسن وتحسين ل االجتماعي، ومحاولة تحقيق التكيف والتوافق االجتماعيواجتماعية ونفسية وترويحية، وذلك باستخدام مدخل التمكين 

رة أخرى ليتوافق مع م تأهيلهثمار إمكانياته وقدراته وإعادة عالقاته االجتماعية وتحقيق االستقاللية والكفاءة االجتماعية له وهذا باست

العمل  يأالتغيرات الجديدة في حياته سواء كانت مرتبطة بظروفه الصحية المرتبطة بكبر السن أو الظروف االجتماعية والمجتمعية، 

 .ن يحيا بطريقة إيجابية والعمل على تحسين جودة حياتهأعلى تمكين المسن من 

المسح االجتماعي باستخدام العينة، وذلك باستخدام استمارة  منهج على التي اعتمدتوتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية    

تبعاد مقترحة تساعد على الحد من االسخطة عمل استبيان من إعداد الباحثة، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة وضع 

  ام مدخل التمكين االجتماعي.للمسنين باستخد االجتماعي

ة ، هدف خطة العمل، الجهات المشتركاعتمدت عليهاالتى وتقوم هذه الخطة على عدد من المحاور الرئيسية وهى األسس العلمية     

ذ خطة دور المخطط االجتماعي عند تنفي هارات واألدوات المستخدمة عند تنفيذها وأخيراملخص  واإلستراتيجيات تنفيذ الخطة، فى 

 العمل. 

 التمكين االجتماعي، االستبعاد االجتماعي، نموذج الحياة.المسنين، الكلمات المفتاحية: 
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 : اإلطار النظري ومفاهيم الدراسة: أوالا 
التي فرضت نفسها في وقتنا الراهن القضايا اإلنسانية واالجتماعية متعددة الجوانب من وهي ، إن قضية المسنين قضية عالمية   

وغير  مباشرة تأثيراتعداد المسنين واقعا اجتماعيا له أ فرضت الزيادة في ؛ وقد درجة تقدمها ورقيهاباختالف  على جميع المجتمعات
مباشرة على األوضاع االجتماعية للمسن مثل: اضطراب العالقات االجتماعية للمسن وزوجته وابنائه وأقاربه وزمالئه والشعور بفقدان 
مكانته االجتماعية، وضعف تفاعالته مع اآلخرين وكثرة احتياجاته مع قلة دخله والتكلفة الزائدة التي يعانيها بسبب المرض وارتفاع 

ياجات هذه حتالقرارات مراعاة ا متخذيسعار مع ثبوت المعا،، وكذلك مطالبه األبناء مع عدم تفهم رروفه المادية بما يحتم على األ
 (1)في كل بلد. الوطنيباإلضافة الى أعباء االعالة والرعاية التي يتحملها االقتصاد  تطلبهاالفئة والخدمات التي 

إن القول السائد بأن كل منا يشعر بتقدم عمره شيء يكاد يكون صحيحًا، فما يتقدم بنا إلى الكبر ما هي اال الحياة التي نشئت   
  (2)شخص. بالخبرات والعالقات والنجاحات التي ينفرد بها كل 

 ى االهتمام بهملإهو انقضاء الوقت بمصاحبة التغييرات االجتماعية والبيولوجية والنفسية، ومن ثم يصبحوا في حاجة  فالكبر   
في المجتمع حيث إننا دائما نوجه اهتمامنا لألطفال باعتبارهم بداية المستقبل والنظر  االهتمامكبار السن القليل من  ورعايتهم ويلقى

 ( 3) نهايته. من المعا، على إنهإلى كبار السن عند بلوغهم س
ير واالحترام ن يشعر المسن بالتقدوأمع تزايد حاجة المسن يومًا بعد يوم ومع حدوث تغيرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية البد و    

 (4) .جاتهوالدخل المالئم الحتيا الجديدةوتقبل المجتمع وتجنب االعتماد على اآلخرين والتدريب على مهارات جديدة وزيادة الصداقات 

 ويقصد بالمسن في هذه الدراسة:
 .عاما 06هو كل شخص تجاوز  .1
 داخل المجتمع. االجتماعيتقاعد عن العمل وفقد دوره  .2
 هم من الذكور واالناث. .3
عدم و  والخدمات،أو حرمان من الحقوق والسلع  وجود،نطوي على عدم تن االستبعاد االجتماعي عملية معقدة ومتعددة األبعاد إ     

الجتماعية سواء في المجاالت االقتصادية وا المجتمع،القدرة على المشاركة في العالقات الطبيعية واألنشطة المتاحة لغالبية الناس في 
 (5) السياسية.والثقافية أو 

الحرمان الذي يواجه الناس، الحرمان يوسع مفهوم الفقر ليشمل ليس فقط  المتعددة مناالستبعاد االجتماعي األبعاد مفهوم يعكس    
عدم القدرة على الوفاء باالحتياجات الفسيولوجية )على سبيل المثال الغذاء والسكن والصحة( واستحقاقات اإلنسان األساسية )مثل 

ن اإلقصاء االجتماعي ال يلزم أن يكو و والحقوق  نةوالثقافية والمواطالتعليم والصحة(، ولكن المهم أيضا االحتياجات االجتماعية 
 (0) بالدخل.بالضرورة متعلقا 

وهو يؤثر على كل من نوعية حياة األفراد واإلنصاف والتماسك في المجتمع. ومن ثم فهو إنكار لحق المساواة الذي يفرض من    
ادية والسياسية االقتصو  االجتماعيةقبل بعض فئات المجتمع على آخرين مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على المشاركة الفعالة في الجوانب 

تعرضوا  لذينا االنتحار، المسنين، األطفالحاالت  وجسديا،عقليا  المعاقين) المستبعدين فيفئات علماء االجتماع وحدد   .للمجتمع
 االجتماعي للمسن االستبعاد إلى العلماء بعض وينظر (7) .(المشكالتسر متعددة واأل والجانحين،لسوء المعاملة، مدمني المخدرات 

 (8) .مزمن نسبي حرمان باعتباره
من خاللها استبعاد األفراد أو المجموعات كليا أو جزئيا من يتم وقد تم تعريف االستبعاد االجتماعي على أنه "العملية التي    

  ."المشاركة الكاملة في المجتمع التي يعيشون فيه
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 عليهم تعود التي الوسائل من االقتراب عن وعجزهم األفراد حرمان طريق عن مستمر بشكل ذاته يظهر االجتماعي االستبعاد إن   
 مستبعدا المرء يكون  حيث نسبًيا، االجتماعي االستبعاد يجعل ما وهذا والمنافع، الوسائل من فائض لديهم بآخرين مقارنة بالمنافع

 العلماء بعض ينظر ولذلك وضعهم، مع التماهي على مقدرته مدى حيث ومن ذاته، المجتمع في آخرين أعضاء مع بالمقارنة فقط
 الحرمان ررف كان إذا الطرح هذا ضمن اجتماعًيا مستبعًدا يكون  فالفرد مزمن، نسبي حرمان باعتباره االجتماعي االستبعاد إلى

  .الوقت عبر السوء من مزيد إلى ويتجه مستمر،

 ومقاييسه، وتطوراته، وأبعاده، خصائصه، ناقشوا وقد، عموما االجتماع علماء بين االهتمام من بالكثير االستبعاد مفهوم حظي لقد   
 (9) والالمساواة. األبعاد، متعدد والفقر بالفقر، عالقته على التركيز وتم
تنوع واختالف ب يجب االخذ في االعتبار ان استراتيجيات التصدي لظاهرة االستبعاد االجتماعي متعددة ومختلفة ومتنوعة تتغير   

ختالف تختلف باختالف االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية، كما تختلف باالظاهرة وتعريفاتها وسياقاتها، هذه االستراتيجيات 
 .الهدف المراد تحقيقه

ن مستوى المشكالت والضغوط الحياتية التي يتعرض لها المسن ألى إ (Bacon Victoriaباكون فيكتوريا )دراسة  وقد اشارت  
تقدير المكانة و  المجتمعيتنخفض بشكل ملحوظ حينما يزداد االهتمام بالناحية االقتصادية وممارسة أنشطة الحياة اليومية والتدعيم 

 (16) لهم.االجتماعية 
ن المسنين الذين يعيشون بمفردهم يعانون من الناحية الصحية أإلى  أشارت )Denmark  Jeanدنمارك جين )دراسة و      

من مشكالت اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية وأيضا من فقدان المكانة  يعانيواالجتماعية عن الذين يقيمون مع أسرهم والكل 
  (11) .االجتماعية ووقت الفراغ

 ينواحن التقاعد عن العمل الذي يصاحب كبر السن يؤثر على نوعية حياة المسن خاصة في إ (Clarkكالرك )كما أكدت دراسة   
اعية العزلة االجتم هم المشكالت الناتجة عن ذلكأ الصحة والمرض والدخل المناسب مما ينعكس على مستوى الرضا عن الحياة وأن 

 (12) .وفقدان المكانة الذاتية وفقدان جماعة الزمالء
 العالقة بين فقدان الصداقة والمشكالت تأثير يهايظهر عل التيأكثر الفئات  من أن المسنين (Arggle أرجل) دراسةقد توصلت و    

    (13) اآلخرين.الجسمية والصحية واالجتماعية وزيادة شعورهم بالتجاهل والرفض من قبل 
أن المسنين أكثر الفئات شعورًا بالعزلة االجتماعية وينسحبون من المجتمع ومن ثم تزداد نسبة  (Acoonorأكونر)دراسة أثبتت و    

 (14)بالوحدة. على أنشطة متعددة يؤثر إيجابيا في عالج شعورهم  يحتوي ن ممارسة برنامج إاالكتئاب لديهم و 
منها المسنين وحاجاتهم المتعددة إلى الخدمات والمساعدات  يعانيوفى بُيتنا المصرية لم يختلف األمر من حيث المشكالت التي    

أن المسن يواجه رروف اجتماعية متغيرة يحاول أن يتوافق معها حيث ينخفض دخله ( نهى حامد)المهنية حيث أوضحت دراسة 
اهتمام  بأوجه عويض ذلكما لم يستطيع ت االجتماعيويواجه أوقات فراغ طويلة إضافة الى التغيرات الصحية مما يؤثر على توافقه 

  (15) .واشباعات جديدة
، في نتائجها انه كلما زادت الضغوط الحياتية المختلفة على المسن كلما زاد (محمد زعيتر، محمد أبو الخير)دراسة أوضحت فقد    

دم الشعور وع االجتماعية المكانةنحو الحياة ومن أهم هذه الضغوط، الضغوط االقتصادية واالسرية ووقت الفراغ و  السلبياتجاهه 
 ،الصحيةو إلى أن للمسنين العديد من الحاجات أهمها الحاجات االقتصادية  (غنيم عبد العزيز)دراسة توصلت و  (10) باألهمية.

والتقبل  لى الشعور بالحبإهمها حاجته أ والحاجات النفسية و  ،والحاجات االجتماعية ومن أهمها الحاجة الى عالقات الصداقة والترفيه
 (17)اآلخرين. من جانب 
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ويتضح من الدراسات السابقة سواء كانت عربية أو أجنبية أن المسنين يعانون من مشكالت متعددة صحية واقتصادية واجتماعية    
ونفسية وترويحية، وأنهم في حاجة إلى تحقيق التكيف والتوافق االجتماعي وتحسين عالقاتهم االجتماعية وتحقيق الكفاءة والمكانة 

ال بالعمل على استثمار امكانياته وقدراته وإعادة تأهيله مرة أخرى ليتوافق مع التغيرات الجديدة في حياته االجتماعية وهذا ال يأتي ا
سواء كانت مرتبطة بظروفه الصحية نتيجة لكبر السن أو الظروف االجتماعية والمجتمعية المحيطة به، وهذا ما تتفق فيه الدراسة 

 الحالية مع الدراسات السابقة. 
متكامل وذلك لتوفير خدمات متكاملة وشاملة في بعض  إطارلى تعاون العديد من المهن والتخصصات في إالحاجة ماسة لذا ف   

وفير رروف يهدف الى ت والذيونموذج الرعاية المفتوحة  اإلنسانيالمؤسسات المتخصصة ليتطور نموذج رعاية المسنين الى النموذج 
يعمل في رروف عدم قدرة بعض النظم األسرية على رعاية  الذي المؤسسيةذج الرعاية الحياة االسرية ونمو  تشبهبيئية مالئمة 

 (18) المسنين.
وقد  لمصري ااألسر البديلة لرعاية كبار السن في المجتمع  مشروعبالعوامل المؤثرة في قبول ( يسرى إبراهيم وفاء)دراسة اهتمت وقد   

 للعوامااستهدفت التعرف على أسس ومتطلبات برامج المسنين مستقبال وأيضا التعرف على دور الخدمة االجتماعية في مواجهة 
في وجود ا هولقد تمثلت أهم نتائج االجتماعيالبديلة لرعاية المسنين من منظور التخطيط  التي تؤدى لقبول أو رفض مشروع األسر

 (19) دمات كبار السن البد من مواجهتها من خالل العديد من المهن والتخصصات.عوامل متعددة تؤثر في برامج وخ
بأهمية رعاية المسنين من كافة الجوانب الجسمية والصحية والنفسية واالجتماعية داخل دور المسنين ( نادية عبده)دراسة توصى و    

 (26) بدورها.وخارجها وزيادة فاعلية تلك المؤسسات حتى تمكنها من القيام 
أوصت و  االجتماعيعلى ضرورة االستفادة من خبرات المسنين في مجاالت عديدة مرتبطة بالعمل  (إقبال األمير)دراسة وأكدت     

 ( 21) .وامكانياتهمبإمكانية وجود مشروعات إنتاجية بالجهود الذاتية تستثمر جهود المسنين 
مشكالت المسنين ل والتصديفالخدمة االجتماعية مهنة إنسانية توافرت لها كافة المقومات المهنية والعلمية التي تتيح لها التدخل    
نين لرعاية المس ةالعون لهم ومساعدتهم على تنشيط قدراتهم واستعادة امكاناتهم، ولقد حددت أهداف عامة وخطوط عريض يد ومد

 (22)-:تمثلت في
 قدرات وإمكانات المسن لمواجهة مشكالته وتأكيد قيمته الحقيقية في استثمار ما تبقى له من طاقات.تدعيم  .1
 تيسير مصادر الرعاية االجتماعية والخدمات وتطويع الموارد للمسن بتسهيل أساليب الحصول عليها. .2
 اخل المجتمع.دته إدماج المسن داخل الحياة االجتماعية وإيجاد البدائل المتاحة الستمرار مشارك .3
 رسم السياسة االجتماعية وسن التشريعات العادلة لرعاية المسنين والتقييم الدائم لها، مع توفير حلول شاملة لمشكالت المسنين. .4
لى أسلوب ع إن التمكين من المفاهيم الحديثة التي ارتبطت بالتطورات الحديثة التي لحقت بمهنة الخدمة االجتماعية وفرضت نفسها  

فئات لاالممارسة المهنية لألخصائيين االجتماعيين خاصة مع اتجاه الخدمة االجتماعية للعمل مع الفئات المستضعفة من السكان أو 
 ( 23) الفقراء والنساء والمعاقين جسميًا وعقليًا واألطفال المساء إليهم والمشردون بال مأوى والمسنون. مثلالمعرضة للخطر 

م التمكين إلى منح اإلنسان قدرًا أكبر من االعتماد على الذات وتلبية احتياجاته االستراتيجية المرتبطة بالتغيرات التي ويشير مفهو   
تؤثر على حياته وتهدف إلى إحداث تغيير في وضعيته في كافة مجاالت الحياة وزيادة قدرته في االعتماد على نفسه والمشاركة في 

يعكس الجهود المبذولة لمساعدة الناس على التحكم في رروف حياتهم، والحصول على المعلومات  لتمكيناف (24)قضايا تنمية المجتمع.
والموارد الالزمة، وتنمية المهارات الالزمة التخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أعلى مستوى من االعتماد على الذات 

 (25) .سياسيةوتعديل أحد الجوانب االجتماعية والبيئية وال
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وتعني كلمة التمكين أن الناس يجب أن يكونوا في وضع يتيح لهم المشاركة الكاملة في القرارات واآلليات التي توجه حياتهم    
ومصيرهم، وهذه المشاركة تتيح لهم الوصول إلى خيارات أوسع في توجيه مصيرهم وفتح مجاالت عمل جديدة، والحصول على وسائل 

 (20)إنتاج وعمل، ولو متواضعة. 
وقد أوضحت نتائج دراسة )لبنى عبد المجيد( أن التمكين لم يقتصر على الجانب االقتصادي المرتبط بتحريك الموارد أو اعادة   

مواجهة  يحقق القدرة الذاتية على الذيإلى التمكين النفسي للعمالء  امتد، بل من قبلتوزيعها أو تحسين مستوى الخدمات كما كان 
      ( 27)المحلية. جات التي تواجه المرأة في المجتمعات االحتياتلبية المشكالت و 

( فقد توصلت نتائجها إلى أن الخطوات األساسية للتمكين لها عالقة ايجابية ومباشرة مع Ellis, Jennifer Lindsayأما دراسة )  
، الحصول المعارف والمهارات، خلق الفرصبعضها البعض وتحدد الخطوات األساسية لعملية التمكين في )زيادة الكفاءة الذاتية، زيادة 

 (82) .على الموارد، اتخاذ االجراءات، تقييم التأثير(
Shankar, ( )2669(، )سلوى عبد الجواد، 2007Rodriguez, Dulce(( ،Shellman, Amy, 2009 ,وقد أكدت دراسات )    

,2010Manjunath على أن نجاح التمكين االجتماعي يتحقق من خالل استثمار القدرات الشخصية والذاتية ألفراد المجتمع****)
 وتحسينها بالدورات التدريبية المستمرة وزيادة المعارف والمهارات. 

تنمية و  الجتماعيةا للمسنين تقوم على المشاركة االجتماعيأن فاعلية التمكين  فيوقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة    
 . هذا المجتمع فيبناء القدرات بجانب استثمار الفرص والموارد المتاحة العالقات االجتماعية و 

تماعية، االج المشاركةمن خالل ) االجتماعيالتمكين قدرة  تحديدأنها تهدف إلى  يعن الدراسات السابقة فالية واختلفت الدراسة الح  
 .لمسنينل االجتماعي الحد من االستبعادعلى ( المكانة االجتماعية التكيف االجتماعي، ،العالقات االجتماعية

" أسلوب يسعى لمساعدة العمالء على امتالك القوة التخاذ القرار والعمل  بانهوفى إطار مهنة الخدمة االجتماعية عرف التمكين    
عبر حياتهم والتقليل من تأثير المعوقات الشخصية واالجتماعية التي تعوق ممارسة القوة الموجودة لديهم وذلك بزيادة المقدرة والثقة 

       (92) بالنفس الستخدام القوة وانتقال القوة من البيئة إلى العمالء".
( التمكين بانه "عملية يرتبط فيها كل من اإلخصائي االجتماعي Paula Allen& Charles Garvin,2000وقد عرف كل من )  

والعميل بأنشطة تهدف إلى الحد من الضعف لدى العمالء حتى يصبحوا أقوياء للمشاركة والتحكم والتأثير في مجريات األحداث 
 (36)حيث يتطلب من العمالء اكتساب مهارات خاصة ومعارف وقوة للتأثير على حياتهم وحياة أسرهم".والمواقف التي تؤثر على حياتهم 

ويرتبط التمكين االجتماعي بشبكات وإطار تنظيمي فاعل يدعم العالقات االجتماعية بين الناس من جانب والمنظمات االجتماعية   
 (32)بأنفسهم".  ليتخذوا قراراتهم والمسئوليات السلطات والطبقات لمستوياتا كافة في األفراد بأنه "منح ويعرف (31)من جانب آخر. 

 .لحياتيةافالتمكين هو عملية زيادة القوة الشخصية، المجتمعية، أو السياسية حتى يمكن لألفراد اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم 
 (34)وهو أيضا مشاركة الناس في االختيارات التي تؤثر على حياتهم، وإعطائهم أقصى درجات التحكم في حياتهم.  (33)

"عملية مساعدة األفراد واألسر والجماعات والتنظيمات والمجتمعات على زيادة قدراتهم  هوأن التمكين  (Barker, 1999)ويري     
 ( 35)الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واستثمارها في تحسين رروفهم وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية". 

ص غير قادر ومستضعف يحتاج لالعتماد على اآلخرين ويختلف مفهوم التمكين عن مفهوم االعتمادية الذي يرى أن العميل شخ     
لتحسين رروفه الشخصية والبيئية، فالمرشد يساعد العميل على فهم ذاته، والتعرف على نقاط القوة في شخصيته ورروفه، فليس كل 

مصادر تدعيم هذه الما لديه هو سلبيات ومشكالت، فالعميل لديه خبرات ومصادر وقيم وعالقات ربما ال يدركها، والمرشد دوره 
 اً وتقويتها. أما التمكين فيعني " العمليات التي تهدف إلى زيادة المهارات الذاتية والتفاعلية والمقدرة الذاتية حتى يصبح اإلنسان قادر 

 (30)على أن يتخذ خطوات، ويقوم بأنشطة لتحسين رروفه الحياتية ". 
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معايير يمكن من خاللها قياس درجة أو مستوى التمكين يأتي في مقدمتها تعزيز ثقة ألمم المتحدة أربعة لاإلنمائي برنامج الحدد و     
 (37)اإلنسان في ذاته وزيادة قدراته ووعيه في التعبير عن مطالبة وتنمية قدرته على اتخاذ القرار وأخيراً زيادة قدرته على العمل الجماعي.

االجتماعي بأنه: قدرة األفراد على التحكم بحياتهم ووضع جدول أعمالهم الخاص، التمكين قد عرفت المنظمة الكندية للتنمية الدولية و   
 لحل مشاكلهم مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على االعتماد على ذاتهم. اتواكتساب المهارات والخبر 

( صورًا مختلفة للتمكين االجتماعي تتمثل في: ESCWA) قتصادية واالجتماعية لغربي آسيالجنة األمم المتحدة االوحددت    
 (83) المساواة االجتماعية والتمثيل السياسي والحصول على التعليم والمسكن والرعاية الصحية.

ن الغرض من التمكين هو مساعدة المسنين الستخدام قواهم وقدراتهم وكفاءتهم أ على (Cox & Parsonsويؤكد كوكس وبارسونز )  
لحشد مواردهم نحو حل مشكالتهم وصواًل الى التمكين حيث يستند التمكين على المبادئ التي تتضمن اشراك العمالء في تحديد 

 لجماعيااجون للمهارات االجتماعية واستخدام العمل المشكلة وتخطيط عملية التغيير كما يؤكد استخدام نقاط القوة للعمالء الذين يحت
 (39)الضرورية. وربط المسنين بالموارد 

 -ويقصد بالتمكين في هذه الدراسة: 
 .القرارات اتخاذ في مشارَكته خالل من المسن تقوية .1
 المهارى بما يضمن رفع مستوى األداء والمشاركة في المجتمع. –المعرفي الجانب-التوعيةتضم التقوية جانب  .2
 .مشكالتهم من التخفيفتلبية احتياجاتهم و  في تساعد التي المختلفة المسنين بالخدمات وعي زيادة .3
 إتاحة الفرص والموارد في المجتمع التي تمكن المسنين من الحصول على الحقوق وأداء الواجبات.  .4
ضوء العرض السابق للقضية موضوع الدراسة وانطالقاا من الدراسات السابقة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، يمكن  في   

 الجتماعياباستخدام مدخل التمكين  االجتماعي: هل يسهم التخطيط التاليتحديد القضية الرئيسية للدراسة في التساؤل الرئيسي 
 سنين؟الحد من االستبعاد االجتماعي للم في

  ا: المنطلقات النظرية للدراسة:نيثا
فراد الذين يعانون من تفاعالت معقدة ناتجة عن يعتبر هذا النموذج منظور بيئي لمساعدة األ :The Life Model نموذج الحياة

فراد على دة األمساعداء الوريفي االجتماعي، وبالتالي ضغوط في عالقاتهم بالبيئات المختلفة لتعديل تلك العالقات وتحسين األ
مة منطلقاته فراد، حيث مالئسر واألالتكيف االجتماعي، ويمكن لهذا النموذج العمل بفاعلية في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها األ

سرة ذا كانت قدرات وامكانيات األإخاصة و الناجمة عنها، أساليبه مع المتغيرات المرتبطة بالضغوط سواء المسببة لها أهدافه و أ و 
 (46)حداث الحياة ذاتها. ألى جانب إيضا امكانيات البيئة ومكوناتها تشكل سببا في ايجاد الضغوط أفرادها و أو 

اك امكانياتها وتغيير وإدر  ( ودفعها للنمو المستمرالمسن المستبعدوتستخدم الباحثة هذا النموذج لما يستهدفه من تقويه لذات العميل )  
، فرادها في التخلص من العالقات المعقدة الناجمة عن الضغوطأسرة و الرئيسي للنموذج في مساعدة األالبيئة، وذلك ارتباطًا بالهدف 

ويتم ذلك من خالل التركيز على القوى االيجابية ومصادر المساندة االسرية والبيئة االجتماعية له لمواجهة المشكالت الناجمة عن 
 داء الوريفي لألسرة وأفرادها.العجز في األ

 ضغوطاً  أيا كان نوعه تحوال في حياته يخلق المسن سواء كان ذكر أو أنثى لالستبعادوفى موضوع الدراسة الحالية يعتبر تعرض    
 ا جديدة،سرية وطرق اتخاذ القرارات فيها مما يخلق ضغوطدواره، كما قد تتأثر العالقات األأتغييرات في عليه خارجية وداخلية ويفرض 
 (14)-من ثالثة مراحل هي: ويتكون نموذج الحياة 

http://www.escwa.un.org/arabic/index.asp
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مرحلة البداية: وفى هذه المرحلة يعد االخصائي نفسه ليدخل في حياة العميل ليواجه الحقائق الموضوعية وغير الموضوعية في  .1
نحو المشكلة  هحياته من خالل حصوله على المعلومات والحقائق في الجلسة التمهيدية والتي يتعرف فيها على توقعات العميل ومشاعر 

 مخطواتهلى تفاهم مشترك لإعن حاجاته ومشكالته والوصول  لى توفير مناخ مناسب ويساعده على التعبيرإوطرق حلها، ويسعى 
 دوار.األهداف والمهام و لى فهم مشترك حول المشكلة واألإالقادمة. وفى هذه المرحلة يتم التعاقد بين األخصائي والعميل والوصول 

هي المرحلة التي يتم فيها التدخل المهني من خالل ثالث مناطق لالهتمام هي )تحوالت الحياة والعمليات البيئية مرحلة العمل :  .2
والعمليات التكيفية كمصادر للضغوط(، فعندما يعانى الناس من الضغوط الناشئة من تحوالت الحياة فان وريفة األخصائي هي 

زمات لمساعدتهم على التحرك في اطار تحوالت حياتية من خالل دعم قدراتهم حداث األأمساعدتهم على مواجهة مطالب الحياة و 
التكيفية واالستجابة للتوافق مع الحاجات المتزايدة، وهنا يستخدم األخصائي دور الممكن ودور التربوي ومقدم التسهيالت لبناء قدرة 

ذنب ات المؤثرة في الشخصية كالخجل والقلق والشعور بالدنى من السيطرة على بعض التغيير ألى حد إالناس على المواجهة والوصول 
 .دنى من تحقيق الذات والثقة بالنفس واالخرينألى حد إللوصول  واالنطواءحباط واإل

اة ن المشكالت والحاجات سببها البيئة(، فالتحوالت التي تحدث في البيئة في الحيأوقد تكون العمليات البيئية مصدر الضغوط )أي    
العالقات دوار و لى رهور مشكالت اجتماعية وبالتالي تحدث تغيرات في المكانات واألإالسياسية واالقتصادية واالجتماعية تؤدى 

 ناس الستخدام الموارد المتاحة والتأثير على المنظماتاالجتماعية وتصبح مصدرًا للضغوط، وهنا يكون تدخل األخصائي لمساعدة ال
  التي تقدم الخدمات وهنا يقوم االخصائي بدور الوسيط والمدافع ودور المنظم.

الزوج )الزوجة(  و غيابأ زواج األبناءسرة ضغوطا بسبب فراد قد تكون مصدرا للضغوط حيث تواجه األوالعمليات التكيفية بين األ   
وهذه الضغوط تؤثر على نماذج االتصاالت في االسرة وعلى طبيعة العالقات وبذلك تخلق اضطرابات ، بمرض مزمنحدهما مرض أو أ

انفتاحا وتنمية  كثرألتحوالت الحياة، وتتركز جهود االخصائي هنا في مساعدة االسرة ليتصلوا ببعضهم بطريق  وتضيف ضغوطاً 
 .طدوار الممكن والتربوي ومقدم التسهيالت ودور الوسيأوهنا يستخدم األخصائي  سر،العالقات االجتماعية بينهم وبين غيرهم من األ

نهاء وفى ن يكون التدخل المهني لإلخصائي االجتماعي قد حقق أهدافه، فالمرحلة التالية تكون مرحلة اإلأنهاء: بعد مرحلة اإل .3
م الخدمات نهاء وأيضا تقييوالتعامل مع بعض المشاعر حول اإلنجازات التي تمت، والتخطيط للمستقبل هذه المرحلة يتم مراجعة اإل

 التي تم تقديمها.
 ثالثا: أهمية الدراسة

تزايد نسبة كبار السن في كل من المجتمعات المتقدمة والنامية بشكل واضح نتيجة للتغير في نسب المواليد والوفيات وارتفاع  .1
 مستوى الصحة العالجية والوقائية بوجه عام.

 . مجتمع ينبغي االستفادة من خبراتهم ألين المسنون ثروة بشرية إ .2
المجتمع يحقق العدالة المجتمعية بما يهدف إليه من توزيع المسئوليات ومساعدتهم على مواجهة الظروف  فيالفئة هذه تمكين  إن .3

 القاسية.
التمكين و  باالستبعادخاصة فيما يتعلق  بصفة االجتماعيإثراء البناء المعرفي للخدمة االجتماعية بصفة عامة والتخطيط  .4

 نتيجة لندرة المراجع العربية في حدود علم الباحثة. للمسنين االجتماعي
 .االجتماعي الحد من االستبعاد في مسنينلل االجتماعيدور التمكين  تناولت-الباحثةحدود علم  في –عدم وجود دراسات .5
د من الحتساعد على  خطة عمل مقترحةتحقيق هدف رئيسي هو" التوصل إلى  إلىتسعي هذه الدراسة  أهداف الدراسة: اا:رابع

 ". مسنينلل االجتماعي نالتمكي ماالستبعاد االجتماعي باستخدا
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 ا: تساؤالت الدراسةخامس
وينبثق  الجتماعي؟الحد من االستبعاد افى  مسنينللالتمكين االجتماعي ما تأثير هو: تقوم هذه الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيسي   

 من هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية هي:
 ؟االجتماعيلحد من االستبعاد افى  مسنينللالعالقات االجتماعية تأثير  ما .1
 ؟االجتماعيالحد من االستبعاد فى  االجتماعيةالمشاركة  ما تأثير .2
 ؟االجتماعيالحد من االستبعاد فى  التكيف االجتماعي ما تأثير .3
 ؟االجتماعيالحد من االستبعاد فى المكانة االجتماعية  تأثيرما  .4

 جراءات المنهجية اا: اإلدسسا
  قة العينة بطري االجتماعيهذه الدراسة لنمط الدراسات الوصفية التحليلية معتمدة على المسح  تنتمي ومنهجها:نوع الدراسة

 . للمسنين
 مجاالت الدراسة 
 أسيوط.ة دينم فيللدراسة الحالية  المكاني: يتمثل المجال المكانيالمجال  .أ
 .مسن (56) وعددهم المقيمين بمدينة أسيوط سحب عينة عشوائية من المسنينتم  البشري:المجال  .ب
 (.8261 مارس) ( حتى8261 فبرايرتم جمع البيانات في الفترة من )المجال الزمني:  .ج
  :وقد مرت عملية تصتتتتتتتتتتتتميم هذه ، استتتتتتتتتتتتتمارة استتتتتتتتتتتتتبيان من إعدادهااعتمدت الباحثة في جمع البيانات على أدوات جمع البيانات

 -اآلتية: االستمارة بالمراحل 
وفى هذه المرحلة قامت الباحثة بوضع أهداف وتساؤالت الدراسة أمام عينها، والتفكير في األسئلة التي  األسئلة:صياغة مرحلة  (1

وبعد الرجوع إلى مجموعة الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية واالطالع على بعض االستمارات  تتناسب وطبيعة المبحوثين
 والمقاييس القريبة من الدراسة الحالية لالهتداء بها في عمل استمارة االستبيان.

عة من المحكمين من حيث قامت الباحثة بإجراء الصدق الظاهري لالستمارة من خالل عرضها على مجمو الصدق الظاهري:  (2
وفى ضوء مالحظاتهم قامت الباحثة بتعديل وإعادة صياغة بعض  ( محكمين.16أساتذة الخدمة االجتماعية بجامعتي أسيوط وحلوان )

األولية  على البياناتاألسئلة وحذف بعض األسئلة والعبارات وإضافة أخرى، حيث خرجت االستمارة في شكلها النهائي مشتملة 
 عبارات. 8كل متغير على  يحتوي عبارة بحيث ( 32لى )باإلضافة إة سئلأ (9) هاوعدد
وطبقت عليهم  المسنينمفردات من  (9)عينة عشوائية قوامها  تم إجراء الثبات لهذه االستمارة عن طريق اختيارثبات االستمارة:  (3

 :كآالتياالستمارة، وبعدها بعشرة أيام طبقت عليهم االستمارة مرة أخرى وتم حساب معامل الثبات طبقا لمعادلة "جتمان" 
  } المبحوثينعدد × األسئلة  عدد /عدد األخطاء {-1معامل الثبات جتمان =

     96.8= 666.1 -1} =288 /29 {-1 = }9×  32 /29{ -1 =معامل الثبات 
 وهو معامل صالح للثبات. 96.8إذن معامل الثبات = 

0.94  =  الصدق اإلحصائي = √ 0.89 
 وبذلك يكون معامل الصدق والثبات مقبولين مما يدل على صدق وثبات االستمارة وصالحيتها للتطبيق.                                   
 (.1= أبدا(، )2= أحيانا) (،3= دائماالوزني الثالثي حيث: )أسلوب التدرج  االستمارةاتبعت عبارات  التقدير:موازين  (4
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 :نتائج الدراسة الميدانيةاا: بعسا

 ( يوضح وصف عينة الدراسة1جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المتغير البيانات األولية م

 النوع 1
 %02 31 ذكر
 %38 19 أنثى

 السن 2
 %44 22 سنة 06-05
 %30 18 سنة 05-76
 %26 16 سنة فأكثر 76

 الحالة االجتماعية 3
 %74 37 متزوج
 %20 13 أرمل

 الحالة التعليمية 4
 %30 18 مؤهل عالي
 %54 27 مؤهل متوسط
 %16 5 يقرأ ويكتب

 الوظيفة قبل التقاعد 5
 %14 7 أستاذ جامعي

 %08 34 مورف حكومي
 %18 9 ال أعمل

 الدخل الحالي 6
 %36 15 عالي
 %48 24 متوسط
 %22 11 قليل جدا

 الحالة الصحية 7
 %40 23 جيدة

 %54 27 ضعيفة

 عدد األبناء )إن وجد( 8
 %22 11 ثالثة أبناء
 %54 27 خمسة أبناء

 %24 12 ستة أبناء فأكثر
 %166النسبة المئوية             56المجموع                  ن = 

وهذا قد يرجع إلى سهولة التفاعل مع  من عينة الدراسة من الذكور %02يتضح أن نسبة  (1جدول رقم )البيانات باستقراء    
المجتمع الخارجي من قبل الذكور أكثر من النساء في هذه المرحلة العمرية، وبالرغم من حصول النسبة األكبر على المؤهل المتوسط 

 يحصلون عليه بعد التقاعد متوسط ال يلبى ذلك فان الدخل الشهري الذى نهم كانوا يعملون في ورائف حكومية متميزة ومعأإال 
مراض المزمنة التي ( منهم ضعيفة فهم يعانون من بعض األ%54ن الحالة الصحية للنسبة األكبر)إالشخصية خاصة و  االحتياجات

ن في توفير ذلك وجود األبناء العاملي دوية بشكل مستمر، وقد يساهم فيلى عالج يومي ويجب عدم اإلهمال وتوفير هذه األإتحتاج 
سرته أن كل ابن مسئول عن إمن األبناء إال  5( لديهم %54ن النسبة األكبر )أبعض األسر وهذا يمثل القلة القليلة بالرغم من 

 الصغيرة وينشغل عن والديه بسبب طبيعة عمله وحياته االجتماعية.
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           طبقا لمتغير العالقات االجتماعية استجابات المبحوثين( يوضح 2جدول رقم )

 العبارة م
مجموع  االستجابات

 األوزان
المتوسط 
 المرجح

 الترتيب
 أبداً  احياناً  دائماً 

 2 2.40 123 16 7 33 يؤلمني فقدان أصدقائي في هذه المرحلة  1
 3 2.44 122 16 8 32 ل عنى فقط من أصدقائيأسال عمن يسأ 2
  1 2.7 135 1 13 30 تبادل الزيارات مع األصدقاءحرص على أ 3
 4 2.38 119 16 11 29 شعر بالحنين لألصدقاء والزمالءأ 4
 7 1.02 81 28 13 9 ال تزيد عالقاتي مع جيراني عن التحية عند اللزوم 5
 8 1.5 70 32 16 8 خرين تهمنيخبار اآلألم تعد  0
 0 2.60 163 7 33 16 تردد في اللجوء ألصدقائي عند مواجهتي ألي مشكلة أال  7
 5 2.34 117 7 19 24 مناسباتهم الخاصةفي  زمالئيشارك أ 8

 --- 17.52 870 165 114 181 المجموع 
  2.19 169.5 13.12 14.25 22.02 المتوسط الوزني 
 %166 20.25 28.5 45.25 النسبة 
 56ن =  %73 الدرجة النسبية 

 

أكثر العبارات تأثيرًا وقد جاءت  %73بلغت قوتها النسبية  العالقات االجتماعيةمؤشرات أن ( 2م )يتضح من بيانات الجدول رق   
هو الحرص على تبادل الزيارات مع األصدقاء وبالتالي فان فقدان أحد منهم يؤثر بصورة سلبية على المسن في هذه المرحلة، على 

ليهم إللجوء صة وااويحرص على مشاركتهم في مناسباتهم الخ لألصدقاءالرغم من ذلك فهو يتواصل معهم ويشعر بالحنين الدائم 
من  الجيدة وتوطيد هذه العالقاتن العالقات االجتماعية إمشكلة سواء شخصية أو اجتماعية، وهذا يدل على  ألىأيضا عند تعرضه 
 .كل كبير في الحد من استبعاده اجتماعياشوتسهم ب المجتمعأفراد على تفاعل المسن مع  أكثر العوامل تأثيراً 

           طبقا لمتغير المشاركة االجتماعية استجابات المبحوثين( يوضح 3جدول رقم )

 العبارة م
مجموع  االستجابات

 األوزان
المتوسط 
 المرجح

 الترتيب
 أبداً  احياناً  دائماً 

  0 2.60 163 9 29 12 لى ممارسة األنشطة المتنوعةإأسعى  9
 1 2.7 135 3 9 38 تطوع في أي جمعية تخدم المجتمعأن أأرغب في  16
 8 1.5 75 31 13 0 خرينالجلوس بمفردي عن مشاركة اآلأفضل  11
 2 2.0 136 4 12 34 لى لحل مشكالتهمإزمالئي  أن يلجأيسعدني  12
  3 2.40 123 13 1 30 شعر بالسعادة عندما أشارك في عمل ناجحأ 13
 7 1.94 97 15 23 12 شعر بأني انسحب من الحياة بشكل تدريجيأ 14
 5 2.14 167 26 3 27 احتفاالتهم الخاصةفراد أسرتي أأشارك  15
 4 2.18 169 4 33 13 لى حل مشكالت المحيطين أثناء وقت فراغيإأسعى  10
 -- 17.58 879 99 123 178 المجموع 
 -- 2.19 169.8 12.37 15.3 22.25 المتوسط الوزني 
 %166 24.7 36.7 44.5 النسبة 
 56ن =  %73.25 الدرجة النسبية 
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رغبة المسن وقد جاءت  %2573.بلغت قوتها النسبية  االجتماعية المشاركةأن مؤشرات  تبين (3بيانات الجدول رقم )وباستقراء    
ليه إ أفي التطوع لخدمة المجتمع عن طريق جمعيات تنمية المجتمع من أكثر العبارات تأثيرا وتلى ذلك سعادة المسن عندما يلج

سعى دائما ي هيشعره بالفرحة عند قيامه بعمل ناجح سواء تلبية حاجة أو مساعدة في حل مشكلة وانزمالئه في حل مشكالتهم مما 
كثر العوامل تأثيرا سلبيًا أالستغالل وقت فراغه في العمل المفيد والنافع له ولغيره ومشاركته الفاعلة ألفراد اسرته في احتفاالتهم، أما 

ها قيمة، ن حياته ليس لأركة في اتخاذ القرارات مما يجعله يشعر باليأس والحزن و على المسن هو جلوسه بمفرده بعيد عن المشا
 في تمكين المسن بالمجتمع والحد من استبعاده االجتماعي.   تأثيرابالتالي نجد أن المشاركة االجتماعية أكثر العوامل 

           استجابات المبحوثين طبقا لمتغير التكيف االجتماعي( يوضح 4جدول رقم )

 العبارة م
مجموع  االستجابات

 األوزان
المتوسط 
 المرجح

 الترتيب
 أبداً  احياناً  دائماً 

 8 1.84 92 28 2    26 أحرص على التعرف على ما يحدث لشخصيتي في هذه المرحلة 17
 5 1.98 99 22 7 21 ليس لي هوايات اقضى فيها وقت فراغي 18
 7 1.88 94 15 20 9 بأي عملبذل كل جهدي عندما أقوم أ 19
 3 2.14 167 16 23 17 ليها إطلب المشورة من غيرى عند الحاجة أ 26
 1 2.30 118 16 12 28 اسعى الكتساب مهارات جديدة وخبرات جديدة 21
 2 2.2 116 12 10 22 حاول استخدامها جيداً أأعلم قدراتي وإمكانياتي و  22
 0 1.90 98 13 20 11 محروما منه سابقاً هذه المرحلة فرصة لعمل ما كنت  23
 4 2.1 165 8 29 13 ن أتكلم عما اعانيه مع غيرى أخجل من أال  24
 -- 10.40 823 118 141 141 المجموع 
 -- 2.65 162.8 14.75 17602 17.02 المتوسط الوزني 
 %166 29.5 35.25 35.25 النسبة 
 56ن =  08.58 الدرجة النسبية 

 

سعى المسن  نجد أنحيث  ،%08.5االجتماعي بلغت قوتها النسبية  تكيفأن مؤشرات ال (4بيانات الجدول رقم )يتضح من    
ع المجتمع بجانب م االجتماعييعطى فرصة أكبر للتكيف  جيداً  الكتساب مهارات وخبرات جديدة واستغالل امكانياته وقدراته استغالالً 

ذه المرحلة نظرة متفائلة لى هإلى المقربين له يجعله أكثر توافقا ونظرته إفي الحديث عما يعاني منه  تهخرين ورغبطلبه المشورة من اآل
 المجتمع.أفراد ومؤسسات مع  تكيفً أكثر  هجعلت
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           استجابات المبحوثين طبقا لمتغير المكانة االجتماعية( يوضح 5جدول رقم )

 العبارة م
مجموع  االستجابات

 األوزان
المتوسط 
 المرجح

 الترتيب
 أبداً  احياناً  دائماً 

  4 2.14 167 16 23 17 أشعر بإمكاناتي إدارة شئون حياتي الخاصة بمفردي 25
 7 1.04 82 28 12 16 اشعر بأني شخص غير مفيد في المجتمع 20
 0 1.98 99 14 23 13 أقدر رروف أوالدي وانشغالهم بحياتهم 27
 8 1.58 79 33 5 12 وال أستطيع استخدام قدراتي اشعر بأني ُمهمل 28
 5 2 166 12 20 12 اشعر بفقداني لمكانتي االجتماعية 29
 2 2.28 114 12 12 20 اهتم بمظهري ومالبسي 36
 3 2.20 113 11 15 24 ملك الكثير ألعطيه لآلخرينأشعر بأني الزلت أ 31
 1 2.04 132 0 0 38 خرينأحافظ على مواعيدي مع اآل 32
 -- 10.52 820 120 122 152 المجموع 
 -- 2.60 163.2 15.75 15.25 19 المتوسط الوزني 
 %166 %31.5 %36.5 %38 النسبة 
 56ن =  %08.8 الدرجة النسبية 

 وجاءت محافظة المسن على %08.8االجتماعية بلغت قوتها النسبية مكانة أن مؤشرات ال (5بيانات الجدول رقم ) توضح    
إدارة شئون  ن يعطيها لآلخرين بجانب قدرته علىأن لديه الكثير من القدرات والخبرات التي يمكن أمواعيده واهتمام بمظهره ومالبسه و 

لبى على ن هناك عوامل تؤثر بشكل سأال إمن أكثر العوامل التي تجعله يشعر بمكانته االجتماعية العالية،  هحياته الخاصة بمفرد
لمجتمع وال يستطيع في ا دشخص غير مفي بانهه بظروفهم الخاصة وحياتهم الشخصية واحساسه ئبناأمكانته االجتماعية ومنها انشغال 

الذاتية  للى مساعدته على تنميه العوامإاستغالل قدراته مما يجعله يشعر باالستبعاد االجتماعي في المجتمع، لذا فهو في حاجه 
 والبيئية التي تؤثر بشكل إيجابي على مكانته االجتماعية.   
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 االجتماعي. لحد من االستبعادكمدخل للمسنين خطة عمل مقترحة لتفعيل دور التمكين االجتماعي ل
يقصد بخطة العمل " وضع مجموعة من اإلجراءات المعتمدة على أسلوب التخطيط العلمي لمواجهة مشكالت متوقعة أو مواجهة    

مضاعفات مشكلة وقعت فعاًل، ويكون الهدف هو الحيلولة بشكل كامل أو جزئي دون حدوث المشكلة التي لم تقع، أو مواجهة 
 -تفقت معظم الدراسات على أن السياسة الوقائية تستهدف أمرين هما: المضاعفات التي حدثت أو كليهما"، وقد ا

 إعاقة العوامل المؤدية إلى حدوث المشكلة. .1
 تنشيط العوامل المؤدية إلى عدم حدوث المشكلة.   .2

 -بعد عرض نتائج الدراسة يمكن وضع خطة عمل من خالل النقاط األتية:           
 :خطة العملاألسس العلمية التي تعتمد عليها  (أـ
  .اإلطار النظري الموجه لهذه الدراسة وما تضمنه من مفاهيم مرتبطة بالمسنين والتمكين االجتماعي .1
نتائج  وما انتهت اليه من التمكين االجتماعي بصفة خاصةبالدراسات السابقة التي اهتمت بالمسنين بصفة عامة وعالقته  .2

 .وتوصيات
 .اإلجابة على تساؤالت الدراسةنتائج الدراسة الحالية التي جاءت من خالل  .3
 في فهم وتحليل موضوع الدراسة بشكل أوضح. هادور و الدراسة،  أفراد عينةالمقابالت التي أجرتها الباحثة مع  .4

ي المجتمع فهذه الفئة بهدف تمكين  مسنينللوالصحية تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية  :هدف خطة العمل (بـ
لك يتم وذلهم  االجتماعية ةمكانن عالقاتهم االجتماعية وتحقيق اليوتحسالمشاركة من خالل تحقيق التكيف االجتماعي وزيادة 

 باالستفادة من الموارد واالمكانيات المتاحة في األسرة وفى المجتمع ككل.
 بوجه خاصة.  في المجتمع المستبعدمسن بشكل عام والمسنين الفئة المستهدفة: ال (جـ
 الجهات المشتركة في تنفيذ الخطة (دـ

 األسرة سواء كانت نووية أو ممتدة. 
 ندية االجتماعية ودور المسنين.األ 
  رعاية المسنينالجمعيات األهلية العاملة في مجال منظمات المجتمع المدني و. 
  تربية مثل وزارة الصحة، وزارة ال بهذه الفئةالمؤسسات الحكومية مثل )وزارة التضامن االجتماعي، وغيرها من الوزارات المهتمة

 وغيرها...(.وزارة النقل،  وزارة الشباب والرياضة، والتعليم،
 .كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية 
 جب مراعاتها عند تنفيذ خطة العملوااالعتبارات ال (هـ

 .ككل المجتمعاألسرة و المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي والثقة بين أفراد و ضرورة تعزيز المساواة  .1
 .رعاية المسنينوالمؤسسات المتعاونة في  هيئاتزيادة الثقة بين ال .2
 توفير الموارد المالية والمادية الالزمة لتنفيذ الخطة. .3
 من الخطة. ةستفيدالم الفئةاالهتمام بتوفير قاعدة بيانات كاملة عن  .4
 . المسنيناالستفادة من خبرات المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وتمكين  .5
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 االستراتيجيات المستخدمة في تنفيذ خطة العمل  (وـ
التفاعل واالتصال: وتستخدم لتشجيع االتصال بين المسنين وبعضهم البعض داخل المجتمع وبينهم وبين أفراد أسرهم  ةاستراتيجي (1

 وار.  جت االجتماعية وتكوين الصداقات والوتدعيم العالقا
أنفسهم في حل مشكالتهم حيث أنهم أقدر الناس على حل  مسنينوتستخدم في حالة االعتماد على ال استراتيجية المشاركة: (2

فاعل الفعال ، حيث تساعد هذه المشاركة الديمقراطية والتالمناسبة لهمالبرامج الخطط و مشكالتهم بأنفسهم باشتراكهم في وضع وتنفيذ 
 القدرة على مواجهة وحل مشكالتهم. واكتسابهموتنمية شخصيتهم  المسنينعلى تعديل اتجاهات 

المسن وتوضيح التغيرات التي تحدث له وتحديد المشكالت والحاجات وتحديد األفكار إلقناع  وتستخدم :استراتيجية اإلقناع (3
غير المتوافقة واستبدالها بأفكار وسلوكيات أكثر منطقية واكتشاف مناطق الضعف لدى المسن وتنميتها ومناطق القوة  والسلوكيات

 واستثمارها، ومساعدته على تقبل الواقع االجتماعي واالقتصادي ومحاولة بذل الجهد للتكيف مع هذا الواقع وإيجاد بدائل جديدة.
 العملالمهارات المستخدمة في تنفيذ خطة  (زـ
 مهارة االتصال. (1
 المهارة في تقدير االحتياجات. (2
 المهارة في استثمار الموارد واإلمكانيات المتاحة. (3
 .وتسجيلها المهارة في جمع البيانات والمعلومات (4
 المهارة في عقد الندوات. (5
 المهارة في التفاوض. (6
 المهارة في وضع خطة العمل. (7
 األدوات المستخدمة في تنفيذ خطة العمل (حـ

 خطة العمل على أدوات متنوعة إلنجازها ومن هذه األدوات ما يلي: تعتمد      
 للتعرف على المشكالت والمعوقات التي تواجههم. المسنينمع الفردية والجماعية المقابالت  .1
 الزيارات المنزلية. .2
 الندوات والمحاضرات في موضوعات مختلفة تهم المسنين. .3
 األنشطة الثقافية والفنية. .4
 دور المخطط االجتماعي في تنفيذ خطة العمل  (طـ

 -لكي يقوم اإلخصائي االجتماعي بدوره بفاعلية في تمكين المسنين يجب عليه:     
 ن يتعرف على األفكار والتصورات للمسنين.أ -أ
 عمار.ن يقدر مواقف وخبرات المسنين من مختلف األأ -ب
 آلخر.يمان بوجود فروق فردية بين المسنين تختلف من فرد اإل -ج
على الجوانب المتغيرة في حياة المسن كالحالة الصحية أو الظروف االجتماعية واالقتصادية واالختالفات الثقافية فيما  أن يركز -د

 -االجتماعي ما يلي:  خصائ ومن أدوار اال، يتعلق بالعالقات االسرية وأدوار المسنين
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خدمات المؤسسات المقدمة للالمسنين وأسرهم وبينهم وبين دور الوسيط: وهو الدور الذي يمثل فيه المخطط حلقة وصل بين  (1
 .هموالهيئات الحكومية واألهلية وذلك لإللمام بكافة متطلبات

مات الموجودة البرامج والخدحتياجاتهم وكيفية االستفادة من شباع امشكالتهم وا حلفي  المسنيندور الممكن: حيث يقوم بمساعدة  (2
  االجتماعي. مالتي تساعدهم على تحقيق ذاتهم والتكيف مع الظروف الجديدة مما يؤدى الى زيادة أدائه ،المجتمعب
دور الفني: ويتطلب هذا الدور إلمام المخطط بالمعلومات الفنية الكافية كمعرفة اإلدارات الحكومية والهيئات األهلية، وكيفية  (3

 المساعدات في الميادين المتخصصة. الحصول على
 دور الخبير: يقوم المخطط بتوفير الخبرة المطلوبة لحل أي مشكلة ومحاولة البحث عن مصادر هذه الخبرة. (4
كالتهم بما يتناسب مع مش لهذه الفئةجامع ومحلل البيانات: يقوم بإجراء البحوث التي تتعلق بتطوير الخدمات المقدمة  دور (5

ي تعترض ، ودراسة الصعوبات التالمسنعيش فيها يامه بدراسة الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي واحتياجاتهم، وقي
 .حصوله على الخدمات التي يحتاجها من المؤسسات المختصة برعاية المسنين

 سات االجتماعيةالمؤسبقدراتهم وإمكانياتهم وتوعيتهم بالبرامج والخدمات التي تقدمها  المسنينالمعالج: حيث يقوم بتوعية  دور (6
 أيضا على تعديل أفكارهم تجاه أنفسهم وتجاه األخرين.تهم لهم ومساعدتهم على حل مشكالتهم، ومساعد

موارد على تنفيذها، واستخدام الاالجتماعية واالشراف  والمؤسساتدور المخطط: يقوم باالشتراك في وضع خطة العمل باإلدارات  (7
وترتيب تلك االحتياجات حسب األولوية، ومحاولة إدراج تلك المسنين المتاحة أفضل استخدام ممكن، وأيضا تحديد احتياجات 

  .ات المعنية برعاية المسنينوزار الاالحتياجات ضمن خطة 
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