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الصحة النفسية للمسنني يف ضوء القران الكريم وعلم النفس
ملخص بحث
الصحة النفسية للمسنيف في المنظور االسالمي و علـ النفس
يعػػد العنصػػر الباػػري االسػػاس لعمليػػات تنميػػة المرتمعػػات و تطورمػػا اذ ت ػػاس ت ػػدـ المرتمػ الػ حػػد بيػػر بم ػػدار
االمتماـ بابنائه مف خالؿ تحسيف احوالهـ المعياية و النفسية و توفير الفرص العلمية و الث افيػة لهػا لل اػؼ عػف
طاقاتهـ و ام انياتهـ و العمؿ عل توريهاما للوصوؿ ال المستوى المطلػوب و االنسػاف فػي اي مسػتوى عمػري ال
يعيش في فراغ فالورود – عملية اعتماد الناس بعضهـ عل بعض ارتماعية و اقتصادياً .

و المسنوف فئة مهمه ازداد حرمها و اتس نطاؽ تنفيذما بالهرـ الس اني م تحسيف مستويات الخػدماات الصػحية

في رمي انحاء العالـ مما انع ػس ايرابيػاً علػ صػحة السػ اف عمومػاً فػي البلػداف ذات الحضػارات العري ػة المعػززة
بمضػػموف ارضػػي و دينػػي و رػػد المسػػنوف االمػػاف مػػف خػػالؿ االوقػػاؼ و الصػػدقات و الروام ػ فضػػال عػػف ح ي ػػة

العالقات ال ويػة و العمي ػة لالسػرة المتحػدة و انػت تػوفر الطمئنيػة لهػذح الاػرائ الف االبنػاء ػانوا براعػة ابػائهـ و
امهاتهـ
اف البحث الحالي يستهدؼ التعرؼ عل الصحة النفسية للمسنيف في ضػوء منظػور الػديف االسػالمي و علػـ الػنفس
و الصحة النفسية حيث اف الباحثة اتبعت في تابة بحثها مذا المنهج التاريخي التحليلي مف خػالؿ نصػوص ال ػراف
ال ػػريـ و الحػػديث النبػػوي الاػػريؼ و اق ػواؿ علماءالػػديف و الفالسػػفة و ػػذلؾ و رهػػة نظػػر علػػـ الػػنفس و الصػػحة
النفسية و قدـ البحث عل ميئة مباحث في ثالثة فصوؿ تناولت الفصوؿ ما يلي :
-

ما لة البحث

اممية البحث و الحارة اليه

-

تعريؼ المسطالحات

-

الصحة النفسية للمسنيف

-

المسنوف في ال راف ال ريـ

المسنوف في الحديث النبوي الاريؼ

المسنوف و ف اً لما ذ رح علماء الديف و الفالسفة
المسنوف في علـ النفس

مطالب النمو االرتماعي للمسنيف

ما الت الايخوخة

-

عالج ما الت الايخوخة

-

امراض الايخوخة
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Summary Search
The mental health of the old people in the Islamic perspective and Psychology.
Prof. Dr. Iman Abdul Karim Abdul Hassan al-Taie

The human element basic of community development and evolution, as measured by the
progress of society to a large extent by interest in his children by improving their living

conditions, psychological, and providing scientific opportunities and cultural her to reveal their

energies and their potential and work to guidance it to reach the required and standard rights
in any age level does not live in a vacuum Existence - the process of adopting some of the
people some of the socially and economically.

And old pepol task group has grown in size and expanded implementation of population

pyramid, with the improvement of health Services levels all over the world, which reflects
positively on the health of the general population and Countries with civilizations Arab enhanced
content of the ground, and religious and found security level through endowments and charities

and mosques as well as the truth about the strong relations and deep the family and they
provide rest to these segments because the children were Under the patronage of their parents.

The current research aims to identify the mental health of the elderly in light of the Islamic faith

perspective and psychology and mental health, where the researcher was done in writing
researched this analytical historical approach through the texts of the quran and the Hadith and
sayings Religious scholars

and philosophers, as well as and viewpoint Psychology and mental health and research was

presented in the form of Investigation in three chapters chapters dealt with the following:

-Research problem

-The importance of research and the need for him
-Definition of Almstalahat

-Mental health for the elderly
-old people in the Quran

-old people in the Hadith
-old people and according to the religion scholars and philosophers
-old people in Psychology

-Social growth of the elderly demands
-Aging problems

-Treat aging problems\
-Geriatrics
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الفصؿ االوؿ
المبحث االوؿ

-

ما لة البحث
يعػػػد العنصػػػػر الباػػػػري االسػػػػاس فػػػػي عمليػػػػات تنميػػػة المرتمعػػػػات و تطورمػػػػا إذ ي ػػػػاس ت ػػػػدـ المرتمػػػػ الػػػػ

حػػػػد بيػػػػر بم ػػػػدار االمتمػػػػاـ بسينائػػػػه مػػػػف خػػػػالؿ تحسػػػػيف احػػػػوالهـ المعياػػػػية و النفسػػػػية و تػػػػوفير الفػػػػرص
العلميػػػة والث افيػػػة لهػػػـ لل اػػػػؼ عػػػف طاقػػػاتهـ و ام انيػػػػاتهـ و العمػػػؿ علػػػ توريههػػػػا للوصػػػوؿ الػػػ مسػػػػتوى
المطلوب( .حلمي  3791ص.)31
و االنسػػػػاف فػػػػي اي مسػػػػتوى عمػػػػري ال يعػػػػيش فػػػػي فػػػػراغ – فػػػػالورود عمليػػػػة اعتمػػػػاد النػػػػاس بعضػػػػهـ علػػػػ
بعػػػػض ارتماعيػػػػاً و اقتصػػػػادياً و المسػػػػنوف فئػػػػة ازداد حرمهػػػػا واتسػػػػ نطػػػػاؽ تمثيلهػػػػا فػػػػي الهػػػػرـ السػػػػ اني

مػػػ تحسػػػيف مسػػػتويات الخػػػدمات الصػػػحية فػػػي رميػػػ انحػػػاء العػػػالـ ممػػػا انع ػػػس ايرابيػػػاً علػػػ صػػػحة السػػػ اف

عمومػػػاً و فػػػي البلػػػػداف ذات الحضػػػارات العري ػػػػة المعػػػززة بمضػػػموف روحػػػػي و دينػػػي ورػػػػد المسػػػنوف االمػػػػاف
مػػػػػف خػػػػػالؿ االوقػػػػػاؼ و الصػػػػػداقات و الروامػػػػػ فضػػػػػالً عػػػػػف ح ي ػػػػػة اف العالقػػػػػات ال ويػػػػػة و العمي ػػػػػة لالسػػػػػرة
و

المتحػػػػػدة انػػػػػت تػػػػػوفر الطمسنينػػػػػة لهػػػػػذح الاػػػػػرائ الف االبنػػػػػاء ػػػػػانوا برعايػػػػػة ابػػػػػاءمـ
امهاتهـ( .حافظ  3003ص.)153

و يف ػػػد المسػػػنوف تػػػدريرياً ال ثيػػػر مػػػف قػػػدراتهـ فػػػي مرحلػػػة الاػػػيخوخة فيػػػنع س مػػػذا علػػػ مفهػػػومهـ عػػػف

انفسػػػػهـ و عالقػػػػاتهـ بػػػػاالخريف و السػػػػيما عػػػػوائلهـ  .و نرػػػػد اف بعػػػػض المسػػػػنيف قػػػػد ح ػػػػوا إنرػػػػازات عظيمػػػػة
فػػي مراحػػؿ حيػػاتهـ السػػاب ة  .ومػػو مػػا يػػدع بت امػػؿ ا نػػا
Erikson

 ego integrityحسػػب نظريػػة إريػػؾ إري سػػوف

 Erikالػػػػذي ي ػػػػود الػػػػ ح مػػػػة  wisdomو الت امػػػػؿ  integrityو ت بػػػػؿ المػػػػوت

 death acceptanceبينمػػػػا نرػػػػد اف الػػػػبعض الخػػػػر لػػػػـ يسػػػػتفد مػػػػف الوقػػػػت و الفػػػػرص التػػػػي منحػػػػت لػػػػه
فياػػػعر فػػػي سػػػف الاػػػيخوخة باليػػػسس

 despairو ال لػػػؽ مػػػف المػػػوت

anxiety

 .deathو الاػػػعور

بالت امػػػػؿ او اليػػػػسس يعتمػػػػد علػػػػ دررػػػػة تح يػػػػؽ المسػػػػف نػػػػاح  egoو بدرراتػػػػه المختلفػػػػة عبػػػػر مراحػػػػؿ حياتػػػػه
الماضية.
لػػػػذا يمثػػػػؿ االمتمػػػػاـ بالمسػػػػنيف رانبػػػػاً اساسػػػػياً مػػػػف روانػػػػب االمتمػػػػاـ بػػػػالثروة الباػػػػرية التػػػػي اصػػػػبحت ا لػػػػ

الثػػػروات رميعػػػاً فػػػي عصػػػرنا الحاضػػػر تلػػػؾ الثػػػروة تفػػػوؽ قيمػػػة الثػػػروات االخػػػرى و ػػػؿ الػػػدالئؿ فػػػي الوقػػػت

الحاضػػػػر تؤيػػػػد الح ي ػػػػة ال ائلػػػػة بػػػػسف منػػػػاؾ تزايػػػػداً متواصػػػػالً فػػػػي عػػػػدد ال بػػػػار ا ثػػػػر مػػػػف اي وقػػػػت مضػػػػ فػػػػي
تػػػػارين االنسػػػػاف ومػػػػذا لػػػػيس بالنسػػػػبة لعػػػػدد ال بػػػػار المتزايػػػػد حسػػػػب و انمػػػػا بالنسػػػػبة لطػػػػوؿ العمػػػػر المتوقػػػػ

فمػػػػػا رػػػػػرت العػػػػػادة علػػػػػ تسػػػػػمية (الاػػػػػيخوخة) مػػػػػف المحتمػػػػػؿ ثيػػػػػ ارً اف يسػػػػػم حاليػػػػػاً بػػػػػالعمر المتوسػػػػػط .

(بيس وؼ  3791ص.)37
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اف مػػػػػػػػف امػػػػػػػػـ الماػػػػػػػػ الت النفسػػػػػػػػية للمسػػػػػػػػنيف تفاعػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػباب الرسػػػػػػػػمية و الع ليػػػػػػػػة

و

االرتماعيػػػػة و االقتصػػػػادية التػػػػي تهيػػػػم مناخػػػػاً نفسػػػػياً ماػػػػحوناً بػػػػال لؽ و التػػػػوتر و الصػػػػراع و تختلػػػػؼ دررتػػػػه

ايضػػػػػاً تبعػػػػػاً لظػػػػػروؼ حيػػػػػاة المسػػػػػف و مػػػػػدى امتمػػػػػاـ المحيطػػػػػيف بػػػػػه و ت وينػػػػػه النفسػػػػػي( .حسػػػػػف و فهمػػػػػي

 3000ص.)31

و ثيػػػ ارً مػػػا ياػػػػعر ال بػػػار بػػػػسنهـ يػػػر مفيػػػديف و يػػػػر مر ػػػوب فػػػػيهـ ومػػػف ثػػػـ فحينمػػػػا يوارهػػػوف بعػػػػض

المواقػػػػػؼ ال ئيبػػػػػة فػػػػػي منتصػػػػػؼ العمػػػػػر او بػػػػػر العمػػػػػر يسػػػػػيطر علػػػػػيهـ ال لػػػػػؽ و اال تئػػػػػاب و يبػػػػػدأوف فػػػػػي
التف يػػػر و التسمػػػػؿ الػػػػذاتي بدررػػػػة متزايػػػػدة و ينصػػػػتوف الػػػػ مػػػػا بػػػػداخلهـ حيػػػػث يف ػػػػر ال ثيػػػػر مػػػػنهـ فػػػػي الوقػػػػت
المتب ي لهـ في الحياة ا ثر مف تف يرمـ في الوقت منذ الميالد( .دافيدوؼ  3793ص.)315
مػػػػا يعػػػػد توافػػػػؽ المسػػػػنيف للت اعػػػػد ازمػػػػة الف لهػػػػا عوامػػػػؿ سػػػػلبية سػػػػتنبثؽ منهػػػػا مثػػػػؿ ف ػػػػداف المنزلػػػػة و
ف ػػػداف الهويػػػة و وقػػػت الفػػػراغ يػػػر المنػػػتج و ػػػؿ تلػػػؾ عالمػػػات مميػػػزة لعػػػدـ ال ػػػدرة علػػػ االنرػػػاز او ال يػػػاـ
بػػػػدور الررولػػػػة و االرتبػػػػاؾ فػػػػي االرابػػػػة علػػػػ االسػػػػئلة المتعل ػػػػة ب يفيػػػػة تمضػػػػية الوقت(.بيسػػػػ وؼ 3791
ص .)533
و فػػػي العػػػراؽ قػػػدر ت ريػػػر التنميػػػة الباػػػرية لعػػػاـ ( )3777العمػػػر المتوقػػػ عنػػػد الػػػوالدة بحػػػوالي ()%33.1
سػػػنة و مػػػػذا ت ػػػػدير يػػػػر دقيػػػػؽ الف الظػػػػروؼ المتمثلػػػػة بالعػػػػدواف
معػػػدؿ العمػػػر المتوقػػػ

و االرمػػػػاب ادت بالتس يػػػػد الػػػػ خفػػػػض

ولػػػيس زيادتػػػه إذ اف ػػػؿ الت ػػػارير العالميػػػة المحايػػػدة ااػػػارت الػػػ اف الاػػػعب العراقػػػي

وارػػػػػه ظروفػػػػػاً سػػػػػيئة بسػػػػػبب ن ػػػػػص الئػػػػػذاء و الػػػػػدواء و تلػػػػػوث البيئػػػػػة و الاػػػػػؾ اف رميعهػػػػػا انع سػػػػػت علػػػػػ

اوضػػػاعه الصػػػحية مػػػف حيػػػث معػػػدؿ العمػػػر المتوقػػػ عنػػػد الػػػوالدة ( .حػػػافظ  3003ص .)159لػػػذا اصػػػبحنا
اليػػػوـ فػػػي امػػػس الحارػػػة الػػػ التعامػػػؿ مػػػ ظػػػامرة الاػػػيخوخة علػػػ انهػػػا رػػػزء ال يترػػػ أز مػػػف النسػػػؽ االرتمػػػاعي
اال بػػػر وانهػػػا حل ػػػة مػػػف حل ػػػات التػػػارين و رػػػزء اليترػػػ أز مػػػف ورػػػود ػػػؿ مرتمػػػ

اذ اف خاػػػية المػػػوت تسخػػػذ

االف طابعػػػػاً خاصػػػػاً بالنسػػػػبة للمرتمعػػػػات التػػػػي ت لػػػػص فيهػػػػا الاػػػػعور الػػػػديني و التػػػػي تظهػػػػر امتمامػػػػاً محػػػػدوداً
باالريػػػػاؿ التاليػػػػػة و ال يتوقػػػػؼ االمػػػػػر علػػػػ الاػػػػػعور بػػػػسف ال هولػػػػػة تمثػػػػؿ بدايػػػػػة المػػػػوت بػػػػػاؿ الف احػػػػػواؿ

المسػػػػػنيف تػػػػػدمورت فػػػػػي العصػػػػػر الحػػػػػديث فػػػػػالمرتم الصػػػػػناعي يعػػػػػرؼ المسػػػػػنيف بػػػػػسنهـ عػػػػػديمي الفائػػػػػدة و
يربػػػػرمـ علػػػػ الت اعػػػػد قبػػػػؿ اسػػػػتنفاذ طػػػػاقتهـ فػػػػي مرػػػػاؿ العمػػػػؿ و اف االسػػػػتثمار بسمميػػػػة الخبػػػػرة مػػػػ تعظػػػػيـ
امميػػػػػة ال ػػػػػوة الرسػػػػػدية و قابليػػػػػة التػػػػػسقلـ و الم ػػػػػدرة علػػػػػ توليػػػػػد اف ػػػػػار رديػػػػػدة فػػػػػسف المرتمػػػػػ يحػػػػػدد
االنتاريػػػة بصػػػيئة تسػػػتبعد المسػػػنيف تل ائيػػػاً و تفػػػرض علػػػيهـ العزلػػػة االرتماعيػػػة و اف الفرػػػوة بػػػيف االريػػػاؿ

اخػػػػذت فػػػػي االتسػػػػاع تػػػػدريرياً و مػػػػا ناػػػػهدح االف ان سػػػػاـ االريػػػػاؿ الػػػػذي ينػػػػدد بان طػػػػاع الصػػػػلة بػػػػيف ريػػػػؿ
الاباب و ريؿ المسنيف .

(اعباف و سمير صالح الديف  3793ص.)331-333

اف علػػػـ الػػػنفس النمػػػو التطػػػوري ر ػػػز امتمامػػػه علػػػ مرحلػػػة الطفولػػػة و المرام ػػػة ف ػػػط

و اممػػػؿ مرحلػػػة

بػػػػار السػػػػف و الاػػػػيخوخة الف النظػػػػرح الػػػػ االنسػػػػاف و نمػػػػوح لػػػػـ ت ػػػػف اػػػػاملة و مت املػػػػة و مسػػػػتمرة طػػػػواؿ
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مراحػػػؿ الحيػػػاة التػػػي تمتػػػد مػػػف المهػػػد الػػػ اللحػػػد و ػػػاف ال يػػػزاؿ لػػػبعض الاػػػائعات و االسػػػاطير فػػػي ثيػػػر مػػػف
المرتمعات االثر الحسف و االثر السيء في حياة ال بار (الراوي  3777ص.)3
و اف وضػػػ

بػػػار السػػػف فػػػي مؤسسػػػات الرعايػػػة قػػػد ي ػػػوف بحػػػد ذاتػػػه صػػػدمة اػػػديدة لصػػػورتهـ الذمنيػػػة عػػػف

انفسػػػػهـ اذ اف الاػػػػخص يصػػػػب حسػػػػب التعريػػػػؼ االرتمػػػػاعي احػػػػد افػػػػراد صػػػػنؼ المسػػػػنيف

يػػػػر اف بعػػػػض

االفػػػراد يميلػػػوف الػػػ تفضػػػيؿ الػػػروتيف اليػػػومي الػػػذي تػػػوفر مػػػذح المؤسسػػػات و الفػػػرص المتاحػػػة لالخػػػتالط مػػػ
االخريف مف السف نفسه (مانت و ميلتف  3799ص.)199
وقػػػػد ا ػػػػد اري سػػػػوف  Eriksonاف التحػػػػدي الرئيسػػػػي الػػػػذي يوارهػػػػه المسػػػػنوف فػػػػي اػػػػيخوختهـ مػػػػو تحويػػػػؿ
سػػػػنواتهـ العرػػػػاؼ مػػػػذح الػػػػ اػػػػعور بالت امػػػػؿ و التعزيػػػػز و اضػػػػفاء المعنػػػػ علػػػػ حيػػػػاتهـ

مػػػػا اف المهمػػػػة

االساسػػػػػػية لت امػػػػػػؿ االنػػػػػػا تتضػػػػػػ بالاػػػػػػعور بالرضػػػػػػا مػػػػػػف الحيػػػػػػاة السػػػػػػاب ة و بئيػػػػػػاب الخمػػػػػػود و اليػػػػػػسس
(. )Erikson,1963,PP.96-57
اف ماػػػػػ لة البحػػػػػث الرئيسػػػػػية مػػػػػي اف حيػػػػػاة المسػػػػػنيف لػػػػػـ تسخػػػػػذ حيزمػػػػػا الطبيعػػػػػي فػػػػػي سػػػػػير االبحػػػػػاث و
الدراسػػػػات و ال سػػػػػيما علػػػػػ مسػػػػػتوى الواقػػػػ المحلػػػػػي فضػػػػػالً عػػػػػف ن ػػػػص المعلومػػػػػات حػػػػػوؿ طبيعػػػػػة التئيػػػػػرات

النفسية التي ترافؽ حياة المسنيف  .و البحث الحالي يتصدى لهذح الما لة.
الفصؿ االوؿ
المبحث الثاني
-

اممية البحث و الحارة اليه :
يمثػػػػؿ االمتمػػػػاـ بالمسػػػػنيف رانبػػػػاً اساسػػػػياً مػػػػف روانػػػػب االعتنػػػػاء بػػػػالثروة الباػػػػرية التػػػػي اصػػػػبحت ا لػػػػ

الثػػػػروات رميعػػػػاً فػػػػي عصػػػػرنا الحاضػػػػر تلػػػػؾ الثػػػػروة و التػػػػي تفػػػػوؽ قيمػػػػة الثػػػػروات االخػػػػرى و ػػػػؿ الػػػػدالئؿ فػػػػي

الوقػػػت الحاضػػػر تؤيػػػد الح ي ػػػة ال ائلػػػة بسنػػػه منػػػاؾ تزايػػػداً متواصػػػالً فػػػي عػػػدد ال بػػػار ا ثػػػر مػػػف اي وقػػػت مضػػػا
فػػػي تػػػارين االنسػػػاف و مػػػذا لػػػيس بالنسػػػبة لعػػػدد ال بػػػار المتزايػػػد حسػػػب و انمػػػا بالنسػػػبة لطػػػوؿ العمػػػر المتوقػػػ

فػػػػي مػػػػا رػػػػرت العػػػػادة علػػػػ تسػػػػميته (الاػػػػيخوخة) مػػػػف المحتمػػػػؿ ثيػػػػ ارً اف مػػػػا يسػػػػم حاليػػػػاً بػػػػالعمر المتوسػػػػط

(بيس وؼ  3791ص).

حيػػػث اف الاػػػيخوخة مرحلػػػة مػػػف مراحلػػػؿ الحيػػػاة ال بػػػد اف يمػػػر بهػػػا ػػػؿ انسػػػاف فػػػي وقػػػت مػػػف االوقػػػات اف
مػػػػو عػػػػاش عمػػػػرح االفتراضػػػػي و بعبػػػػارة اخػػػػرى يم ػػػػف ال ػػػػوؿ بػػػػسف الاػػػػيخوخة ظػػػػامرة حتميػػػػة ال مناصػػػػة مػػػػف
التعػػػػرض لهػػػػا و مػػػػف ثػػػػـ البػػػػد مػػػػف االسػػػػتعداد لهػػػػا و موارهتهػػػػا بحيػػػػث نعػػػػيش مػػػػذح المرحلػػػػة مػػػػف العمػػػػر و
ن ضػػػي سػػػنواتها مثلمػػػا نعػػػيش و ن ضػػػي اي مرحلػػػة مػػػف مراحػػػؿ حياتنػػػا مػػػ قػػػدر مػػػف الفػػػرؽ فػػػي طبيعػػػة مػػػا
تمارسػػػػه مػػػػف ناػػػػاطات فالحارػػػػة ملحػػػػة بػػػػؿ و بالئػػػػة االمميػػػػة الف نػػػػتفهـ رميعػػػػاً طبيعػػػػة مػػػػذح المرحلػػػػة و اف

نتهيػػػس للػػػدخوؿ فيهػػػا و نحػػػف نتمتػػػ باقصػػػ قػػػدر مػػػف ال فايػػػة الصػػػحية البدنيػػػة و النفسػػػية و علػػػ قػػػدر بيػػػر
مػػػػف االسػػػػت الؿ االقتصػػػػادي و علػػػػ دررػػػػة عاليػػػػة مػػػػف الت يػػػػؼ و التوافػػػػؽ االرتمػػػػاعي و بهػػػػذا نػػػػوفر النفسػػػػنا
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حيػػػػػػاة ريمػػػػػػة و نػػػػػػوفر علػػػػػػ الرميػػػػػػ اناػػػػػػئاله بالرعايػػػػػػة و ا عالػػػػػػة فػػػػػػي مػػػػػػا تب ػػػػػػ مػػػػػػف العمػػػػػػر (خليفػػػػػػة
.3791ص.)331
و تعػػػػد مػػػػذح المرحلػػػػة مػػػػف ا ثػػػػر المراحلػػػػة دقػػػػة فػػػػي حيػػػػاة الفػػػػرد ف بػػػػؿ انتهػػػػاء الحيػػػػاة
رػػػػذوتها فػػػػي الفػػػػرد يمػػػػر االنسػػػػاف بفتػػػػرة تتنػػػػاقض فيػػػػه طاقاتػػػػه و ي ػػػػؿ معهػػػػا انتػػػػارهـ
مرتمعػػػػه لػػػػه دو ارً مميػػػػ ازً و مثمػػػػ ارً يرػػػػد نفسػػػػه قػػػػد اصػػػػب اقػػػػؿ

و انطفػػػػاء

و بعػػػػد اف ػػػػاف فػػػػي

ثمػػػػا ارً و عػػػػادة مػػػػا يصػػػػاحب مػػػػذا

االحسػػػػاس اػػػػعو ارً باليػػػػسس مػػػػف رػػػػدوى االسػػػػتمرار و ااػػػػمئ از ازً مػػػػف الػػػػذات لمػػػػا يصػػػػيبها مػػػػف ومػػػػف و قػػػػد عبػػػػر

الػػبعض عػػف ذلػػؾ ب ػػولهـ اف الحيػػاة مػػي الر بػػة فػػي الحيػػاة ( )life is the wish to lifeو تعنػػي مػػذح
العبػػػارة اف ماػػػاعر اليػػػسس و االاػػػمئزاز قػػػد تػػػنع س علػػػ الاػػػخص المسػػػف فيػػػرى اف االخػػػريف يسػػػتهينوا بػػػه و
انهػػػـ اصػػػعب مػػػف اف يعػػػيش وسػػػطهـ و انهػػػـ يهػػػزأوف بػػػه و يستضػػػعفوف امػػػرح ممػػػا يرعػػػؿ ر بتػػػه فػػػي الحيػػػاة
ت ػػػؿ ول ػػػف نرػػػاح الفػػػرد فػػػي المراحلػػػة السػػػاب ة فػػػي حياتػػػه و وفػػػرة
مف التماسؾ و االحساس باالحتراـ.

انتارػػػه خػػػالؿ السػػػنوات السػػػاب ة تم نػػػه

(فائؽ  3733ص.)157

اف قػػػػدرة المسػػػػف علػػػػ التوافػػػػؽ مػػػػ نفسػػػػه و مػػػػ المرتمػػػػ الػػػػذي يعػػػػيش فيػػػػه مػػػػو ماي صػػػػد بػػػػه الصػػػػحة
النفسػػػػية للمسػػػػف الػػػػذي يػػػػؤدي بػػػػه التمتػػػػ بحيػػػػاة خاليػػػػة مػػػػف االزمػػػػات

و االضػػػػطرابات و اف

يرضػػػػػ عػػػػػف نفسػػػػػه و اف يت بػػػػػؿ ذاتػػػػػه مػػػػػا يت بػػػػػؿ االخػػػػػريف فػػػػػال يبػػػػػدوا منػػػػػه مػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػ عػػػػػدـ التوافػػػػػؽ
االرتمػػػػاعي بػػػػؿ يسػػػػلؾ سػػػػلو اً مع ػػػػوالً يػػػػدؿ علػػػػ التػػػػوازف االنفعػػػػالي و العػػػػاطفي و الع لػػػػي فػػػػي ظػػػػؿ مختلػػػػؼ
العوامؿ و تحت تسثير ؿ الظروؼ(.الراوي  3777ص.)335

و فػػػػي سػػػػف الاػػػػيخوخة يتػػػػسثر الفػػػػرد بمفهومػػػػه عػػػػف ذاتػػػػه الػػػػ دررػػػػة بيػػػػرة و بطبيعػػػػة التػػػػارين الت ػػػػويني
لعاداتػػه مػػػف رهػػة و نظػػػرة المرتمػػ المحػػػيط بػػه الػػػ الاػػيخوخة بمػػػا فػػي ذلػػػؾ مػػف ت بػػػؿ أو رفػػض مػػػف رهػػػة
اخرى (الاناوي و آخروف  3003ص.)59
و يؤ ػػػد أري سػػػوف مػػػذا ب ولػػػه ااف الاخصػػػػية السػػػليمة او النمػػػو الناضػػػج مػػػػا مػػػو اال نتػػػاج النمػػػو السػػػػليـ
لعمليػػػات النمػػػو المب ػػػرة و مػػػا يػػػرتبط بهػػػا مػػػف خبػػػ ارت و التػػػي تعػػػد مظهػػػ ارً مػػػف مظػػػامر النمػػػو الصػػػحي ل نػػػا

(بهناـ  3003ص.)31

و بينمػػػػا تؤ ػػػػد العديػػػػد مػػػػف نظريػػػػات الاػػػػيخوخة الضػػػػعؼ االد ار ػػػػي و التػػػػدمور الػػػػذي يصػػػػيب بػػػػار السػػػػف
يػػػتـ التر يػػػز علػػػ اسػػػتخداـ أسػػػاليب إيرابيػػػة فػػػي إم انيػػػة توظيػػػؼ روانػػػب مػػػف قػػػدرات المسػػػنيف فػػػي المرتمػػػ
و وضػػػػػ مفهػػػػػوـ ت امػػػػػؿ االنػػػػػس ري سػػػػػوف بػػػػػؤرة لالنطػػػػػالؽ فػػػػػي المرحلػػػػػة االخيػػػػػرة مػػػػػف النمػػػػػو النفسػػػػػي و
االرتماعي للمسنيف

(. )Thomas & Martin,2001,PP.36-57

ف ػػػد أ ػػػد يونػػػؾ  Jungأمميػػػة الناػػػوء النػػػوعي لاخصػػػية االنسػػػاف الػػػذي ي ػػػوف عمػػػالً وظيفيػػػاً مم نػػػاً بعػػػد

عػػػد يونػػػؾ سػػػني ال بػػػر مػػػف مػػػدة الحيػػػاة
مػػػدة التحػػػرر مػػػف ن ػػػائض الورػػػود الباػػػري لتطػػػور االنسػػػاف وبهػػػذا ً
مي اال ثر أممية(بيس وؼ  3791ص.)100
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و يؤ ػػػد ل ػػػػي

 Leckyأمميػػػػة المحافظػػػة علػػػػ وحػػػػدة تنظػػػػيـ الفػػػػرد الف ػػػػارح و اخصػػػػيته و ت املهػػػػا إذ

ينظػػػػػر الاخصػػػػػية علػػػػػ انهػػػػػا وحػػػػػدة بنائيػػػػػة مفػػػػػردة يػػػػػر قابلػػػػػة للت سػػػػػيـ و ضػػػػػرورة ورػػػػػود اف ػػػػػار منط يػػػػػة
متساوقة بيف الفرد و ذاته (صال  3799ص.)59
و يػػػػرى رو ػػػػش

 )3791( Rokeachاف عػػػػدد ال ػػػػيـ التػػػػي يتبنامػػػػا الفػػػػرد تتزايػػػػد مػػػػ الت ػػػػدـ العمػػػػر

نتيرػػػة لتنػػػوع الخبػػػرات التػػػي يتعػػػرض لهػػػا و نتيرػػػة لهػػػذا يتئيػػػر اػػػ ؿ ترمعػػػات نسػػػؽ ال ػػػيـ

 valuesلديػػػه

و با تسػػػػاب مػػػػذح الخبػػػػرات و تعلمهػػػػا يحػػػػدث لهػػػػا نػػػػوع مػػػػف الت امػػػػؿ فػػػػي تنظػػػػيـ النسػػػػؽ ال يمػػػػي لديػػػػه و مػػػػذح
ال ػػػيـ تاػػػ ؿ موضػػػوعاً خاصػػػاً بهػػػا بالم ارنػػػة مػػػ

ػػػؿ قيمػػػة مػػػف مػػػذح ال ػػػيـ(PP.216-

Rokeach,1973,

.)217

و يؤ ػػػػػد المليرػػػػػي ( )3793علػػػػػ نرػػػػػاح الفػػػػػرد فػػػػػي إاػػػػػباع حاراتػػػػػه النفسػػػػػية و االرتماعيػػػػػة االساسػػػػػية
الػػػػذي يسػػػػتهدؼ تح يػػػػؽ ت امػػػػؿ االنػػػػا الػػػػذي يرعػػػػؿ الفػػػػرد مح ػػػػاً نرازاتػػػػه و طموحاتػػػػه مػػػػ مػػػػا سػػػػي ونه مػػػػف
مفهوـ عف ذاته (المليري  3793ص.)301-303

فيمػػػػػا يؤ ػػػػػد رارػػػػػ ( )3793العالقػػػػػة االيرابيػػػػػة بػػػػػيف ت امػػػػػؿ الاخصػػػػػية و الصػػػػػحة النفسػػػػػية و التوافػػػػػؽ
االرتماعي السليـ (رار

 3793ص.)113

ػػػـ اف االمتمػػػاـ بالمراحػػػؿ الت وينيػػػة التطوريػػػة للفػػػرد و الرماعػػػات يػػػؤدي دو ارً مهمػػػاً فػػػي تفسػػػير الظػػػوامر

االنسػػػػانية فالحاضػػػػر ال يفهػػػػـ تمامػػػػاً اال فػػػػي ضػػػػوء الماضػػػػي

مػػػػا اف معرفػػػػة الحاضػػػػر تعػػػػيف علػػػػ التنبػػػػؤ

بالمست بؿ ال حد بير(مراد  3759ص.)39

و ل ػػػػد اثبتػػػػت االبحػػػػاث النفسػػػػية اف االحتفػػػػاظ بالمهػػػػارات الذمنيػػػػة لػػػػدى المسػػػػنيف ي ػػػػوف افضػػػػؿ مػػػػا ي ػػػػوف
بػػػيف المتعلمػػػيف و الطب ػػػة الوسػػػط و مػػػف تمتعػػػوا بالصػػػحة الريػػػدة عبػػػر حيػػػاتهـ و مػػػف ػػػاف تنػػػاولهـ للحيػػػاة
مرناً و المرونة امر مهـ الف الحياة مليئة بالتئيرات(.)Worshofsky,1999,PP.246

و نتيرػػػػة للزيػػػػادة فػػػػي اعػػػػداد المسػػػػنيف فػػػػي العػػػػالـ اسػػػػتدعت الحارػػػػة محاولػػػػة فهػػػػـ الطرائػػػػؽ و االسػػػػاليب

التػػػػػي يتوافػػػػػؽ بهػػػػػا المسػػػػػنوف مػػػػػ اػػػػػيخوختهـ .و السػػػػػيما مػػػػػا يتعلػػػػػؽ بف ػػػػػداف اػػػػػريؾ حيػػػػػاتهـ و ذويهػػػػػـ و
اصػػػدقائهـ و صػػػحتهـ الرسػػػمية و قلػػػة ماػػػار تهـ الفاعلػػػػة فػػػي المرتمػػػ و مسػػػايرة التئييػػػرات السػػػلبية للت ػػػػدـ
في العمر(.)Eysenck,2000,P.480
إذ مػػػف المتوقػػػ اف يبلػػػب عػػػدد مػػػف بلػػػب السػػػتيف او ا ثػػػر بليػػػوف فػػػرد عػػػاـ ( )3030ا ثػػػر مػػػف ثلثػػػيهـ فػػػي
العػػػػػالـ الثالػػػػػث فسػػػػػيئزو الاػػػػػيب االبػػػػػيض العػػػػػالـ و سػػػػػتتئير الخريطػػػػػة الديمو رافيػػػػػة فيػػػػػه و ياػػػػػهد عصػػػػػرنا
مولػػػػػد علػػػػػـ الاػػػػػيخوخة  gerontologyالػػػػػذي يسػػػػػتهدؼ مضػػػػػاعفة طػػػػػوؿ مػػػػػدة الحيػػػػػاة و ام انيػػػػػة تحريػػػػػر
الخريطػػػة الوراثيػػػة لالفػػػراد و الػػػتخلص مػػػف ال ثيػػػر مػػػف امػػػراض الاػػػيخوخة التػػػي ابتلػػػي بهػػػا االنسػػػاف منػػػذ فرػػػر
التارين (.)Worshofsky,1999,PP.246
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و ل ػػػد أضػػػح فهػػػـ عمليػػػات النمػػػو المؤديػػػة الػػػ ت ػػػويف اخصػػػية الفػػػرد موضػػػ امتمػػػاـ المعنيػػػيف بدراسػػػة
بيولوريػػػػػة االنسػػػػػاف و سػػػػػلو ه .و يتضػػػػػ مػػػػػف االضػػػػػواء التػػػػػي سػػػػػلطتها البحػػػػػوث المتطػػػػػورة خػػػػػالؿ ال ػػػػػرنيف
الماضػػػػػييف علػػػػػ مػػػػػذا الموضػػػػػوع مػػػػػدى اسػػػػػتمرارية التػػػػػرابط بػػػػػيف التئييػػػػػرات بالئػػػػػة التع يػػػػػد و الئامضػػػػػة التػػػػػي
تحصؿ منذ لحظة الحمؿ و حت سف الايخوخة (مانت و ملتف  3799ص.)133
و قػػػد ا ػػػد اري سػػػوف اف النرػػػاح التػػػاـ فػػػي ػػػؿ مرحلػػػة مػػػف م ارحػػػؿ نمػػػو الفػػػرد يسػػػهـ فػػػي ت ػػػويف اخصػػػية
سوية م تفاعؿ نار و مثمر م االخريف (.)Erikson,1963,P40
و يعػػػد الت ػػػدـ فػػػي العمػػػر مػػػف التئيػػػرات المهمػػػة فػػػي تػػػسثير فػػػي قلػػػؽ المػػػوت حيػػػث نرػػػد اف بعػػػض االفػػػراد
يػػػػػػػػػػزداد قل هػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػوت لمػػػػػػػػػػا اقتربػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػف نهايػػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػػاة

Lenetto

(

.)&Templer,1983,P.142
وعػػػػف عالقػػػػة قلػػػػؽ المػػػػوت بالاػػػػيخوخة ف ػػػػد توصػػػػلت فػػػػا نر

 Wagnerو آخػػػػروف الػػػػ اف اسػػػػترابات

المسػػػػػنيف علػػػػػ م يػػػػػاس قلػػػػػؽ المػػػػػوت تتػػػػػسثر بانمػػػػػاط اخصػػػػػياتهـ و دررػػػػػة
رػػػػاءت االسػػػػترابات متباينػػػػة تبعػػػػاً لهػػػػذا المتئيػػػػر

تح ػػػػػي هـ لػػػػػذواتهـ حيػػػػػث

(al.,1984,PP.1235-

et

Wangner

.)1241

و تبػػػػيف مػػػػف دراسػػػػة ػػػػورف  Cornاف المسػػػػنيف و المسػػػػنات النػػػػاريف مػػػػف السػػػػرطاف فػػػػي طفػػػػولتهـ قػػػػد
حصػػػلوا علػػػ دررػػػات منخفضػػػة رػػػداً فػػػي المػػػرحلتيف السػػػابعة و الثامنػػػة لنظريػػػة اري سػػػوف .و انػػػت المسػػػنات

ا ثػػػر ايرابيػػػة و صػػػحة نفسػػػية مػػػف المسػػػنيف طب ػػػاً السػػػتخداـ نظريػػػة اري سػػػوف للم ارحػػػؿ السػػػاب ة فػػػي تفسػػػير
الاعور بالنراح و الفاؿ (.)Corn,1996,P.5792

و توصػػػػلت دراسػػػػة ريتاػػػػارد  Richardو رػػػػي س  Jexعػػػػاـ  3773الػػػػ اف االفػػػػراد ذوي تح يػػػػؽ الػػػػذات
العػػػػػالي مػػػػػـ اقػػػػػؿ قل ػػػػػاً و ا ثػػػػػر م ارنػػػػػة بػػػػػاالفراد ذوي التح يػػػػػؽ الػػػػػواطم للػػػػػذات و اف تح يػػػػػؽ الػػػػػذات يػػػػػرتبط

بالمسػػػػتويات الواطئػػػػة لل لػػػػؽ و بالمسػػػػتويات العاليػػػػة للتفائػػػػؿ و ت ػػػػدير الػػػػذات (

Jex,

&

Richard

.)1992,PP.331-338
و ورػػػد سػػػتيرلنب

 Sterlingو آخػػػروف اف قلػػػؽ المػػػوت سػػػيزداد مػػػ

ػػػؿ ازمػػػة مػػػف ازمػػػات نمػػػو االنػػػا

وحػػػػػدة اتخػػػػػػاذ ال ػػػػػػ اررات و حسػػػػػػب ت سػػػػػػيـ اري سػػػػػػوف لمراحػػػػػػؿ نمػػػػػػو تح يػػػػػػؽ االنػػػػػػا (

et

Sterling

.)al.,1989,P321-326
و ياػػػػير حسػػػػيف( )3775الػػػػة ورػػػػود عالقػػػػة ايرابيػػػػة بػػػػيف ت بػػػػؿ الػػػػذات لػػػػدى المسػػػػنيف و بػػػػيف متئيػػػػرات
ت بػػػؿ االخػػػريف و التوافػػػؽ االسػػػري و ت ػػػويـ االخػػػريف مػػػف ورهػػػة نظػػػر المسػػػف و الحالػػػة الزوريػػػة و عػػػدد
االوالد (حسيف  3775ص.)333
و توصػػػػلت دراسػػػػة عبػػػػاس( )3779عػػػػف قلػػػػؽ المػػػػوت بػػػػسف لػػػػيس منػػػػاؾ فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائياً فػػػػي قلػػػػؽ

الموت بيف الاباب و الايوخ (عباس  3779ص.)99
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امػػػػا فػػػػي مرػػػػاؿ عالقػػػػة تح يػػػػؽ الػػػػذات بػػػػالمتئيرات الديمئرافيػػػػة مثػػػػؿ الرػػػػنس ف ػػػػد توصػػػػلت دراسػػػػة ػػػػراي
 )3793( Grayو دراسػػػػػة سػػػػػومرليف  3771 Sumerlinالػػػػػ اف الػػػػػذ ور ا ثػػػػػر تح ي ػػػػػاً للػػػػػذات مػػػػػف االنػػػػػاث

(.)Gray,1984,P12;Sumerlin,1994,P.1335

و ااػػػػػارت تومػػػػػاس  3775 Thomasالػػػػػ اف المسػػػػػنيف الحاصػػػػػليف علػػػػػ دررػػػػػات تعلػػػػػيـ عاليػػػػػة علػػػػػ
وفػػػؽ انمػػػوذج اري سػػػوف لت امػػػؿ االنػػػا قػػػد ح ػػػوا م اسػػػب ايرابيػػػة متنوعػػػة فػػػي حيػػػاتهـ السػػػاب ة و ايرابيػػػة فػػػي
الرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة و توظيػػػػؼ ترػػػػاربهـ فػػػػي خبػػػػرات رديػػػػدة ممػػػػا سػػػػاعدمـ علػػػػ تح يػػػػؽ ت امػػػػؿ االنػػػػا لػػػػديهـ
(.)Thomas,1995,P226
و ورػػػػد ليتػػػػؿ  3775 Littleاف المسػػػػنيف الحاصػػػػػليف علػػػػ دررػػػػات تعلػػػػيـ عاليػػػػػة يحسػػػػف ت ػػػػدير الػػػػػذات
لػػػديهـ و يسػػػهـ ايرابيػػػاً فػػػي نمػػػومـ النفسػػػي و ناػػػاطهـ الع لػػػي و ينمػػػي االحسػػػاس بالنضػػػج و العنايػػػة باالنػػػا
و االمتماـ باالخريف(.)Little,1995,P2970

و توصػػػػػلت ليػػػػػو  3775Liuالػػػػػ اف عينػػػػػة مػػػػػف النسػػػػػاء المسػػػػػنات اللػػػػػواتي ح ػػػػػف ذواتهػػػػػف فػػػػػي مراحػػػػػؿ
النمػػػو النفسػػػي و االرتمػػػاعي علػػػ م يػػػاس اري سػػػوف سػػػرلف دررػػػات علػػػ م يػػػاس التحمػػػؿ النفسػػػي و ت ػػػدير
الذات اعل مف زميالتهف اللواتي ح ف دررات واطئة عل الم ياس نفسه (.)Liu,1995,P3414
و أظهػػػػرت دراسػػػػة تومػػػػاس  3737 Thomasاف ت امػػػػؿ الاخصػػػػية العػػػػالي يػػػػؤدي الػػػػ تفػػػػوؽ اد ار ػػػػي و
معرفي في المرونة المعرفية و التع يد المعرفي (.)Foxman,1976,P.76
و توصػػػؿ مي سػػػوف

 Hicksonو آخػػػروف الػػػ ورػػػود عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية ايرابيػػػة بػػػيف مر ػػػز

السػػػيطرة الػػػداخلي و الخػػػارري لػػػدى المسػػػنيف مػػػ متئيػػػرات اخػػػرى مثػػػؿ العمػػػر و الرػػػنس و الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة
(.)Hickson et al.,1989,P99
و تبػػػػػػيف مػػػػػػف دراسػػػػػػة وايػػػػػػت  Whiteو مانػػػػػػداؿ  Handalعػػػػػػف العالقػػػػػػة بػػػػػػيف قلػػػػػػؽ المػػػػػػوت و الصػػػػػػحة
النفسػػػػية اف االنػػػػاث ا ثػػػػػر تحمػػػػالً لضػػػػئوط الحيػػػػػاة مػػػػف الػػػػذ ور و ل ػػػػػنهف ا ثػػػػر اسػػػػترابة فػػػػػي قلػػػػؽ المػػػػػوت

(.)White & Handal,1991,PP.13-14

تهػػػػػدؼ الصػػػػػحة النفسػػػػػية تطبي ػػػػػاً الػػػػػ الوقايػػػػػة مػػػػػف االضػػػػػطرابات النفسػػػػػية اوالً وعػػػػػالج االضػػػػػطرابات

النفسػػػية و المحافظػػػة علػػػ اسػػػتمرار الصػػػحة و الت يػػػؼ االفضػػػؿ ثانيػػػاً و فػػػي الرانػػػب االوؿ نعمػػػؿ علػػػ تحديػػػد

الروانػػػب التػػػي يم ػػػف اف تسػػػبب االضػػػطرابات ثػػػـ نعمػػػؿ علػػػ ازالتهػػػا و ابعػػػاد االفػػػراد عنهػػػا مػػػ تػػػوفير الاػػػروط
العامػػػة التػػػي تعطػػػي الفػػػػرد قػػػوة عمليػػػة لموارهػػػػة الظػػػروؼ الصػػػعبة و فػػػي الرانػػػػب الثػػػاني ت ػػػوـ المؤسسػػػػات
المتخصصػػػة بػػػدعـ الفػػػرد مػػػف رهػػػة و عػػػالج ماػػػ الته النفسػػػية التػػػي اف تورػػػد لديػػػه مػػػف الرهػػػة الثانيػػػة ثػػػـ
مراف تػػػه لخطػػػوات مػػػف ارػػػؿ التس ػػػد مػػػف حسػػػف عودتػػػه الػػػ اسػػػلـ وضػػػ و الػػػ انتظػػػاـ ذلػػػؾ فػػػي اػػػروط الحيػػػاة
المختلفة (زمراف  3793ص.)37
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فػػػػي البدايػػػػة البػػػػد مػػػػف معرفػػػػة مميػػػػزات الحيػػػػاة النفسػػػػية للمسػػػػنيف الف طبيعػػػػة خػػػػدمات الصػػػػحة النفسػػػػية
للمسػػػنيف تحتػػػاج الػػػ حسػػػف التورػػػه نفسػػػياً ومهنيػػػاً وارتماعيػػػاً للواقيػػػة مػػػف ماػػػ الت منظػػػورة قبػػػؿ وقوعهػػػا او
لعالج ما الت قائمة يعاني منها المسنوف حيث اف امـ روانب حياة المسف ومميزاتها :

 -3نضػػػػوج علمػػػػي وثػػػػراء ف ػػػػري حيػػػػث اف ا ثػػػػر العلمػػػػاء ػػػػزر انتػػػػارهـ الف ػػػػري فػػػػي مػػػػذح المرحلػػػػة ( مػػػػا بعػػػػد
السػػػتيف ) وي ػػػوف لػػػدى المسػػػف ايضػػػاً ثػػػراء اخصػػػي بػػػالخبرة الذاتيػػػة مػػػ االخػػػريف حيػػػث يفهػػػـ الحيػػػاة فهمػػػاً
واقعياً ويدرؾ الحياة بعيداً عف الخياؿ وبواقعية علمية

 -3صػػػػػػالبة نفسػػػػػػية وارتماعيػػػػػػة فػػػػػػي االترامػػػػػػات يصػػػػػػعب معهػػػػػػا الت يػػػػػػؼ والتوافػػػػػػؽ النفسػػػػػػي للمسػػػػػػف مػػػػػػ
مسػػػتردات الحيػػػاة ومػػػا تتطلبػػػه مػػػف عالرػػػات وانمػػػاط سػػػلو ية رديػػػدة مػػػ عػػػدة اريػػػاؿ ممػػػا يرعلػػػه يعػػػاني
مػػػػف صػػػػعوبات التوافػػػػؽ الضػػػػروري للحيػػػػاة الهادئػػػػة قػػػػاؿ تعػػػػال (( ومػػػػف نعمػػػػرح نن سػػػػه فػػػػي الخلػػػػؽ أفػػػػال
يع لوف ))}يس .{39 :
 -1قػػػد تمتػػػد فتػػػرة الاػػػيخوخة عاػػػرات السػػػنيف ولػػػذلؾ إثػػػرح فػػػي حيػػػاة الفػػػرد ومػػػف حولػػػه مػػػف معػػػارؼ واصػػػدقاء
وأمؿ  ..قاؿ صل اهلل عليه واله وسلـ (( خير ـ مف طاؿ عمرح وحسف عمله )) .
 -1يعػػػػاني المسػػػػف مػػػػف ضػػػػعؼ رسػػػػمي عػػػػاـ فػػػػي االحسػػػػاس والعضػػػػالت والعظػػػػاـ والناػػػػاط الرسػػػػمي الػػػػداخلي
(مضػػػػػػمي وبػػػػػػولي ودمػػػػػػوي ورلػػػػػػدي ) وضػػػػػػعؼ عػػػػػػاـ فػػػػػػي النضػػػػػػارة وبػػػػػػدء ظهػػػػػػور التػػػػػػرمالت واعػػػػػػراض
الايخوخة مذح تظهر عل

ؿ انساف .

 -5يػػػرى المسػػػف نفسػػػه أمػػػا متخوفػػػا مػػػف الوصػػػوؿ للاػػػيخوخة او من ػػػ ارً لهػػػا وال يعطػػػي لهػػػا بػػػاالً فػػػي تصػػػرفاته
و لمػػػا ت ػػػدـ بػػػه السػػػف اػػػعر بػػػالعرز ا ثػػػر ويحػػػدث ذلػػػؾ فػػػي المرتمعػػػات الئربيػػػة حيػػػث يػػػرى المسػػػف نفسػػػه

قػػػػػد وصػػػػػؿ لمرحلػػػػػة سػػػػػلبية فػػػػػي حياتػػػػػه وذلػػػػػؾ نتيرػػػػػة لطبيعػػػػػة العالقػػػػػات االرتماعيػػػػػة المف ػػػػػة والػػػػػروابط
العائلية الضعيفة ..
فلػػػيس مػػػف الوفػػػاء اف يهمػػػؿ بػػػار السػػػف او يتر ػػػوا فريسػػػة الضػػػعؼ او العرػػػز او المػػػرض او الحارػػػة لػػػذا
يرػػػب رعػػػايتهـ والعنايػػػة بهػػػـ عمػػػالً بمبػػػادئ ديننػػػا الحنيػػػؼ ومػػػف منػػػا نرػػػد اػػػريعتنا ا سػػػالمية حثػػػت علػػػ

إ ػػػراـ واحتػػػراـ وت ػػػدير بػػػار السػػػف وذلػػػؾ فػػػي قولػػػه تعػػػال (( إمػػػا يػػػبلئف عنػػػدؾ ال بػػػر أحػػػدمما او الممػػػا
فػػػال ت ػػػؿ لهمػػػا ه
أؼ وال تنهرممػػػا وقػػػؿ لهمػػػا قػػػوالً ريمػػػاً واخفػػػض لهمػػػا رنػػػاح الػػػذؿ مػػػف الرحمػػػة وقػػػؿ ربػػػي
ارحمهما ما ربياني صئي ارً))

} ا سراء . { 31-31 :

ويم ف اف نلخص اممية البحث بما يلي :
() 3

اف مػػػف مبػػػررات ال يػػػاـ بهػػػذا البحػػػث تػػػستي مػػػف ضػػػرورة التعامػػػؿ االنسػػػاني مػػػ المسػػػنيف وزيػػػادة المعلومػػػات
عػػػػف خصائصػػػػهـ النفسػػػػية والع ليػػػػة واالرتماعيػػػػة وبمػػػػا تحثػػػػه ا يػػػػات ال رانيػػػػة ال ريمػػػػة واالحاديػػػػث النبويػػػػة
الاػػػػريفة التػػػػي خصػػػػت مػػػػذح الفئػػػػة .والعمػػػػؿ علػػػػ تلبيػػػػة حارػػػػاتهـ علػػػػ المسػػػػتوى االنسػػػػاني والصػػػػحي
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والعمػػػػػؿ علػػػػػػ تػػػػػػوفير حيػػػػػػاة ريمػػػػػػة لهػػػػػػـ وضػػػػػرورة االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف خبػػػػػػراتهـ وتخصصػػػػػػاتهـ المختلفػػػػػػة
وتوظيفها في مراالت الحياة المختلفة .
() 3

ر ػػػػز االسػػػػالـ ثيػػػػ ارً علػػػػ النػػػػواحي النفسػػػػية واالرتماعيػػػػة واالنسػػػػانية للمسػػػػنيف ورعلهػػػػا المسػػػػؤولية فيهػػػػا

ماػػػتر ة بػػػيف االسػػػرة والدولػػػة والمرتمػػػ
امػػػـ واربػػػات االسػػػرة  .قػػػاؿ تعػػػال

فرعايػػػة االبػػػويف والبػػػر بهمػػػا وطاعتهمػػػا والتػػػودد لهمػػػا مػػػي مػػػف

:بسػػػـ اهلل الػػػرحمف الػػػرحيـ ( وقضػػػ ربػػػؾ اال تعبػػػدوا اال ايػػػاح وبالوالػػػديف

إحسػػػاناً إمػػػا يػػػبلئف عنػػػدؾ ال بػػػر احػػػدمما أو الممػػػا فػػػ ت ػػػؿ لهمػػػا اؼ و تنهرممػػػا وقػػػؿ لهمػػػا قػػػوالً ريمػػػاً)
( االسراء ) 310

() 1

اف ايػػػػة التربيػػػػة االسػػػػالمية فػػػػي اػػػػموليتها وت املهػػػػا اوانسػػػػانيتها تاػػػػ ؿ االطػػػػار العػػػػاـ للنظريػػػػة التربويػػػػة
فػػػػي االسػػػػالـ التػػػػي محورمػػػػا بنػػػػاء اخصػػػػية االنسػػػػاف المت املػػػػة فػػػػي إطػػػػار مػػػػف الواربػػػػات والح ػػػػوؽ ترػػػػاح
نفسه وتراح مرتمعه وتراح االنسانية وتراح ربه .

() 1

تػػػستي امميػػػة البحػػػث مػػػف اف مػػػذح الفئػػػة العمريػػػة لػػػـ تحػػػظ باالمتمػػػاـ والبحػػػث مثلمػػػا اسػػػتسثرت فئػػػات عمريػػػة
اخػػػػرى مثػػػػؿ الطفولػػػػة والمرام ػػػػة والاػػػػباب علػػػػ مسػػػػتوى البيئػػػػة العراقيػػػػة والعربيػػػػة والحارػػػػة اؿ مثػػػػؿ مػػػػذا
النوع مف الدراسات .

() 5

مػػػػػا اف الوارػػػػػب االنسػػػػػاني والحارػػػػػة إلػػػػػ فهػػػػػـ افضػػػػػؿ لهػػػػػؤالء المسػػػػػنيف وتوظيػػػػػؼ خبػػػػػ ارتهـ وطاقػػػػػاتهـ
والعمػػػػؿ علػػػػ ربػػػػط نتارػػػػات وم اسػػػػب ػػػػؿ المراحػػػػؿ العمريػػػػة بالاػػػػيخوخة يسػػػػتدعي ال يػػػػاـ بهػػػػذح البحػػػػوث
الدراسات .

() 3

والمسػػػػنوف ي ونػػػػوف عنصػػػػ ارً ثمينػػػػاً فػػػػي المرتمػػػػ ور نػػػػاً مهمػػػػاً فػػػػي تنميتػػػػه ممػػػػا يسػػػػتدعي خلػػػػؽ الظػػػػروؼ

التػػػي تم ػػػف المسػػػػنيف مػػػف العمػػػػؿ والماػػػار ة والعػػػػيش فػػػي مرتمعػػػاتهـ أطػػػػوؿ مػػػدة مم نػػػػة و مػػػا ير بػػػػوف
لتح يؽ حياة سعيدة وايخوخة أفضؿ .
مدؼ البحث :
يهػػػػدؼ البحػػػػث الحػػػػالي التعػػػػرؼ علػػػػ الصػػػػحة النفسػػػػية للمسػػػػف فػػػػي ضػػػػوء ورهػػػػة نظػػػػر االسػػػػالـ وعلػػػػـ
النفس .
منهرية البحث :

اتبعػػػت الباحثػػػة المػػػنهج التػػػاريخي التحليلػػػي مػػػف خػػػالؿ نصػػػوص ال ػػػراف ال ػػػريـ والحػػػديث النبػػػوي الاػػػريؼ
واقواؿ علماء الديف والفالسفة وعلـ النفس والصحة النفسية .
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الفصؿ االوؿ
المبحث الثالث

تعريؼ المصطلحات :
مف مو المسف ؟
ال نرػػػػد ارابػػػػة واحػػػػدة يم ػػػػف اف تريػػػػب عػػػػف تسػػػػسوؿ بسػػػػيط حػػػػوؿ متػػػػ تبػػػػدأ الاػػػػيخوخة
وقػػػ اررات معظػػػـ بلػػػداف العػػػالـ تحػػػدد سػػػف الت اعػػػد عنػػػدما يبلػػػب الاػػػخص سػػػف

يػػػػر اف قػػػػوانيف

(  )35بينمػػػا تحػػػددح معظػػػـ

البلػػػػداف العربيػػػػة بسػػػػف (  )30اذ اف سياسػػػػة تحديػػػػد سػػػػف الاػػػػيخوخة مػػػػرتبط بالهيا ػػػػؿ الوظيفيػػػػة التػػػػي تحػػػػدد
بدورما فئة بار السف بيف فئات العمر في المرتم  (.الئزاوي  3799ص . ) 39 39
وعػػػف تحديػػػد معنػػػ الاػػػيخوخة والسػػػف ف ػػػد عرفػػػة بػػػاف ال هػػػؿ مػػػو الػػػ اف يسػػػتوفي السػػػتيف

( الثعػػػالبي) (

 .د .ت :ص )305
ويعػػػػرؼ المسػػػػف بانػػػػه مػػػػف دخػػػػؿ طػػػػور ال بػػػػر أو الاػػػػيخوخة مػػػػ التسػػػػليـ بمػػػػا مػػػػو متعػػػػارؼ عليػػػػه بػػػػاف مػػػػذح
الاعور يبدأ في سف الستيف  (.أنمار  3791ص .) 359
والسػػػمنوف مػػػػـ تلػػػػؾ الفئػػػة مػػػػف النػػػػاس الػػػػذيف يػػػدخلوف مرحلػػػػة النمػػػػو والنضػػػج يطلػػػػؽ
اسػػػػػـ ( العمػػػػػر الثالػػػػػث ) ومػػػػػي مرحلػػػػػة طبيعيػػػػػة فػػػػػي حيػػػػػاة االسػػػػػناف.

عليهػػػػا الػػػػبعض

( خليفػػػػػة  3791ص

.) 307
واتفػػػؽ خبػػػراء االمػػػـ المتحػػػدة اعتبػػػار مػػػف وصػػػؿ الػػػ سػػػف ( )30عامػػػاً فػػػا ثر بعػػػد اخصػػػاً مسػػػناً ( .أنمػػػار

 3791ص .)359

ومناؾ ثالث طرؽ لتحديد المسنيف :
 .3الع لية  :انني ال امتـ باف اصب ا بر سناً ول نني ا رح اف ا وف مسناً.

 .3المرتم  :انؾ االف في اؿ (  )35مف عمرؾ وعليؾ اف تحاؿ ال المعاش .
 .1الػػػػذات والػػػػنفس البدنيػػػػة  :ال اسػػػػتطي الرؤيػػػػة ريػػػػداً عنػػػػدما اقػػػػود السػػػػيارة لػػػػيالً وبػػػػدأ االمػػػػر يػػػػزداد صػػػػعوبة
ا ثر اصعد الدرج ) Goldman 3793 p: 158 -162 (.

فالاػػػيخوخة  :مػػػي مرموعػػػة تئيػػػرات رسػػػمية ونفسػػػية تحػػػدث بعػػػد سػػػف الراػػػد وفػػػي الحل ػػػة االخيػػػرة سػػػف
الحياة ( فرر االسالـ  :3739ص .) 511
تعريؼ عبد اللطيؼ ()3003
ل ػػػد ااػػػار ت ريػػػر ا مػػػـ المتحػػػدة عػػػف المسػػػنيف الػػػ بدايػػػة سػػػف الاػػػيخوخة ومػػػو يختلػػػؼ مػػػف مرتمػػػ الػػػ
اخػػػػر فػػػػبعض الػػػػدوؿ عػػػػدت (  )35-30سػػػػنة بػػػػدءاً للاػػػػيخوخة ودوؿ تبػػػػدأ عنػػػػدما سػػػػف الاػػػػيخوخة مػػػػف (
 )30سػػػػػنة للررػػػػػاؿ و (  )50سػػػػػنة للمػػػػػرأة ودوؿ اخػػػػػرى تبػػػػػدأ مرحلػػػػػة الاػػػػػيخوخة للررػػػػػؿ مػػػػػف (  )55سػػػػػنة
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وللمػػػرأة مػػػف (  )50سػػػنة وممػػػا ال اػػػؾ فيػػػه اف ذلػػػؾ مػػػرتبط بمتوسػػػط االعمػػػار فػػػي ػػػؿ دولػػػة ( عبػػػد اللطيػػػؼ
 3003ص .) 39
امػػػػػا المنظػػػػػور الت ػػػػػاملي فيعػػػػػرؼ الاػػػػػيخوخة بسنهػػػػػا ظػػػػػامرة فرديػػػػػة ارتماعيػػػػػة لهػػػػػا احتياراتهػػػػػا الخاصػػػػػة
وتتطلػػػػب أسػػػػاليب مميػػػػزة لمسػػػػاعدتها لنػػػػواحي ال صػػػػور الرسػػػػمي والع لػػػػي والنفسػػػػي واالرتمػػػػاعي بمػػػػا يتناسػػػػب
والمواقؼ االرتماعية الخاصة وامداؼ المؤسسة (حسف وفهمي  3000ص )39
الفصؿ الثاني
المبحث االوؿ
أ -المسنوف في ال راف ال ريـ -:
ر ػػػػز االسػػػػالـ ثيػػػػ ارً علػػػػ النػػػػواحي النفسػػػػية واالرتماعيػػػػة واالنسػػػػانية للمسػػػػنيف ورعػػػػؿ المسػػػػؤولية فيهػػػػا

ماػػػتر ة بػػػػيف االسػػػػرة والدولػػػػة والمرتمػػػػ

فرعايػػػػة ا بػػػػويف والبربهمػػػا وطاعتهمػػػػا والتػػػػودد لهمػػػػا مػػػػي مػػػػف امػػػػـ

واربػػػػػات االسػػػػػرة  :قػػػػػاؿ تعػػػػػال :

بسػػػػػـ اهلل الػػػػػرحمف الػػػػػرحيـ ( وقضػػػػػ ربػػػػػؾ اال تعبػػػػػدوا إال

إيػػػاح وبالوالػػػديف إحسػػػاناً إمػػػا يػػػبلئف عنػػػدؾ ال بػػػر احػػػدمما أو

قوالً ريماً)

ممػػػا فػػػال ت ػػػؿ لهمػػػا أؼ و تنهرممػػػا وقػػػؿ لهمػػػا

( االسراء .)310

مػػػػػا اف ايػػػػػة التربيػػػػػة ا سػػػػػالمية فػػػػػي اػػػػػموليتها وت املهػػػػػا وأنسػػػػػانيتها تاػػػػػ ؿ االطػػػػػار العػػػػػالـ للنظريػػػػػة

التربويػػػػة فػػػػي االسػػػػالـ التػػػػي محورمػػػػا بنػػػػاء اخصػػػػية ا نسػػػػاف

المت املػػػػة فػػػػي إطػػػػار مػػػػف الواربػػػػات

والح وؽ تراح نفسه وأتراح أالنسانية وتراح ربه (الراوي  3777ص .) 31
فػػػي سػػػف الاػػػيخوخة يتػػػسثر الفػػػرد بمفهومػػػه عػػػف ذاتػػػه الػػػ دررػػػة بيػػػرة وبطبيعػػػة التػػػارين الت ػػػويني لعاداتػػػه
مػػػف رهػػػة ونظػػػرة المرتمػػػ المحػػػيط بػػػه الػػػ الاػػػيخوخة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف ت بػػػؿ أو رفػػػض مػػػف رهػػػة اخػػػرى
( الاناوي واخروف  3007ص .) 59
الصػػػحة النفسػػػية امنيػػػة اليػػػة يناػػػدما رميػػػ النػػػاس ا نيػػػاء و ف ػػػراء ررػػػاالً و نسػػػاءاً فمػػػف اػػػعر بهػػػا فهػػػو
فػػػي عياػػػة راضػػػية و مػػػف ف ػػػدما انحػػػرؼ عنهػػػا فهػػػو فػػػي عػػػيش ضػػػنؾ الف الاػػػعور بالصػػػحة النفسػػػية يعنػػػي
السعادة و الاعور بعدمها يعني التعاسة

و البؤس(.الطائي .)331 : 3005

و تػػػػرتبط الصػػػػحة النفسػػػػية بالصػػػػحة الرسػػػػمية فػػػػال نػػػػ للػػػػنفس عػػػػف صػػػػحة الرسػػػػـ و ال نػػػػ للرسػػػػـ عػػػػف
صػػػحة الػػػػنفس و قػػػد بػػػػات االطبػػػاء م تنعػػػػيف اليػػػوـ ا ثػػػػر مػػػف اي وقػػػػت مضػػػ بػػػػاف العنايػػػة بالصػػػػحة النفسػػػػية
عامؿ اساس في سرعة البرء مف االمراض الرسمية.

(عودة مرسي .)9 : 3793

و تتميػػػػز العصػػػػور االسػػػػالمية باعتمادمػػػػا الػػػػديف االسػػػػالمي مصػػػػدر للهدايػػػػة و التاػػػػري و إدارة اػػػػؤوف الحيػػػػاة
و مػػػػا يهمنػػػػا مػػػػو اف نبنػػػػي الرؤيػػػػة االسػػػػػالمية للصػػػػحة النفسػػػػية مػػػػا وردت فػػػػي ال ػػػػراف ال ريـ(.الرسػػػػػماني
.)77 : 3007
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ل ػػػد خلػػػؽ اهلل تعػػػال االنسػػػاف فػػػي احسػػػف ت ػػػويـ و وصػػػؼ دورة حياتػػػه ب ولػػػه ااهلل الػػػذي خل ػػػـ مػػػف ضػػػعؼ ثػػػـ
رعػػؿ مػػف بعػػد ضػػعؼ قػػوة ثػػـ رعػػؿ مػػف بعػػد قػػوة ضػػعفاً و اػػيبة يخلػػؽ ماياػػاء و مػػو العلػػيـ ال ػػديرا (الػػروـ :

.)51

و صػػػور مراحػػػؿ النمػػػو قبػػػؿ الػػػوالدة و حتػػػ الممػػػات مػػػف خػػػالؿ قولػػػه تعػػػال -:

ايػػػا ايهػػػا النػػػاس

اف نػػػتـ فػػػي ريػػػب مػػػف البعػػػث فتنػػػا خل نػػػا ـ مػػػف تػػػراب ثػػػـ مػػػف نطفػػػة ثػػػـ مػػػف عل ػػػة ثػػػـ مػػػف مضػػػعفة مخلفػػػة و
يػػػر مخل ػػػة لنبػػػيف ل ػػػـ و ن ػػػر فػػػي االرحػػػاـ مػػػا ناػػػاء الػػػ ارػػػؿ مسػػػم ثػػػـ نخػػػرر ـ طفػػػالً ثػػػـ لتبلئػػػوا ااػػػد ـ و

مػػػن ـ مػػػف يتػػػوف و مػػػن ـ مػػػف يػػػرد الػػػ ارذؿ العمػػػر ل ػػػيال يعلػػػـ مػػػف بعػػػد علػػػـ اػػػيئاًا (الحػػػج .)5:و قػػػد ذ ػػػر

تعال الت ديـ في العمر في قوله  -:او مف نعمرح نن سه في الخلؽ افال يع لوفا (يس .)39 :

فاالسػػػػالـ ػػػػرـ االنسػػػػاف و اسػػػػتخلفه فػػػػي اال رض و رعػػػػاح فػػػػي ػػػػؿ مراحػػػػؿ حياتػػػػه و االسػػػػالـ ع يػػػػدة و ف ػػػػ ارً و
نظامػػػاً ممػػػثالً فػػػي تػػػاب اهلل و سػػػنة رسػػػوله و مارػػػاء فػػػي التػػػراث االسػػػالمي قػػػد اولػػػ مرحلػػػة الاػػػيخوخة رعايػػػة
متميػػػزة و مػػػا الت امػػػؿ االرتمػػػاعي اال نظػػػـ تخخفػػػؼ مػػػف اعبػػػاء الاػػػيخوخة ف ػػػد فػػػرض االسػػػالـ الز ػػػاة اذ قػػػاؿ

تعػػػػال  -:او فػػػػي امػػػػوالهـ حػػػػؽ معلػػػػوـ للسػػػػائؿ و المحػػػػروـا (المعػػػػارج  .)31:35:مػػػػا دعػػػػا الػػػػ االنفػػػػاؽ و
مساعدة الف راء و الضعفاء ب وله  -:او ما انف تـ مف ايء فهو يخلفها (سبس .)17:
مػػػا ا ػػػد االسػػػالـ علػػػ الرعايػػػة االسػػػرية و الت ػػػاتؼ العػػػائلي و فػػػؿ الوالػػػديف و خاصػػػة فػػػي مرحلػػػة الاػػػيخوخة
بضػػػػماف المعاملػػػػة الحسػػػػنة ترسػػػػيداً ل ولػػػػه تعػػػػال  -:اوقضػػػػ ربػػػػؾ اال تعبػػػػدوا اال ايػػػػاح و بالوالػػػػديف احسػػػػاناا

(االسػػػػراء  )31:و قولػػػػه ا و وصػػػػينا االنسػػػػاف بوالديػػػػه حملتػػػػه امػػػػه ومنػػػػاً علػػػػ ومػػػػف و فصػػػػاله فػػػػي عػػػػاميف اف
اا ر لي و لوالديؾا (ل ماف )31:و قوله ا و وصينا االنساف بوالديه حسناًا (العن بوت .)9:

ب -المسنوف في الحديث النبوي الاريؼ :
اسػػػتعاذ الرسػػػوؿ محمػػػد (ص) مػػػف مرحلػػػة الهػػػرـ ب ولػػػه ( :اللهػػػـ انػػػي اعػػػوذ بػػػؾ مػػػف الهػػػرـ و ال سػػػؿ و سػػػف
ال بػػػر) و مػػػف اػػػعب االيمػػػاف الرحمػػػة و العطػػػؼ علػػػ الصػػػئير و احتػػػراـ ال بيػػػر مصػػػداقاً ل ولػػػه (ص) ( :لػػػيس
منػػػا مػػػف ال يػػػرحـ الصػػػئير و يػػػوؼ حػػػؽ ال بيػػػر) و قولػػػه ( :يػػػا أنػػػس وقػػػر ال بيػػػر و ارحػػػـ الصػػػئير تراف نػػػي فػػػي
الرنة )) و قوله ( :اف مف ارالؿ اهلل ا راـ ذي الايبة المسلـ).
و عػػػف (ابػػػػي مريػػػػرة) قػػػػاؿ  :قػػػػاؿ (ص) ( :ال يوسػػػػ المرلػػػػس اال لػػػػثالث  :الػػػػذي سػػػػنة لسػػػػنة وذي علػػػػـ لعلمػػػػه
و ذي سػػػػػػلطاف لسػػػػػػلطته) و عػػػػػػف سػػػػػػويد بػػػػػػف سػػػػػػعد عػػػػػػف ابػػػػػػي امامػػػػػػه ي ػػػػػػوؿ ( :انزلػػػػػػوا النػػػػػػاس منػػػػػػازلهـ).
(الراوي.)37 91 99 3777
عػػػف (انػػػس بػػػف مالػػػؾ) قػػػاؿ  :قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل (ص) ( :مػػػف احػػػب اف يسػػػمو فػػػي عمػػػرح و يزيػػػد فػػػي رزقػػػه فليبػػػر
بوالديه و ليصؿ رحمه).
و ي ػػػوؿ فػػػي إ ػػػراـ ال بػػػار و العرػػػزة ايضػػػاً ( :مػػػا ا ػػػرـ اػػػاف اػػػيخاً مػػػف ارػػػؿ سػػػنه اال قػػػيض اهلل لػػػه عػػػف سػػػنه

مف ي رمه).
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و قولػػػه ( :اذا بلػػػب المػػػرء مػػػف ثمػػػانيف عامػػػاً فتنػػػه اسػػػير اهلل فػػػي االرض ت تسػػػب لػػػه الحسػػػنات و تمحػػػ عػػػف

السيئات) و قوله :

(اال انبئ ـ بخيار ـ؟) قالوا  :بل يا سروؿ اهلل قاؿ :
(اطول ـ اعما ارً في االسالـ إذا سددوا).

عف ابي موس (رضي اهلل عنه) قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)
(اف مػػػف ارػػػالؿ اهلل تعػػػال إرػػػالؿ ذي الاػػػيبة المسػػػلـ و حامػػػؿ ال ػػػراف يػػػر المئػػػالي فيػػػه و المرػػػاني عنػػػه و

ا رـ ذي السلطاف الم سط) (النوري .)311: 3790
و عف ابي مريرة (رضي اهلل عنه) عف النبي محمد(ص) قاؿ :
(اعػػػوذ اهلل الػػػ امػػػرئ أخػ لػػر ارلػػػه حتػػػ بلػػػب السػػػتيف سػػػنة) و ياػػػير حػػػديث آخػػػر علػػػ ت ػػػدير الػػػديف االسػػػالمي
للمسػػػف بػػػسف يت ػػػدـ فػػػي االمامػػػة فعػػػف ابػػػي مسػػػعود عتبػػػة بػػػف عمػػػر البػػػدري االنصػػػاري (رضػػػي اهلل عنػػػه) قػػػاؿ:
قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل (ص) ( :يػػػؤـ ال ػػػوـ اقػػػرؤمـ تػػػاب اهلل و اقػػػدمهـ قػػػراءة فػػػاف انػػػت قػػػراءتهـ سػػػواء فيػػػؤمهـ
اقدمهـ مررة فتف انوا في الهررة سواء فليؤمهـ ا برمـ سناً (النوري .)313 :3790

رػ  -المسنوف في الف ر التربوي االسالمي :

و ػػػػاف الخلفػػػػاء ي رمػػػػوف ال بيػػػػر و يوقرونػػػػه ف ػػػػد رػػػػاء فػػػػي توريهػػػػات الخليفػػػػة

(ابػػػػوب ر الصػػػػديؽ)

(رضي اهلل عنه) في امؿ الذمة :
(ايمػػػػا اػػػػين ضػػػػعؼ فػػػػي العمػػػػؿ او اصػػػػابته آفػػػػة مػػػػف ا فػػػػات او ػػػػاف نيػػػػاً فػػػػافت ر و صػػػػار

امػػػػؿ دينػػػػه

يتصدقوف عليه طرحت رزيته و عيؿ مف بيت ماؿ المسلميف) (اليوزب ي .)391 : 3791

و قػػاؿ االمػػػاـ علػػي (عليػػػه السػػالـ) ( :ب يػػػة عمػػر المػػػرء ال ثػػػف لهػػا يػػػدرؾ بهػػا مػػػا فػػات و يحيػػػ بهػػا مػػػا مػػػات)
(الزمخاري .)109 : 3793
و حػػػدث ذات يػػػػوـ اف صػػػادؼ لالمػػػػاـ علػػػي (عليػػػػه السػػػالـ) ررػػػػالً طاعنػػػاً فػػػػي السػػػف يسػػػػتردي فسػػػسله لمػػػػاذا
تسػػتردي ؟ ف ػػاؿ لػػػه الاػػين انػػػه قػػد دفػػػ الرزيػػة و لػػػـ ي ػػف لػػه مػػػا ي سػػبه ليػػػدف الرزيػػة فسرسػػػله االمػػاـ الػػػ

بيت الماؿ و رتب له راتباً و قاؿ قولته الماهورة :

(اخذنا منه في ابابه و لـ نعرؼ ح ه في ايخوخته).
و يذ ر االماـ علي (عليه السالـ) في المايب و ال بر :
الايب عنواف المنيػ
و بياض اعرؾ موت اعػػ
فتذا رأيت الايب عف

ػػة و مو تارين ال بر
رؾ ثـ اتت عل االثر
الرأس فالحذر الحذر

و يذ ر االماـ (عليه السالـ) ايضاً في المايب :

يا أمال و سهالً بضيؼ نزؿ

و استودع اهلل ألفا رحؿ
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وحؿ المايب سف لـ يزؿ

تول الاباب سف لـ ي ف

و أما الاباب بور افؿ

سف المايب صب بدا

و فػػػػي التػػػػراث العربػػػػي االسػػػػالمي نصػػػػوص و اقػػػػواؿ ثيػػػػر فػػػػي الح مػػػػاء و الاػػػػعراء و الف هػػػػاء و فػػػػي وصػػػػؼ

ه
متحسر عل الاباب :
االحواؿ الصحية المنهارة ل بار السف ف د اناد الااعر (ابو العتامية)
عريت مف الاباب و نت ضاً
فيا ليت الاباب يعود يوماً

ما يعرى مف الورؽ ال ضيب
فسخبرح بما صن المايب
(الراوي )93 : 3777

وي وؿ (الاريؼ المرتض )
إف الاػػػػيب قػػػػد يمػػػػدح و يػػػػذـ فيمػػػػدح بػػػػسف فيػػػػه الراللػػػػة و الوقػػػػار و الترػػػػارب و الحن ػػػػة ...

و يػػػػذـ بسنػػػػه

رائػػػػد المػػػػوت و نػػػػذيرح و انػػػػه يػػػػومف ال ػػػػوة و اف النسػػػػاء يصػػػػدف عنػػػػه و يعػػػػيف به(الاػػػػريؼ المرتضػػػػ

3101

مػ .)93 :
و لالمػػػاـ (الزمخاػػػري) بعػػػض النصػػػوص فػػػي وصػػػؼ ال بػػػر و اوضػػػاع المسػػػنيف فعػػػف ابػػػي مريػػػرة (مػػػف عمػػػر
ستيف سنة ف د أعذر اليه في العمر).
امػػػا االمػػػاـ الحػػػافظ محػػػدث المئػػػرب (ابػػػف عبػػػدالنمري ال رطبػػػي) ف ػػػد اورد قػػػوؿ المػػػسموف حػػػيف سػػػسله المنصػػػور
بف المهدي :
أيحسف بالاين اف يتعلـ ؟ ف اؿ  :اذا اف الرهؿ يعيبه فالتعلـ يحسف به .
و م ػػػذا ارمػػػ علمػػػاء االمػػػة االسػػػالمية علػػػ فضػػػؿ طلػػػب العلػػػـ مػػػدى الحيػػػاة و اف اختلفػػػوا فػػػي تحليػػػؿ ذلػػػؾ
ل ػػػنهـ مرمعػػػوف علػػػ اسػػػتمرار طلػػػب ثػػػواب الػػػتعلـ و علػػػ اف طلػػػب العلػػػـ مػػػف افضػػػؿ العبػػػادات و لمػػػا بػػػر
االنسػػػاف إزداد وعيػػػه للػػػذة المعرفػػػة و اػػػعورح بهػػػا لػػػذلؾ ػػػاف بعضػػػهـ يػػػرى اف آواخػػػر الحيػػػاة أرػػػدى و امتػػػ
لطلػػػب العلػػػـ لمػػػا يتمتػػػ بػػػه العػػػالـ مػػػف النضػػػج و االسػػػتيعاب و فػػػي مػػػذا ن ػػػؿ (ابػػػف عبػػػدالبر) عػػػف خلػػػؽ بػػػف
ال اسـ ما أنادح مف ابيات البف المبارؾ نها -:
بدى الذوؽ منه البصر (ابف عبدالبر (د.ت) )79 73 :
آخر العلـ لذيذ طعمه و ُ
امػػػػا الفيلسػػػػوؼ االندلسػػػػي (ابػػػػف بارػػػػه) فيتحػػػػدث عػػػػف المراحػػػػؿ العمريػػػػة لالنسػػػػاف ب ولػػػػه -:

اف ػػػػد يورػػػػد

رنينػػػاً و ذلػػػؾ عػػػف ونػػػه فػػػي الػػػرحـ ثػػػـ يورػػػد طفػػػالً وذلػػػؾ أثػػػر وضػػػعه ثػػػـ يورػػػد يفعػػػة و يورػػػد اػػػاباً ثػػػـ

يورد هالً ثـ يورد ايخاً ا(ابف باره اتصاؿ الفعؿ باالنساف .)359 : 3739
و ي وؿ بسف ل ؿ سف يمر بها االنساف افعاالً خاصة بها ب وله -:

ا متػػػ

ػػػاف ذو سػػػف ال يفعػػػؿ افعػػػاؿ ال ػػػوى المنسػػػوية لتلػػػؾ السػػػف فانمػػػا مػػػو فػػػي السػػػف االولػػػ لػػػـ ينفصػػػؿ

عنهػػػا فسنػػػه اف ن صػػػه ال ػػػوى فػػػذلؾ ن ػػػص فػػػي الطبػػػ

مثػػػؿ المعتػػػوميف امػػػا اف تورػػػد لػػػه ال ػػػوى فػػػال يفعػػػؿ

عنهػػػا فػػػػذلؾ ايضػػػػاً معتػػػػوح و ل ػػػف دوف

ذلػػػػؾ الفعػػػػؿ و بػػػػيف اف ػػػػؿ حػػػاؿ فػػػػي سػػػػف مػػػػا فهػػػػي
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تواطئػػػػة لمػػػػا بعػػػػدما و خػػػػادـ لهػػػػا  ...و لػػػػذلؾ يسػػػػت ب علػػػػ الاػػػػين التصػػػػابي لتباعػػػػد مػػػػا بػػػػيف السػػػػنيف إذ
بينهما سف ال هؿ ا

(ابف باره تدبير المتوح .)91: 3739

ما ي سـ (ابف باره) عمر االنساف ال ثالث مراحؿ مي -:
 -3المرحلػػػة النباتيػػػة و تمتػػػد مػػػف والدة االنسػػػاف الػػػ اف يتحػػػرؾ الػػػ

ػػػؿ مػػػا

ياػػػتهيه و ػػػؿ فعػػػؿ

مف افعاله بداف مف النفس الئاذية.
 -3المرحلػػة الحيوانيػػة و تمتػػد مػػف وقػػت حر تػػه الػػ مػػا ياػػتهيه الػػ الوقػػت الػػذي تورػػد لػػه فيػػه الرؤيػػة
ت وف حاله منا ابيهة بحاؿ الحيواف ير الناطؽ.
 -1المرحلػػػة االنسػػػانية تبػػػدأ منػػػذ بػػػدء الرؤيػػػة و التف يػػػر عنػػػد االنسػػػاف و تصػػػب الئايػػػة لل ػػػوة الناط ػػػة
التي توره افعاؿ االنساف(ابف باره تدبير المتوحد .)93 : 3739
و تحػػػدث عػػػف حػػػاالت اسػػػتثنائية فيهػػػا خػػػروج علػػػ افعػػػاؿ و قػػػدرات و فضػػػائؿ السػػػف العمريػػػة لالنسػػػاف مثػػػاؿ
ذلػػػؾ ا أف يورػػػد الوقػػػار و البػػػر و التػػػودد و أبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ الماػػػورة فػػػي الصػػػبي فػػػسف ذلػػػؾ امػػػا عػػػف ن ػػػص
في الطب

مثؿ ما قد اومد ذلؾا ( ابف باره تدبير المتوحد .)391 : 3739

بػػػذلؾ نرػػػد اف االنسػػػاف الفاضػػػؿ ح ػػػاً مػػػو ذلػػػؾ االنسػػػاف الػػػذي يمثػػػؿ السػػػف التػػػي مػػػو فيهػػػا اصػػػدؽ تمثيػػػؿ و
يعػػػد حديثػػػه عػػػف االفعػػػاؿ التػػػي تنسػػػب الػػػ االنسػػػاف ومػػػو ياػػػير الػػػ عمػػػر االنسػػػاف و الفعػػػؿ الػػػذي يناسػػػبه فػػػي
مػػػذا العمػػػر يعلػػػف اف ا االنسػػػاف لػػػه احػػػواؿ تاػػػتمؿ عليهػػػا يورػػػد لػػػه بحسػػػبها افعػػػاؿ قػػػوى مػػػا و احػػػواؿ اخػػػرى
توردما افعاؿ قوى اخرا (ابف ماره تدبير المتوحد .)93 : 3739
و اقترح برنامج تربوي لما بعد مرحلة البلوغ و فصؿ مراحؿ مذا البرنامج -:
 -3مرحلػػػػػػػة المحتلمػػػػػػػيف  :و ي تػػػػػػػرح اف ير ػػػػػػػز البرنػػػػػػػامج علػػػػػػػ الرياضػػػػػػػ الرسػػػػػػػمية

و المػػػػػػػواد

التعليمية حددما باللعب بالسالح.
 -3مرحلػػػة الاػػػباب  :و يػػػرى اف ير ػػػز البرنػػػامج علػػػ المػػػرح و الهػػػزؿ فهػػػو بت ػػػديرح أوؿ أفعػػػاؿ الرويػػػة
إذ ذلؾ متوسط بيف اللعب و الرد.
 -1مرحلػػػػة ال هولػػػػة  :و ير ػػػػز البرنػػػػامج علػػػػ السػػػػلوؾ لخلػػػػؽ اخصػػػػية تتسػػػػـ بػػػػالبر

و التػػػػودد إذ

ذاؾ مو الحد الذي في المرح و الهزؿ.
 -1مرحلػػػػػة الاػػػػػيخوخة  :و فيػػػػػه يتسػػػػػـ الاػػػػػخص برػػػػػودة الػػػػػرأي و رػػػػػودة الماػػػػػورة

و الح مػػػػػة و

الع ػػػػػؿ و بالرملػػػػػة فالفضػػػػػائؿ النط يػػػػػة فلػػػػػذلؾ ال ي ػػػػػاد يوصػػػػػؼ بالػػػػػذ اء و الػػػػػذمف فتنهمػػػػػا إنمػػػػػا
يحتارػػػاف لتحصػػػيؿ االمػػػور النط يػػػة و الاػػػين إذا ػػػاف علػػػ الحػػػاؿ الطبيعػػػي ف ػػػد حصػػػؿ ذلػػػؾ بػػػؿ
ذلؾ للااب و ذلؾ رودة الف ر لل هولة و حسف الرؤية.
 -5مرحلػػػة سػػػف الهػػػرـ  :و ينبئػػػي فيهػػػا اف يتسػػػـ االنسػػػاف بالح مػػػة لػػػذا يرػػػب اف يضػػػ البرنػػػامج مػػػواد
تعليمية تح ؽ تا يالً لاخصية االنساف الح يـ و ي وؿ -:
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ا و أمػػػا سػػػف الهػػػرـ فػػػي االولػػػيف فهػػػو منهػػػا بحػػػاؿ نظيػػػرة للمسػػػنيف المت ػػػدميف النػػػه فػػػي االولػػػيف لػػػيس
انسػػػػاناً بػػػػاالطالؽ بػػػػؿ انسػػػػاناً ينسػػػػس و فػػػػي مػػػػذح السػػػػف إنسػػػػاف يبلػػػػ

و لػػػػذلؾ يرػػػػب اف تورػػػػد لػػػػه

الح مػػػة ف ػػػط و مػػػذا مػػػو الالئػػػؽ بػػػه و لػػػذلؾ يرعػػػؿ سػػػ راط صػػػاحب مػػػذا السػػػف إذا ػػػاف ح يمػػػاً فػػػي
رزائر السعداءا (ابف باره تدبير المتوحد .)91 : 3739
الفصؿ الثاني
المبحث الثاني

-

الصحة النفسية للمسنيف :

و ي صػػػد بالصػػػحة النفسػػػية مػػػدى قػػػدرة المسػػػف علػػػ التوافػػػؽ مػػػ نفسػػػه و مػػػ المرتمػػػ الػػػذي يعػػػيش فيػػػه و
مػػػذا يػػػؤدي الػػػ التمتػػػ بحيػػػاة خاليػػػة مػػػف االزمػػػات و االضػػػطرابات و اف يرضػػػ عػػػف نفسػػػه و اف يت بػػػؿ ذاتػػػه
مػػػا يت بػػػؿ االخػػػريف فػػػال يبػػػدو منػػػه مػػػا يػػػدؿ علػػػ عػػػدـ التوافػػػؽ االرتمػػػاعي بػػػؿ يسػػػلؾ سػػػلو اً مع ػػػواً يػػػدؿ علػػػ

التػػػػػػػوازف االنفعػػػػػػػالي و العػػػػػػػاطفي و الع لػػػػػػػي فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ مختلػػػػػػػؼ العوامػػػػػػػؿ و تحػػػػػػػت تػػػػػػػسثير ػػػػػػػؿ الظػػػػػػػروؼ.
(الراوي.)333 : 3777
(بػػؿ ل ػػػد ثبػػت بالػػػدليؿ اف الاػػخص المسػػػف لديػػػه الم ػػدرة علػػػ الػػتعلـ مثيػػػؿ يػػػرح مػػف صػػػئار السػػف و ل ػػػف قػػػد
ين صػػػػه عامػػػػؿ الممارسػػػػة اوالً ي ػػػػوف لديػػػػه الث ػػػػة فػػػػي مػػػػدى قدراتػػػػه لفعػػػػؿ ذلػػػػؾ و مػػػػا مػػػػو معػػػػروؼ اف الفػػػػرد

المسػػػف ير ػػػب فػػػي تعلػػػـ و ا تسػػػاب مهػػػارات رديػػػدة و ذلػػػؾ إمػػػا ليػػػتم ف مػػػف تحسػػػيف معياػػػته او ليػػػتم ف مػػػف
اسػػػتئالؿ وقػػػت ف ار ػػػه فػػػي اػػػيء نػػػاف لػػػذلؾ فػػػاف م ػػػدار مػػػا يتعلمػػػه الاػػػخص ال بيػػػر فػػػي السػػػف مػػػف مهػػػارات و
معرفة و خبرة ي وف بم دار ماار ته و مساممته في نمو مرتمعه) ( .حافظ .)335: 3003
(و يعػػػد مػػػف الخطػػػس ال ػػػوؿ اف بػػػار السػػػف طاقػػػة يػػػر منترػػػة و يمثلػػػوف عبئػػػاً علػػػ المرتمػػػ

و خاصػػػة علػػػ

صػػػػئار السػػػػف إذ يفوتػػػػوف فػػػػرص العمػػػػؿ علػػػػ مػػػػؤالء) و الصػػػػحي اف البيػػػػة النػػػػاس يعملػػػػوف (خاصػػػػة فػػػػي
الػػػػدوؿ التػػػػي لػػػػيس لهػػػػا نظػػػػاـ معػػػػاش اػػػػامؿ) حتػػػػ سػػػػف متػػػػسخر مػػػػف العمػػػػر إذ ي ػػػػ علػػػػ عػػػػات هـ مسػػػػاندت
انفسػػػهـ و يػػػرمـ ف مػػػا يورػػػد الماليػػػيف مػػػف بػػػار السػػػف يعملػػػوف م ابػػػؿ ارػػػور فػػػاف منػػػاؾ ماليػػػيف اخػػػروف ال
يت اضػػػوف ارػػػو ارً م ابػػػؿ مػػػا ي ومػػػوف بػػػه مػػػف اعمػػػاؿ و تعتبػػػر ماػػػار ة ػػػؿ مػػػف االسػػػرة قػػػادة المرتمػػػ مسػػػئولية

الرعايػػػػة عػػػػف االطفػػػػاؿ و المرضػػػػ و المستاػػػػاريف و مسػػػػئولي الث افػػػػة اسػػػػواء ا ػػػػانوا يت اضػػػػوف ارػػػػو ارً او الا

تعػػػػد ماػػػػار تهـ فػػػػي عمليػػػػة التنميػػػػة امػػػػ ارً حيويػػػػاً و فعػػػػاالً مػػػػا انػػػػه مػػػػف الخطػػػػس ال ػػػػوؿ بػػػػاف بػػػػار السػػػػف ال
يسػػػػػتطيعوف تعلػػػػػـ مهػػػػػارات رديػػػػػدة و ا تسػػػػػاب معلومػػػػػات رديػػػػػدة إذ مػػػػػـ ليسػػػػػوا فػػػػػي حارػػػػػة الػػػػػ التعلػػػػػيـ و

التدريب( .بيس وؼ .)335 : 3791
إنػػػػه مػػػػف الخطػػػػس ايضػػػػاً ال ػػػػوؿ اف بػػػػار السػػػػف يف ػػػػدوف روح المسػػػػاعدة و قػػػػد ال ي ػػػػدروف علػػػػ اتخػػػػاذ قػػػػ ارراتهـ
بانفسػػػهـ اف الاػػػخص المسػػػف مػػػو الوحيػػػد الػػػذي يعػػػرؼ مػػػا يريػػػدح و يحتارػػػه مػػػف دعػػػـ و مسػػػاندة و ل ػػػف فػػػي
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بعػػػػض االحػػػػواؿ االسػػػػتثنائية قػػػػد ال يسػػػػتطي المسػػػػف اتخػػػػاذ ق ارراتػػػػه و مػػػػذا يحػػػػدث للػػػػبعض فػػػػي بعػػػػض االحػػػػواؿ
االسػػػتثنائية و مػػػذا مػػػا يحػػػدث لػػػبعض صػػػئار السػػػف اتخػػػاذ ق ارراتػػػه بنفسػػػه فػػػاف خبراتػػػه ايضػػػاً تعػػػد مفيػػػدة إذا
دعت الحارة لايء يخدـ المرتم ( .زمراف .)131 : 3793

الفصؿ الثاني
المبحث الثالث
المسنوف في علـ النفس
مػػػػف امػػػػـ مطالػػػػب النمػػػػو االرتمػػػػاعي فػػػػي مرحلػػػػة الاػػػػيخوخة تح يػػػػؽ ميػػػػوؿ ناػػػػطة و تنويػػػػ االحتمػػػػاالت و
التوافػػػػؽ بالنسػػػػبة لالحالػػػػة الػػػػ الت اعػػػػد او تػػػػرؾ العمػػػػؿ و التوافػػػػؽ بالنسػػػػبة لػػػػن ص الػػػػدخؿ نسػػػػبياً و االسػػػػتعداد
لت بػػػػػػؿ المسػػػػػػاعدة مػػػػػػف االخػػػػػػريف و ت ػػػػػػدير ذلػػػػػػؾ و التوافػػػػػػؽ بالنسػػػػػػبة للتئييػػػػػػرات االسػػػػػػرية و تػػػػػػرؾ االوالد و

اسػػػػػػت اللهـ فػػػػػػي اسػػػػػػرمـ الرديػػػػػػدة و التوافػػػػػػؽ لمػػػػػػوت الزورػػػػػػة او الػػػػػػزوج او االصػػػػػػدقاء و تنميػػػػػػة و تعميػػػػػػؽ
العالقػػػػات االرتماعيػػػػة ال ائمػػػػة بػػػػيف االقػػػػراف و ت ػػػػويف عالقػػػػات ارتماعيػػػػة رديػػػػدة و تح يػػػػؽ التوافػػػػؽ مػػػػ رفػػػػاؽ
السػػػػف و الوفػػػػاء بااللتزامػػػػات االرتماعيػػػػة فػػػػي حػػػػدود االم انيػػػػات و ت بػػػػؿ الواربػػػػات االرتماعيػػػػة
الوطنيػػػة و ت بػػػؿ التئيػػػر االرتمػػػاعي المسػػػتمر و التوافػػػؽ معػػػه و مػػػ الريػػػؿ

التػػػالي (

و
and

Hess

.)Marks,1980 :1152
و فػػػي الاػػػيخوخة يػػػزداد امتمػػػاـ الفػػػرد بنفسػػػه و تنحصػػػر العالقػػػات االرتماعيػػػة تػػػدريرياً فػػػي دائرتػػػه الضػػػي ة و

قػػػد تضػػػػعؼ العالقػػػات ال ائمػػػػة بػػػػيف الاػػػين و بػػػػيف اصػػػدقائه حتػػػػ لتنحصػػػػر فػػػي نطػػػػاؽ االسػػػرة و لهػػػػذا يعتبػػػػر
الػػػبعض مرحلػػػة الاػػػيخوخة مرحلػػػة العزلػػػة و الوحػػػدة و تػػػزداد مػػػذح العزلػػػة و الوحػػػدة لمػػػا ت ػػػدـ العمػػػر بالاػػػين

و يزيػػػػد مػػػػف عزلػػػػة الاػػػػين زواج اال والد و مػػػػوت الزورػػػػة و الضػػػػعؼ الررنسػػػػي و المػػػػرض احيانػػػػاً ممػػػػا ي لػػػػؿ

دائػػػػرة االتصػػػػاؿ االرتمػػػػاعي و تنػػػػاقص افػػػػراد ريلػػػػه يومػػػػاً بعػػػػد يػػػػوـ بػػػػالموت و تنتهػػػػي العالقػػػػات االرتماعيػػػػة

بالاػػػيوخ حتػػػ تصػػػب قاصػػػرة علػػػ اوالدمػػػـ و حفػػػدتهـ و اسػػػباطهـ و قػػػد يعػػػيش بعػػػض الاػػػيوخ المسػػػنيف فػػػي
وحدة قاسية (زمراف . )531 : 3791

وتظػػػؿ عالقػػػة الاػػػيوخ بػػػاوالدمـ علػػػ الػػػنمط الػػػذي ػػػاف سػػػائداً بيػػػنهـ وبػػػيف مػػػؤالء فػػػي منتصػػػؼ العمػػػر سػػػويه
انػػػت او منحرفػػػة وي ػػػؿ التصػػػادـ بػػػيف االبػػػاء واالبنػػػاء اال انػػػه قػػػد يػػػزداد بػػػيف االمهػػػات واالبنػػػاء خاصػػػة بعػػػد

الػػػزواج وتػػػزداد عالقػػػة الاػػػين بحفدتػػػه فيهرعػػػوف اليػػػه فػػػي ازمػػػاتهـ وماػػػ التهـ وم ػػػذا يلت ػػػي ريػػػؿ االرػػػداد
وريػػػؿ الحفػػػدة اال اف مػػػذا الل ػػػاء ي ػػػوف ا ثػػػر تماسػػػ اً فػػػي الريػػػؼ منػػػه فػػػي المدينػػػة ولحسػػػف الحػػػظ فمػػػا زالػػػت

للاػػػيوخ م ػػػػانتهـ فػػػي المرتمعػػػػات الاػػػرقية االسػػػػالمية اال اف الم انػػػػة االرتماعيػػػة للاػػػػيوخ تضػػػعؼ فػػػػي بعػػػػض
المرتمعػػػػػات الئربيػػػػػة المعاصػػػػػرة التػػػػػي تػػػػػؤمف بػػػػػال وة والسػػػػػرعة والراذبيػػػػػة الرنسػػػػػية ومػػػػػي صػػػػػفات ال تتػػػػػوفر
للاػػػػيوخ ولػػػػذلؾ ت سػػػػوا الحيػػػػاة علػػػػيهـ ويهرػػػػرمـ اوالدمػػػػـ وتضػػػػيؽ بهػػػػـ سػػػػبؿ العػػػػيش ويػػػػدر وف انهػػػػـ اصػػػػبحوا
عالة عل المرتم ( فرر االسالـ  :3739ص. )15
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وتػػػػزداد االترامػػػػات النفسػػػػية االرتماعيػػػػة رسػػػػوخاً فػػػػي مرحلػػػػة الاػػػػيخوخة وي ػػػػوف معضػػػػـ الاػػػػيوخ محػػػػافظيف
ولػػػذلؾ نرػػػد مػػػف الصػػػعب تئييػػػر اترامػػػاتهـ وا ثػػػر االترامػػػات م اومػػػة للتئييػػػر فػػػي الاػػػيخوخة مػػػف االترامػػػات

التػػػػي تػػػػدور حػػػػوؿ الموضػػػػوعات السياسػػػػية والػػػػنظـ االرتماعيػػػػة السػػػػائدة ويػػػػزداد التعصػػػػب تبعػػػػاً لزيػػػػادة السػػػػف
ولػػػػػذا يتعصػػػػػب الاػػػػػيوخ الرائهػػػػػـ ولماضػػػػػيهـ الػػػػػذي يمثػػػػػؿ بالنسػػػػػبة لهػػػػػـ ال ػػػػػوة والاػػػػػباب والسػػػػػرعة والم انػػػػػة
االرتماعية وحيوية ال فاح وايرابية العمؿ في حياة الفرد .
اال اننػػػا نالحػػػظ التوافػػػؽ االرتمػػػاعي السػػػليـ فػػػي مرحلػػػة الاػػػيخوخة يحتػػػاج الػػػ التوافػػػؽ مػػػ العػػػادات والت اليػػػد
السػػػػائدة المترػػػػددة والخاصػػػػة باالريػػػػاؿ المختلفػػػػة وقػػػػد يعػػػػوؽ التمسػػػػؾ الرامػػػػد بالعػػػػادات والت اليػػػػد مػػػػف التوافػػػػؽ
االرتمػػػػاعي عنػػػػد الاػػػػيوخ ويحتػػػػاج التوافػػػػؽ االرتمػػػػاعي ايضػػػػاً الػػػػ التوافػػػػؽ مػػػػ االريػػػػاؿ االخػػػػرى حتػػػػ يح ػػػػؽ

الاػػػػين لنفسػػػػه التوافػػػػؽ االرتمػػػػاعي الضػػػػروري للحيػػػػاة الهادئػػػػة ولهػػػػذا تعتبػػػػر الهوايػػػػات واسػػػػاليب قضػػػػاء وقػػػػت
الفػػػػػػػػػػػػراغ ضػػػػػػػػػػػػرورية للتخفػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػف متاعػػػػػػػػػػػػب وقػػػػػػػػػػػػت الفػػػػػػػػػػػػراغ ولتح يػػػػػػػػػػػػؽ التوافػػػػػػػػػػػػؽ االرتمػػػػػػػػػػػػاعي
( زمراف  3791ص .)335
مػػػذح االحػػػداث قػػػد تهػػػز يػػػاف الاػػػين مػػػ ازً وتهػػػد ار انػػػه مػػػداً وأذا لػػػـ ي ػػػف الاػػػين قػػػاد ارً ععلػػػ الموائمػػػة والتوافػػػؽ

مػػػػ مػػػػذح الظػػػػروؼ تحطمػػػػت اخصػػػػيتة وتػػػػاثرت صػػػػحته النفسػػػػيه تػػػػاث ارً خطيػػػػ ارً لػػػػذلؾ ناػػػػست الػػػػدوؿ العصػػػػرية
ومعظػػػػـ الػػػػدوؿ الصػػػػناعية التػػػػي تتف ػػػػؾ فيهػػػػا الػػػػرابط ا سػػػػرية مؤسسػػػػات لرعايػػػػة الاػػػػيوخ لتػػػػوفير الرعايػػػػة لهػػػػـ

علػػػػ

افػػػػة المسػػػػتويات حسػػػػب قػػػػدراتهـ وطاقػػػػاتهـ بحيػػػػث يم ػػػػف ل ػػػػؿ مػػػػنهـ الحيػػػػاة فػػػػي اػػػػيء مػػػػف الراحػػػػة

الصػػػػحية مػػػػ االخػػػػريف وتطػػػػورت الف ػػػػرة فػػػػي بعػػػػض الػػػػدوؿ فاناػػػػست بيوتػػػػاً خاصػػػػة بالمسػػػػنيف وتطػػػػورت عنػػػػد
بعضػػػها الػػػ أناػػػاء احيػػػاء املػػػة للاػػػيوخ وعنػػػد الػػػبعض االخػػػر الػػػ أناػػػاء مػػػدف رديػػػدة لهػػػـ ويورػػػد فػػػي مصػػػر
بعض مذح البيوت والمؤسسات ( الراوي  3777ص . ) 390
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يمكن توضيح خصائص انشخصيت عبر مراحم انحياة كما يراها عهماء اننفس في جداول
 -3تصنيؼ اري سوف .
الردوؿ () 3
المراحؿ الحيوية في نمو الاخصية عند أري سوف
المرحلة العمرية

االزمات النفسية

العالقات

النماذج النفسية

الصفات

(الفضائؿ) النفسية

الطبيعة المؤذية

(مف الوالدة – السنة

الث ة م ابؿ عدـ الث ة

ا ـ

الت ديـ و العطاء

االمؿ و االخالص

تاويه حسي ...

االول )

المهمة

(الرد)

سوء الت يؼ و

و انسحاب

طفؿ رضي
(السنة الثانية)

االست اللية م ابؿ و الاؾ

الوقوؼ و االستمرار

الوالداف

االرادة و الترديد

طفؿ رضي

االندفاعية و اال راح
(ا ربار)

(السنة الخامسة)

المبادرة م ابؿ الاعور

ما قبؿ المدرسة

بالذنب

الوقوؼ و االنطالؽ

العائلة

الئرض و التاري

او اللعب

الح د...
و ال م

(السنة السادسة فس ثر)

المثابرة م ابؿ الاعور

الريراف و

االعتماد عل الذات

ال فاءة

الفضيلة الضي ة ...

(العاارة – العاريف)

الاعور بهوية االنا م ابؿ

مرموعة

التوحيد م الذات او

الصدؽ و

التعصب ...

(العارينات و

المودة م ابؿ العزلة

طفؿ في عمر المدرسة
المرام ة

بالن ص

اضطراب الهوية

او ماار ة االخريف

المدرسة

ماار ة

االقراف و

االخالص

و ال صور الذاتي
و االن ار

نماذج الدور
الثالثينات)
الراد

الوالداف و

الاعور بالذات (بعد

االصدقاء

خساراتها) او

االسرة ال بيرة

ال ينونة او العناية

الحب

االتصاؿ الرنسي
ير الارعي و
االقتصار

االخريف

(المحدودية)
(االربعينات و

االنتارية م ابؿ الر ود

الخمسينيات)

و زمالء العمؿ

متوسط مرحلة الراد
(الستيف فس ثر)

مت دـ في العمر

العناية

الت امؿ م ابؿ اليسس

عموـ الناس
او نوع مف
الناس

االمتداد المفرط و
النبذ

الاعور بالذات او

الموارهة العاوائية
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 -1تصنيؼ بروملي : ) 3733 ( Bromely
ويعػػػد بروملػػػي  Bromelyتصػػػنيفاً ي سػػػـ فيػػػه الحيػػػاة الػػػ سػػػت عاػػػرة مرحلػػػة ومػػػي علػػػ الصػػػورة االتيػػػة

:

ردوؿ ()3
تصنيؼ بروملي لمرحؿ الحياة
ت

العمر الت ريبي

المدة

3

البويضة المخصبة

الحمؿ

3

الرنيف في االدوار االول

 9أسابي

1

الرنيف في االدوار االخيرة

 9اسابي – الوالدة

1

الوالدة

5

الرضاعة

 19اسبوعاً

3

ما قبؿ المدرسة

 5سنوات –  31سنة

9

المرحلة االبتدائية

 33-33سنة

9

المرام ة في المرحلة الثانوية

 33 -35سنة

7

الرمام ة المتسخرة

 35-33سنة

30

المرحلة المب رة مف ال بر

 10 -35سنة

33

المرحلة المتوسطة مف ال بر

33

المرحلة المتسخرة مف ال بر

31

الت اعد

31

الت اعد

 35سنة فما فوؽ

35

الايخوخة

 90سنة فما فوؽ

33

الهرـ ( ارذؿ العمر )

توق النهاية والموت

الوالدة –  39اه ارً

 30 – 10سنة
 35-30سنة
 35سنة فما فوؽ

( بيس وؼ  3791ص ) 13 – 13
ومػػػف خػػػالؿ مػػػذا التصػػػنيؼ نرػػػد بروملػػػي يحػػػدد الاػػػيخوخة بػػػػ( )90سػػػنة فمػػػا فػػػوؽ ومػػػذا بهػػػذا رأي الباحػػػث
يرى اف الايخوخة مرحلة تستي بعد الت اعد عف العمؿ ليب
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 -5دورة الحياة لػ مافررست : ) 3793 ( Havighurst
ت سـ مافررست  3793دورة الحياة ال خمس فترات عمرية :
ردوؿ ()1
ت سيـ مافررست لدورة الحياة
3

مرحلة الطفولة ومي :
أ – الطفولة المب رة

مف الوالدة ال خمس أو ست سنوات

أ -الطفولة المتوسطة

مف  33 – 3سنة

3

المرام ة

مف  39 – 33سنة

1

مرحلة ال بر المب رة

 15 – 39سنة

1

مرحلة ال بر المتوسطة

 30 -15سنة

5

النضج المتسخر

 30سنة فما فوؽ

 -3دورة الحياة لاارلوت بهلر : 3793 Charlotte Buhler
أمػػػػا اػػػػارلوت بهلػػػػر فهػػػػي تػػػػنظـ النمػػػػو الباػػػػري مػػػػف حيػػػػث أورػػػػه مراالتػػػػه وميولػػػػه وخبراتػػػػه ودورة الحيػػػػاة
وأمدافها وتميز خمسة أوره مي :
ردوؿ ()1
تنظيـ النمو الباري لاارلوت بهلر
3

الوالدة –  35سنة

3

 35 – 35سنة

1

 15 – 35أو  -5سنة

1

 15أو  30-50أو  35سنة

5

فوؽ  30أو  35سنة

ليس مناؾ امداؼ م ررة أو محددة
اختيػػػػػار مؤقػػػػػت لالمػػػػػداؼ مػػػػػ اسػػػػػتعداد
مصاحب له
أمداؼ محددة تحديداً تاماً وخاصا

ت ػػػػويـ حػػػػاد ل مػػػػداؼ مػػػػ اعتػػػػراؼ حػػػػاد

أيضا باالخفاؽ أو الرضا
اعتراؼ بدررة ا نراز
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الفصؿ الثالث
المبحث االوؿ
ما الت المستوى -:
الاػػيخوخة مػػي مرموعػػة تئي ػرات رسػػمية ونفسػػية تحػػدث بعػػد سػػف الراػػد وفػػي الحل ػػة االخيػػرة مػػف الحيػػاة  .ومػػف
التئيػرات الرسػػمية ( العضػػوية ) الضػػعؼ العػػاـ فػػي الصػػحة ون ػػص ال ػػوة العضػػلية وضػػعؼ الح ػواس وضػػعؼ الطاقػػة
الرسمية والرنسية بورػه عػاـ ومػف المتئيػرات النفسػية ضػعؼ االنتبػاح والػذا رة وضػيؽ االمتمامػات والمحافظػة واػدة
التاثر االنفعالي والحساسية النفسية (فرر االسالـ  3739ص . )331
ويزداد عدد الايوخ المسنيف فوؽ سف الستيف بزيادة الحضارة والرعاية العامة وقائياً وعالريػاً وقػد زاد متوسػط عمػر

االنساف ثي ارً عبر العصور فبعد اف اف حوالي (  30سنة ) فػي العصػر الحرػري اصػب االف حػوالي (  90سػنة )
ويسمؿ العلماء في اف يصب حوالي (  300سنة ) في المست بؿ

ال ريب ( روحية  3793ص . )51

ويم ف اف تمر مرحلة الايخوخة في توافؽ وسالـ لو تح ت مطالب النمو مذح المرحلة علػ ورػه سػليـ

( زمػراف

 3793ص  ) 13ومف المالم العامة لمرحلػة الاػيخوخة اف عالقػة الاػيوخ بػسوالدمـ تظػؿ علػ الػنمط الػذي ػاف
سائداً بينهـ ومؤالء في منتصؼ العمر سوية انت او منحرفة  .وي ؿ التصػادـ بػيف االبػاء واالبنػاء اال أنػه قػد يػزداد
بيف االمهات واالبناء خاصة بعد الزواج وتزداد عالقة الاػين بحفدتػه فيهرعػوف اليػه فػي ازمػاتهـ وماػ التهـ  .وم ػذا

يل ػ رػػيالف ريػػؿ االرػػداد وريػػؿ الحفػػدة  .ويالحػػظ اف مػػذا الل ػػاء ي ػػوف ا ثػػر تماسػ اً فػػي الريػػؼ عنػػه فػػي المدينػػة (

زمراف  3791ص .) 339

ولحسػػف الحػػظ فمػػا زالػػت للاػػيوخ م ػػانتهـ فػػي المرتمعػػات الاػػرقية واالسػػالمية  .اال اف الم انػػة االرتماعيػػة للاػػيوخ
تضعؼ في بعض المرتمعات الئربية المعاصرة التي تؤمف بال وة والسرعة والراذبية الرنسػية ومػي صػفات ال تتػوفر
للاػيوخ  .ولػػذلؾ ت سػػو الحيػػاة علػيهـ ويهرػػرمـ اوالدمػػـ وضػػيؽ بهػـ سػػبؿ العػػيش ويػػدر وف انهػـ اصػػبحوا عالػػة علػ
المرتم .
وتزداد االترامات النفسية االرتماعية رسوخاً فػي مرحلػة الاػيخوخة وي ػوف معظػـ الاػيوخ محػافظيف  .ولػذا نرػد مػف

الصعب تفسير اتراماتهـ ( الراوي  3777ص . )139

وا ثر االترامات رسوخاً تلؾ التي تدور حوؿ الموضوعات السياسية والػنظـ االرتماعيػة السػائدة ويػزداد التعصػب تبعػاً

لزيػػادة السػػف  .ولػػذا يتعصػػب الاػػيوخ الرائهػػـ ولماضػػيهـ الػػذي يمثػػؿ بالنسػػبة لهػػـ ال ػػوة والاػػباب والسػػرعة والم انػػة
االرتماعية وحيوية ال فاح وايرابية العمؿ في حياة الفرد(زمراف  :3793ص .) 510
ويم ػػف اف نالحػػظ اف التوافػػؽ النفسػػي واالرتمػػاعي السػػليـ فػػي مرحلػػة الاػػيخوخة يحتػػاج الػػ التوافػػؽ م ػ الت اليػػد
والعادات السائدة المترددة والخاصة باالرياؿ المختلفة  .وقػد يعػوؽ التمسػؾ الرامػد بالت اليػد والمهػارات ومػف التوافػؽ
االرتمػػاعي عنػػد الاػػيوخ  .ويحتػػاج التوافػػؽ االرتمػػاعي ايض ػاً ال ػ
يتح ؽ الاين لنفسه التوافؽ االرتماعي الضروري للحياة
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ومف امـ ما الت المستوى الما الت الصحية المرتبطة بالضعؼ الصػحي العػاـ والضػعؼ الرسػمي وضػعؼ الحػواس
السػم والبصػػر وضػػعؼ ال ػوة العضػػلية وانحنػػاء الظهػػر ورفػاؼ الرلػػد وترملػػه واالمسػاؾ وتصػػلب الاػراييف والتعػػرض
بدررػػة ا بػػر مػػف ذي قبػػؿ لالصػػابة بػػالمرض وعػػدـ م اومػػة الرسػػـ وقػػد يظهػػر لػػدى الاػػين تػػومـ المػػرض وتر يػػز
االمتماـ عل الصحة فال حة البسيطة قد يبالب في ال لؽ بخصوصها ةعسر الهضـ او الصػداع قػد ينظػر اليػه علػ
انه مرض خطير  ..الن .
الما الت العاطفيػة المتعل ػة بضػعؼ الطاقػة الرنسػية او التاػتت بهػا ف ػد يتػزوج الاػين الميسػور مػف فتػاة فػي سػف
بناته ويتصاب

واذا ما ضعؼ رنسياً ال

اللوـ عليهػا وبػدأ ياػؾ فػي سػلو ها

( 3737

ص . ) Weinberg ,301

ما الت سف اليسس الذي يتعػيف فػي المػرأة بمرحلػة ان طػاع الحػيض وعنػد الررػؿ يتعػيف بالضػعؼ الرنسػي االولػي او
الثػػانوي وتضػػخـ البروسػػتات حيػػث يطلػػؽ عل ػ سػػف اليػػسس سػػف ال عػػود الػػذي ي ػػوف مصػػحوباً فػػي بعػػض االحيػػاف

باضطراب نفسي او ع لي قد ي وف ملحوظاً او ير ملحوظ وي وف ذلؾ فػي اػ ؿ الترمػؿ والسػمنة واالرهػاد واالمسػاؾ
والػذبوؿ والعصػابية والصػداع واال تئػاب النفسػي واالرؽ  .وتبػرز اعػراض سػف الع ػود فػي المدينػة ا ثػر ممػا مػي فػي

الريؼ (زمراف  3793 .ص . )151
ومنػػاؾ ما ػ الت اقتصػػادية يعػػاني منهػػا المسػػنوف لػػن ص م ػواردمـ الماليػػة ولضػػعؼ االداء لػػديهـ او الت اعػػد او لتػػرؾ
العمؿ ومو في حد ذاته ما لة نفسية وارتماعية وصحية واقتصادية بابعادما المؤثرة والمتسثرة .
اما الما الت االرتماعية فاف ازدياد العمر ي لؿ مف االصػدقاء بسػبب تفػرقهـ أمػا بالبعػد او بالوفػاة او بسلسػفر و ػذلؾ
االوالد النهما هػػؾ باػػؤوف الحيػػاة وأمػػا اػػريؾ الحيػػاة الزوريػػة ف ػػد يتػػوف وبالتػػالي يظػػؿ المسػػف يعػػاني مػػف الوحػػدة
واثارما النفسية و ذلؾ فاف عدداً ير قليؿ مف المسنيف يعاني مف صالبة االرتماعية لصػعوبة ت يفػه وتبنيػه النمػاط
رديدة في السلوؾ والتف ير ( عرقسوسي  3030ص . ) 35
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الفصؿ الثالث
المبحث الثاني

عالج ما الت الايخوخة وتتلخص أمـ مالم عالج الايخوخة فيما يلي :
العالج الطبي \ عالج االعراض الطبية المرتبطة بالضعؼ العاـ والضعؼ العضلي واالمساؾ واالمتمػاـ بالئػذاء والطاقػة
وحث عل الحر ة وعدـ ثػرة النػوـ واسػتخداـ المنومػات فػي حالػة ا رؽ واسػتخداـ المهػدئات اذا لػزـ ا مػر ويسػتخدـ
العالج بالررة ال هربائية في حاالت اال تئػاب وينصػ بزيػادة الناػاط والحر ػة وال يػاـ بػبعض الرياضػة ترنبػاً لالنهيػار

الصحي .

العالج النفسي \ ويرب اف يهدؼ ال تح يؽ االمف النفسي واالنفعػالي وااػباع الحارػات وتح يػؽ عػزة الػنفس للاػين
واعورح بالحب وانه مطلوب واف امله في حارة اليه واقناعه بسف ما تب

له مف قوى ع ليػة ورسػمية ت فػي السػعادح

في الحدود الرديدة التي يفرضها سنه يفيد في ذلؾ العالج .
العالج البيئي \ في مذا الرانب تنمي امتمامات المسف وتم أوقػات الفػراغ لديػه بوسػائؿ الترفيػه والتسػلية ودفعػه الػ
الماػػار ة فػػي الحيػػاة االرتماعيػػة واالمتمػػاـ بمظهػػرح العػػاـ ولتح يػػؽ التوافػػؽ النفسػػي واالرتمػػاعي ويرػػب االمتمػػػاـ
بالتسميؿ النفسي واالرتماعي للمسف ( زمراف  :3793ص . ) 550
ويفيد في مذا الصدد اعداد الورش العالرية والنػوادي الدينيػة والمعسػ رات الصػيفية  ..الػن ومػذح مػف وظػائؼ الخدمػة
االرتماعيػػػة النارحػػػة ( ) Hickoy, 1969:P503ويرػػػب التوسػػػ فػػػي اناػػػاء مؤسسػػػات لرعايػػػة المسػػػنيف لتػػػوفير
الرعاية لهـ عل

افة المستويات حسب قدراتهـ وطاقاتهـ بريث يم ف ل ؿ منهـ الحياة في ايء مف الراحػة الصػحية

م االخريف ول د تطورت الف رة فػي بعػض الػدوؿ العصػرية والصػناعية فاناػست بيوتػاً خاصػة بالمسػنيف وتطػورت عنػد
بعضها ال انااء احياء املة للايوخ وعند البعض االخر ال مدف رديدة لهـ ( زمراف  3793ص . ) 535
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الفصؿ الثالث
المبحث الثالث
امـ امراض الايخوخة -:
ذماف الايخوخة :
يعتبػػر مػػذا االضػػطراب مػػف امػػـ امػراض الاػػيخوخة التػػي توارػػه المرتمػ المعاصػػر خاصػػة ونحػػف ناػػهد مػػذا االمتمػػاـ
ال بير عل مستوى عػالمي بهػذح المرحلػة مػف العمػر و ػذلؾ الت ػدـ فػي مرػاؿ الرعايػة الصػحية ممػا رفػ مػف معػدالت
العمر عل مستوى عػالمي ووفػر ام انيػات عػالج االمػراض الذمنيػة للمسػنيف

( عمػدة مرسػي 3793 .

ص  ) 313واذا ػػاف مػػف الطبعػػي اف تتنػػاقص ال ػػوى الع ليػػة للفػػرد بت ػػدـ

العمػػر – مػػا ت يسػػها اختبػػارات

الذ اء – فاف ال ليليف مـ الذيف يصلوف ال سف الايخوخة ( ما فوؽ السػتيف – الوفػاة ) بئيػر متاعػب سػوء التوافػؽ
الاخصػي واالرتمػػاعي مػػذا التوافػػؽ الػػذي مػػو الحػػد الفاصػؿ بػػيف الاػػيخوخة العاديػػة والاػػيخوخة الذمنيػػة ذلػػؾ اف
ذمػاف الاػيخوخة يعنػي اصػابة الفػرد باليػسس او فسػاد الت ػويف  Involution Degenerationنتيرػة بػر السػف
( دسوقي . ) 3791 .

طواؿ ما ال ي ؿ عف سبعيف سنة مف العمر
اعراض ذماف الايخوخة -:
يم ننا حصر االعراض التالية لذماف الايخوخة

 -3تدمور ال درات الع لية -: Mentor Deterioration
يبدأ المريض نسياف الحوادث ال ريبة ثـ نسياف ؿ مػا عرفػه مػف قبػؿ فينسػ اصػدقاءح واقاربػه وأيػف وضػ حاراتػه
و ثي ارً ما ينهمؾ في الثرثرة بال مدؼ ويتحدث عف ذ رياته الماضية ثـ يسخذ في رواية أحداث لػـ ت ػ وال يسػتطي حػؿ
ابسط المسائؿ وتظهر بعض الهالوس السمعية والبصرية والهذاءات .

 -3اضطرابات وردانية -: Emotional Disorders
بعض المرض ت وف معنوياتهـ منخفضة وفػي مػذح الحالػة تنتػابهـ اف ػار سػوداوية وعػدـ اسػت رار اتفعػالي  .وتػومـ
العػػوز والحارػػة أو انػػه عػػبء ث يػػؿ عل ػ اوالدح وقػػد ينتػػابهـ المػػرح فيئنػػوف ويرقصػػوف دونمػػا حػػرج ويترولػػوف فػػي
الحررات للتس د مف لؽ االبواب النهـ يخافوف مف اللصوص ويتفنوف في اخفاء م تنياتهـ الاخصية .
 -1اضطرابات سلو ية : Behavioral Disorders
ويبدي بعض المرض اذوذاً في السلوؾ الرنسي االنحراؼ واال تصػاب واسػتعراض االعضػاء التناسػلية امػاـ زورتػه
واوالدح واحياناً اصدقائه .

اسباب ذماف الايخوخة -:
ذماف الايخوخة باعتبارح ذمانػاً عضػوياً ينػتج فػي الدررػة االولػ مػف عوامػؿ بيو يمياويػة ثػـ تػستي العوامػؿ النفسػية
واالرتماعية عوامؿ مساعدة في احداث مذا االضطراب الع لي .

 -3العوامؿ البيو يماوية -: Biochmical factor
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تتمثؿ مذح العوامؿ في اصػابة المػن بػسمراض مثػؿ اوراـ المػن وزمػري الرهػاز العصػبي وضػمور المػن خاصػة الفصػيف
والصد ي وتتمثؿ ايضاً في ارتفاع ضئط الدـ او مبوط ال لب أو اضطراب الئدد .

 -3العوامؿ النفسية -: Psychological Factor

يفسر برواف ومينفرر ذماف الايخوخة عل انه فاؿ الدواف المتعل ة بلذة الحب واالاباع في أف تتئلػب علػ بواعػث
الهدـ والتحلؿ فالعروز الذي عاش ابابه بنراح واستمت بااباع ػؿ لػذة اباحهػا المرتمػ يرػد االف اف اللػذح التػي
تتحصؿ مف استمرار الحياة ال تساوي االحباط واالالـ عف مذا االسػتمرار فتػرر عنػدح ال اػعورياً ر بػة المػوت علػ
ر بة الحياة ( الدسوقي  3791 .ص . ) 131

 -1العوامؿ االرتماعي -: Social Factor
الاؾ اف تحوؿ االسرة خاصة في المرتمعات الصناعية ال االسرة النواة قد رعؿ االبػاء واالمهػات يعياػوف فػي عزلػة
ارتماعيػػة ممػػا يسػػامـ فػػي تهيئػػة الػػبعض لالصػػابة باالضػػطرابات النفسػػية والع ليػػة

مػػا اف العرػػز الػػذي يصػػاب بػػه

المسػػف خاصػػه العرػػز الرسػػمي مثػػؿ ف ػػد االبصػػار او ف ػػد السػػم يسػػامـ فػػي عزلتػػه االرتماعيػػة ويدفعػػه الػ الاػػؾ
فيمف حوله ويتولد لديه بعض الهػذاءات االضػطهادية و يرمػا مػف اعػراض الػذماف  .مػا اف احالتػه علػ الت اعػد ومػا
يتسبب مف ن ص في الدخؿ وف داف اصػدقاء المهنػة او العمػؿ وزيػادة الفػراغ وضػياع االمػداؼ وعوامػؿ مسػاعدة علػ
ظهور االضطرابات الذمانية عند بار

السف( اعباف  3791 .ص . ) 31

عالج ذماف الايخوخة -:
ر ـ اف ذماف الايخوخة يظهػر فػي سػف متػسخر مػف العمػر وينتهػي عػادة بػالموت اال انػه قػد حظػي فػي المػدة االخيػرة
بنوع مف الرعاية الصحية بالمسنيف امتدت لتامؿ عموـ امػراض الاػيخوخة بمػا فيهػا مػذا االضػطراب الع لػي وتعػددت
طرؽ العالج نذ ر منها ما يلي -:
أ -العالج العضوي -: Physical Treatment
وياػػمؿ ت ػػديـ الع ػػاقير المهدئػػة واعطػػاء الفيتامينػػات والمضػػادات الحيويػػة و االو سػػريف وذلػػؾ حسػػب الحالػػة ومػػف
المم ف اعطاء الع اقير المضادة لال تئاب مثؿ التوفرانيؿ و البيروتوفراف والتربيتيزوؿ و يرما .
ب -العالج النفسي -: Psychological Therapy
اذ اف العػالج النفسػي التحليلػي ال ينفػ مػ المسػنيف اال اف العػالج الفػردي المسػاند  Supportiveالػذي يرػد فيػه
المريض المعيف والسند يم ف اف يؤدي ال نتائج ايرابيػة ونعت ػد اف العػالج الػديني لػه مرالػه االساسػي منػا ذلػؾ اف
الديف يمن المسف ا مؿ والرراء في نعيـ اهلل والرضاء بما قسـ له وال ناعة باف الحياة الدنيا مػا مػي اال معبػر بسػيط
لحياة ارحب واطوؿ الحياة االبدية وبالتالي نعاوف المسف في موارهة الخوؼ وترقب الموت ونبذح لذاته  ..الن .
مػػا اف العػػالج المر ػػز حػػوؿ الاػػخص مػػا يسػػميه رورػػرز ينف ػ منػػا ايض ػاً ف لمػػا عػػرؼ المسػػف طبيعػػة مرحلػػة

الايخوخة التي يرتازما وعرؼ ام انياته وما يم ف اف يتعرض له مف مـ في مثؿ سنة مػف اضػطراب لمػا عاونػه
ذلؾ عل قبوؿ ذاته والتوافؽ معها .
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ج -العالج االرتماعي -: Sociotherapy
يتوره مذا العالج نحو خلؽ بيئة يستطي فيها المػريض المسػف اف يعمػؿ ويناػط ويسػتفيد مػف قدراتػه فػي رػو و
ظروؼ مالئمة ولعؿ افضؿ بيئة للمسف في مرتمعنا مي االسرة بما تمنحػه مػف رػو لػه عطػؼ وحنػاف وانتمػاء
ورضا أما دور الرعاية االرتماعية فػر ـ مػا ت دمػه مػف خػدمات للمسػف ال يم ػف اف تعوضػه مػا ف ػدح بانفصػالة
عف اسرته .

التوصيات:
توصي الباحثة باالتي في ضوء ماذ ر في البحث
 .3تنظيـ برامج ث افية وارتماعية وترفيهية لهذة الفئة مف ارؿ رف مستوى الصحة النفسية
 .3اقامػػة دورات فػػي الصػػحة النفسػػية لمختلػػؼ المؤسسػػات فػػي المرتمػػ مػػف ارػػؿ رفػػ مسػػتوى الصػػحة
النفسية ل افة االفراد في المرتم وخاصة لفئة المسنييف وذلؾ مػف ارػؿ مسػاعدة المسػنييف علػ الػدمج
االيرابي في المرتم وبالتالي حسف التعامؿ معهـ
ضرورة استحداث وحدات االرااد النفسي في مؤسسات الرعاية االرتماعية وذلػؾ مػف ارػؿ رفػ مسػتوى الصػحية
النفسية للمسنيف ومعالرة ما التهـ

الم ترحات:

 .3بناء برنامج اراادي عالري م ترح لتعديؿ حاالت اعتالؿ الصحة النفسية للمسنييف
 .3ارراء بحوث وصفية لئرض قياس الصحة النفسية للمسنييف
 .1ار ػراء دراسػػة م ارنػػة بػػيف متئيػػر الصػػحة النفسػػية ومتئي ػرات اخػػرى وذلػػؾ مػػف ارػػؿ فهػػـ الروانػػب النفسػػية
للمسنييف
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