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املشاكل اإلجتماعية للمسنني



التكوين االجتماعي يف مرحلة الشيخوخة

تتسم احلياة االجتماعية ألفراد هذه املرحلة بفتور عام نتيجة للضعف والتدهور البـدين الـذي يـؤدي بـه إىل 
تقطعي أنشطة املسن املختلفة الـذي يـؤدي بـه إىل الوحـدة وفيهـا يلـي أهـم مـا منـيز بـه الـشيخوخة 

من خصائص اجتماعية عامة:


م وذلك نتيجة حتمية لتفرق أوالدهم يف شؤون احلياة.  تتميز احلياة االجتماعية للشيوخ بفراغ يتخلل حيا
فاإلنسان حني يتجاوز الستني هو عمومًا وعلى اقـل تقـدير أب لـشباب يف العقـد الثـاين والثالـث 
م إلقامـة خليـة جديـدة يقـضون معهـا جـل وقتهـم.  من عمرهم وهم قد تزوجوا فانصرفوا مع زوجا
م أو أعمـاهلم احلـرة خـارج املـنزل, وحيـث يكـون  أو هـم مل يـتزوجوا, ولكنهـم منهمكـون يف دراسـا
م يف العمل والسن وخارج املنزل أيضاً.اما املـسن فـأدوارهم يف احليـاة  نشاطهم االجتماعي مع أقرا
وبناءها ينعدم قليال فهو قليل احلركة, أحيـل أو عمـا قريـب حيـال إىل املعـاش, حيـث يـصبح مركـزه 
الرئيسي منزله وحيداً.ومما يزيد هذا الفراغ االجتماعي لديه تفرق أصدقائه يف الـشباب وزمـالءه يف 
العمـل أو مـوت بعـضهم ,وتـزداد الوحـدة االجتماعيـة شــدة ومـرارة مــع مـوت أحــد الـزوجني ليــرتك 

اآلخر مرتمًال.


إلنــسان  تتكـوم مـن املـرء يف حياتــه عـادات وأمنـاط مــن الـسلوك الفــردي واالجتمـاعي وكلمــا تقـدم العمـر 
. حـىت تغـدو جـزءاً ال يتجـرأ مـن مقومـات شخـصيته  ازدادت هذه العادات واألمناط رسـوخًا وثبـا
الفرديــة املتمـــايزة, وهـــذا ســبب مــن أســـباب معارضـــة املتقــدمني يف الــسن لكــل تـــغيري اجتماعـــي 
فاإلنـــسان وقـــد وصـــل إىل مرحلـــة الـــشيخوخة اعتـــاد علـــى أعمـــال وطـــرق خاصـــة للقيـــام بتلـــك 



األعمال . وهناك ميل يف املسن إىل االستمرار يف نوعية السلوك ومنطه. فاجلديـد حيتـاج اسـتعماله 
ا الــيت تنتــج مــن اســتعماله وهــذا مــا يثبــط مهــة اهلــرم. ألن  إىل معرفــة الطريقــة واالقتنــاع بفائــد
استعمال القدمي وتقبله يف هذا العمر أيسر وأسهل من اجلديد. وهذا ما يـؤدي بـدوره إىل اجلمـود 
االجتمـــــــــــــــــاعي ومقاومـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل تـــــــــــــــــغيري واحملافظـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــدمي.
فتقدم العمر مع اإلنسان يطبعه بطابع احملافظـة علـى القيـم والتمـسك الـشديد بعـادات وقيـم نـشأ 

عليها . مما يعرقل عملية التقبل أو التكيف االجتماعي .

م متثـــل األفكـــار  ونتيجــة هلـــذا ينـــشاء صــراع األجيــال بــني الـــشباب والـــشيوخ الن آراء الــشيوخ واجتاهـــا
ـا متثـل انعكاسـاً  م, أما آراء اجليـل الناشـئ واجتاهاتـه فإ والعادات اليت كانت سائدة يف زمن شبا
وامتصاصاً ملا جيري مـن تطـورات حديثـة متـغرية. ومـن هنـا ينـشأ الـصراع الـدائم بـني اجليـل القـدمي 
واجليل اجلديد نتيجة لثبات القدمي على أمناط سـلوكية معينـة ال يتجـاوب بعـضها علـى األقـل مـع 

ظروف احلياة املتغرية .

ً كلمـا ازداد  ـا متيـل إىل أن تـزداد ثبـا ولقد أجريت جتارب يف االجتاهات وامليول وأنواع الـسلوك, فظهـر أ
) أن االهتمامات االجتماعيـة وامليـول  Strongاألفراد تقدما يف السن. وقد وجد ( سرت ونج 

وأنواع الطموح ومـا يكـره اإلنـسان ومـا حيبـه, تكـون أقـل تـغرياً بـني اإلفـراد الـذين تـرتاوح أعمارهـم 
ـــــــــذين تـــــــــرتاوح أعمـــــــــارهم بـــــــــني 65  –  25بـــــــــني (  ) ســـــــــنة منهـــــــــا بـــــــــني األفـــــــــراد ال

) سـنة. وقـد ثبـت أيـضًا أن الـشيوخ الـذين يواصـلون العمـل الفكـري النـشيط هــم  25  –  15(  
متــــــــصفون مبرونــــــــة مناســــــــبة ويالقــــــــون صــــــــعوبة أقــــــــل مــــــــن غريهــــــــم يف تعلــــــــم اجلديــــــــد.



التغريات يف السلوك االجتماعي توجد جمموعـة عوامـل رئيـسية حتـدد الـسلوك االجتمـاعي يف هـذه 
املرحلة وأمهها ما يلي:

 فاختيـار املـسن للعزلـة أو  :
املشاركة جيعلـه يف احلـالتني أكـثر سـعادة حبياتـه وأكـثر رضـا عنهـا إذا قـورن مبـن جيـرب علـى أحدمهـا 

بسبب ظروفه الشخصية أو العوامل اخلارجية احمليطة به.
 فبعضهم يعترب االندماج مع األشخاص اآلخرين

واملؤســسات االجتماعيــة لــه أمهيــة كــربى ومــن خــالل هــذه األنــشطة ينمــون مــعىن اهلويــة لديهــم 
وحيافظون عليه.

 ـا هلـا أثـر تؤكد نتائج البحوث أن تكرار املشاركة االجتماعيـة يف ذا
د الـروح املعنويـة لـدى املـسنني , واألكـثر أمهيـة مـن  لـسلىب و علـى اذد ثر املسن  ضعيف على 
العالقـــات االجتماعيـــة أو عـــدد اجلماعــــات الـــيت ينتمـــي إليهـــا املـــسن عامـــل نوعيـــة العالقــــات 
كــد وجــود ارتبــاط وثيــق بــني الــسلوك االجتمــاعي النــاجح يف  االجتماعيــة الــيت ميارســها . وقــد 
ملـسن. ولعـل أكـثر الرفقـاء أمهيـة  الشيخوخة ووجود بضعة أصدقاء ورفقاء محيمني ووثيقي الـصلة 

ثري االبنـاء واألخـوان   –بعد شريك حياته  –لديه  األصدقاء واألبناء واألخوة. وبصفة عامة فإن 
لغ األثر وخاصة يف القيام بدور الدعم واملساندة سواء كان ذلك مـاد أو  األصغر سنا يف السن 

.ً معنو

والــصداقة يف هــذه املرحلــة هلــا وظــائف عديــدة مثــل املــشاركة الوجدانيــة والتقبــل والــدعم الوجــداين أثنــاء 
إلضــافة إىل مــا يقدمــه األصــدقاء مــن مــساعدة ونــصيحة  األزمــات , والثقــة واالحــرتام املتبــادلني 
م وتقـدميهم املعلومـات واخلـربة . وهـذه مجيعـًا حيتاجهـا  وخدمات وما يهيئونه مـن فـرص الستـشار

املسن .



لفعل مـن حتديـد نطـاق عـاملهم االجتمـاعي تـدرجييا مـع التقـدم  واملشكلة احلقيقية هي أن املسنني يعانون 
م االجتماعيـة بـسبب فقـدان زمـالء العمـل, ومـوت األقـارب واألصـدقاء  يف الـسن . فتقـل عالقـا
ورفيـق ( أو رفيقـة ) العمـر. كمـا حيـد مـن مـشاركتهم االجتماعيـة ضـعف الـصحة واألحـوال املاليــة 
واالجتاهـــات االجتماعيـــة غـــري املالئمـــة حنـــوهم. وتوجـــد ثالثـــة أنـــواع مـــن العالقـــات الشخـــصية 

احلميمة .
لزوج أو الزوجة. -1
األخوة واألخوات وصداقات الطفولة والشباب . -2
األصدقاء واجلماعات املنظمة ( كاألندية ). -3

ا االجتماعية أطول مـن الرجـل. ويرجـع الـسبب يف ذلـك  ا وعالقا ومن املالحظ أن املرأة حتتفظ بصداقا
ـا, أمـا أصـدقاء الرجـل فهـم يف األغلـب مـن زمـالء  إىل أن صديقات املرأة هن يف العادة من جريا
العمـــل الـــذين يعيـــشون يف أمـــاكن متفرقـــة, والـــذين ال يـــربطهم اهتمـــام مـــشرتك بعـــد التقاعـــد.
لنـشاط االجتمـاعي. وتـضيق  إال أنه على وجه العموم ومع اهتمام املسن بذاته يتنـاقص اهتمامـه 

دائــــــــرة عالقاتــــــــه االجتماعيــــــــة 
تـــدرجييا, فيفقـــد االهتمـــام أوال 
مبعارفــــه مث أصــــدقائه, وتقتــــصر 
ميولـــه االجتماعيـــة علـــى أســـرته 
املباشــرة. ومتتــد هــذه امليــول إىل 
خمتلــــــــف األجيــــــــال يف هــــــــذه 
األســرة. وقــد يرتكــز هــذا اإلمتــام 

على الصغار, أي األحفاد.



التوافق االجتماعي والشخصية يف طور الشيخوخة 

ت ومهاما جديدة جتب مواجهتهـا والتوافـق معهـا. واملـسنون قـد ينجحـون  تستحضر الشيخوخة معها حتد
أو يفـــــشلون يف مواجهـــــة وتنـــــاول هـــــذه املهـــــام اإلمنائيـــــة ممـــــا تواجهـــــه مـــــن مـــــشكالت خطـــــرة.
فاملــشكالت الــيت يواجههــا املــسنون وأمههــا تــدهور الــصحة, وفقــدان العمــل, والرتمــل, واملــشكالت 

املاليــة, وفقــدان املكانــة االجتماعيــة, والعزلــة االجتماعيــة, 
وغريهــــــا ممــــــا يعــــــد مــــــن املــــــشكالت املؤرقــــــة للمــــــسنني, 
وعليهــم التــصدي عليهــا, فالــشيخوخة هــي فــرتة مــن النمــو 

النفسي املستمر.

خر أزمات منـوه  ويرى اريكسون أن املرء يف مرحلة الشيخوخة مير 
وهــي الــيت يــسمها أزمــة تكامــل األ ( الــذات ) يف مقابــل 
اليـــأس والقنـــط , والتكامـــل هنـــا تكامـــل انفعـــايل ولتجـــاوز 
املــسن هــذه الــفرتة مــن خــالل تقبــل الفــرد حلياتــه . ويظهــر 

ن الوقت صار قصرياً جـداً وأنـه ال توجـد فرصـة للبحـث عـن طريـق بديـل  اليأس يف صورة الشعور 
ليـأس  حلياة مقبولة , فحىت الشخص الذي يقبل على شيخوخته بدرجة كبـرية مـن التكامـل يـشعر 
عند التفكري اللحظي يف املوت . إال أن الذي حيقق لنفـسه قـدرا مالئمـا مـن التكامـل يفـوق اليـأس 

يف سنوات شيخوخته تتغلب إرادة احلياة عنده على قلقل املوت.

. فمـع وصـول املـسن إىل   Life Reviewويرتبط مبهمة تنمية تكامل األ عملية تسمى مراجعة احلياة 
تــه , ويعيــد تفــسري أفعالــه وقراراتــه الــيت شــكلت  هــذه املرحلــة املتــأخرة مــن حياتــه يعيــد تنظيــم ذكر



مسار حياته يف املاضي . ومـن الوجهـة املثاليـة فـإن مراجعـة احليـاة خلـربة موجبـة تـؤدي إىل إحـداث 
التكامل يف الشخصية . فبالنسبة البعض:

لفـرد , وإىل اهتمــام  -1 تقـود هـذه العمليــة إىل انـدماج أقـل للــذات مـع املوقـف اخلــاص 
لعامل بوجه عام . أكرب 

حلنــني للماضــي  -2 أو الــشعور  Nostalginلنــسبة آلخــرين يــؤدي ذلــك الــشعور 
ألسف على العمر اجلميل الذي فات .

لــذنب واالكتئــاب  -3 لــث قـد تولــد هــذه العمليـة مــشاعر القلــق والـشعور  وعنـد فريــق 
نـه خـدع وأن حياتـه  واليأس فبدال من أن يفكر الشخص يف حياته كلها , يشعر 

تسربت منه دون أن يستثمرها كما جيب .
م, وخاصـة  وغالباً ما يستطيب املسنون مشاركة اآلخرين هلم يف أفكارهم عند قيـامهم بعمليـة مراجعـة حيـا
األقـــــــــــــــــــــــــارب واألصـــــــــــــــــــــــــدقاء , وعلـــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــــــص األحفـــــــــــــــــــــــــاد.

) أن النمـو النفـسي املـستمر يف سـنوات الـشيخوخة   Neugarten, 1968( يف  Peckويرى 
يتمركز على نواتج ثالثة مهام رئيسية كربة هي:

 وعلى هذا فيجب على املسن أن يكون قادرا على إجيـاد رضـا شخـصي وقيمـة للوقـت :
تتجاوز أنشطة العمل اليت كانت هامة لتحديد الذات يف املراحل السابقة.

  فاألشـخاص الـذين جيـدون
الــسعادة والرفاهيــة أساســا يف نــشاط اجلــسم 
يتعرضون الضطراب خطري بسبب التـغريات 
اجلـــسيمة خــــالل الـــشيخوخة ولــــذا جندهــــم 
ــــذه التــــغريات إىل حــــد جيعلهــــم  يهتمــــون 



م. ومـــــــن الـــــــذي جيـــــــب عملـــــــه  ليـــــــأس والقنـــــــوط مـــــــن أنفـــــــسهم ومـــــــن حيـــــــا يـــــــشعرون 
ــــم أكــــثر حنــــو األنــــشطة اإلنــــسانية ىن عــــن الرتكــــيز علــــى النواحــــي اجلــــسيمة وتنحــــو  حبيـــث 

والعقلية واالجتماعية.

 كـل شـخص مـسن عليـه أن يواجـه حقيقـة املـوت وعلـى املـسلم إن يتقبـل ليـس
فقـــــط حتميـــــة القـــــضاء والقـــــدر فيـــــه, وأن املـــــوت هـــــو بدايـــــة حليـــــاة أخـــــرى أبقـــــى وأخلـــــد.
ت يعتمــد , إىل حــد كبــري, علــى  ومــن املهــم أن نــذكر أن جنــاح املــسن يف مواجهــة هــذه التحــد

النجاح الذي أحرزه يف مهامه النمائية السابقة .

ولكـــي نـــرى نظـــرة املـــسن لنفـــسه فقـــد أوضـــحت بعـــض الدراســـات أن حـــوايل نـــصف املفحوصـــني يف 
فأعلى صنفوا أنفسهم يف طـور وسـط العمـر  65أحدى الدراسات اليت أجريت على عينة أعماهلا 

)Brodzinsky,et al., 1986.(

يت عليـه  ومهما حاول املسنون إخفـاء احلقيقـة , وعلـى الـرغم مـن الـصور النمطيـة البـد للمـسن أن 
نـه (( مـسن )) وأن يكيـف مفهومـه لذاتـه  حني من الدهر يواجه فيه مطالب الواقع ويعرتف 

تبعا لذلك . وتدخل يف هذا التحديد عدة عوامل أمهها :

 فمـا جيعـل املـرء أكـثر وعيـا بتقدمـه يف الـسن بلـوغ املعـاش أو حـصوله
على الضمان االجتماعي أو بلوغه املكانة اليت يطلق عليها يف الغـرب ((املـوطن الـكبري )), أو يف 

ثقافتنا العربية اإلسالمية ((الشيخ)) .

. تمع للمسن من تعبري وأفعال وهي الصور اليت يقدمها ا



 د فـإن الـشخص الـذي يعـد يف فـإذا كـان متوسـط األعمـار يف ازد
مرحلـة الـشيخوخة رمبـا يكــون اآلن يف عمـر أكـرب ممــا عليــه احلــال يف جمتمــع متوسـط األعمـار فيــه 
أقـل . فكيــف يــصف شــخص نفـسه أنــه يف مرحلــة الــشيخوخة وهـو يف ســن الــستني بينمـا توجــد 

نسبة ال ميكن جتاهلها من السكان يف السبعينات أو الثمانينات من العمر.
 لعمـر, اال أن احملكـات علـى الـرغم مـن أي التعريفـات االجتماعيـة تـسهم يف الوعـي 

حـدى  الذاتية أو السيكولوجية هي األهم. فاعتقاد الشخص أنه يستطيع أن يتعلـم (وقـد يلتحـق 
حـدى مؤسـسات تعليـم الكبـار  مؤسسات تعليم الكبار هلذا الغرض ) أو أن يتعلـم (وقـد يلتحـق 
هلـذا الغـرض) أو أنــه ليـس يف حاجــة لالعتمـاد علـى أحــد (االسـتقالل) تعـد مؤشـرات علـى عــدم 
الشعور بتـدهور الـشيخوخة وفيهـا إنكـار ألثـر التقـدم يف الـسن, وهـؤالء األشـخاص الـذين لديهـم 
لتقاعـــد مـــن العمـــل أو شـــيب الـــشعر, فهـــم ال يـــشعرون  مثـــل هـــذا االجتـــاه ال يتـــأثرون نـــسبيًا 
لشيخوخة إال إذا سقطوا صرعى املرض أو تعرضوا ملشكلة توافق صعبة مثل وفاة شريك العمر .



عوامل التوافق يف الشيخوخة وأمناطه

أجريــت دراســات لتحديــد العوامــل الــيت متــيز بــني التوافــق اجليــد والــسيء عنــد كبــار الــسن. ووجــد أن أهــم 
ت, احملافظـة  العوامل هي : الـصحة العامـة،  الوضـع االقتـصادي, املـشاركة يف احليـاة العامـة, اهلـوا
علــــــــــى الــــــــــروابط األســــــــــرية واالجتماعيـــــــــــة, وجــــــــــود اجتاهـــــــــــات موجبــــــــــة حنــــــــــو الـــــــــــذات, 

وحنو املستقبل .
دة األصــدقاء واألبنــاء  إال أن العالقــات بـني هـذه العوامــل وتوافــق املـسنني ليـست بــسيطة وواضــحة, إن ز

ت االقتصادية  لروح املعنوية عند املسنني من املستو الدنيا. وأن   –واألحفاد ترتبط ارتباطا موجبا 
مــــا يــــعني علــــى التوافــــق اجليــــد للمــــسنني ليــــس املــــشاركة املــــستثمرة وإمنــــا االنعــــزال التـــــدرجيي.

) بدراســة طوليــة هامــة Richard, et al., 1962ولتحديــد أمنــاط التوافــق لــدى املــسنني قــام (
عاما  84, 55رجال من الطبقة العاملة امتدت أعمارهم عند بداية البحث بني  78أجريت على 

نصفهم من املتقاعدين متاما ونصفهم اآلخر مل يتقاعدوا كلية. وكان اهلدف مـن الدراسـة حتديـد أثـر 
إلضــــــــــــــافة إىل التـــــــــــــغريات يف الشخــــــــــــــصية مـــــــــــــع التقــــــــــــــدم يف العـــــــــــــــمر. التقاعـــــــــــــد 
نتيجة الدراسة وجود ثالثة أمنـاط أساسـية مـن التوافـق اجليـد, ومنـطني أساسـني مـن التوافـق الـسيئ, 

إلضافة إىل عدد من األمناط الفرعية, وكانت األمناط الثالثة للتوافق اجليد هي:

1-  Mature   لواقعيـة واملرونـة واليـسر يف ويـشمل هـؤالء األشـخاص الـذين يتمـيزون 
التعامل مع الذات واآلخرين, وهم أكثر األفراد حتقيقا ملا يسمى الشيخوخة السعيدة.

2-  Rocking – Chair   ويــشمل أولئــك الــذين يعتمــدون علــى غريهــم
( وخاصــة شــريك العمــر أو أحــد األبنــاء ) ويتــسم الــشخص املــعني عــادة مســة الــسيطرة يف عالقتــه 

ذه العالقة االعتمادية . لشخص املسن. ويستمتع املسنون من أصحاب هذا النمط 



3-  Armored  ويـشمل الـذين تـسيطر عليهـم حيلهـم الدفاعيـة ضـد القلـق, ويظلـون
تمــع ويف العالقــات االجتماعيــة ألســبب  قــادرين علــى ممارســة نــشاطهم علــى النحــو املعتــاد يف ا
لتفكري إىل أنفسهم يف تقدمهم يف الـسن  م يشغلون أنفسهم كثريا, يتجهوا  دفاعية يف جوهرها. أ
م يــستطيعون التوافــق مــع  وطاملــا ظــل هــؤالء قــادرين علــى االســتمرار يف نــشاطهم وإجيــابيتهم فــإ

سنوات الشيخوخة.



1Angry وهــم الــذين يظهــرون املــرارة والعــداوة ويلومــون اآلخــرين علــى
م يف األغلب حنو من هم أصغر سنا. متاعبهم ومصاعبهم, ويوجهون عداو

   Self- hater وهـــو الـــذي يوجـــه العـــداوة حنـــو نفـــسه فيـــشعر
بعدم الكفاية ويفقد شعوره بقيمته مما يـؤدي بـه إىل االكتئـاب واالنقبـاض , ويـدرك هـؤالء 
أنفسهم ضحية للظروف السيئة اليت تعرضـوا هلـا , وقـد يـشرعون بـكثري مـن النـدم علـى مـا 
لقنوط . فات وإسرافهم على أنفسهم يف املاضي وقد يطلبون املوت حتررا من شعور حاد 

) إىل نتـائج تتفـق جزئيـا مـع النتائـج   Neugarten, et al., 1968وقد توصل حبث آخـر قـام بـه ( 
السابقة, فقـد حـدد هـذا البحـث أمنـاط توافـق املـسنني يف أربعـة أمنـاط للشخـصية هـي اسـتمرار ملـا  

كانت عليه عرب مدى احلياة وتنتقل إىل املسن يف مرحلة الشيخوخة وهي:
 وهـو أقــرب للنمـط الناضـج الــسابق فأصــحابه يقـررون ألنفـسهم أمنــاط نــشاطهم

وطريقتهم يف التوافق , ولديهم منط شخصية سوى كما ميكنهم إعادة تنظيم أمناط سلوكهم حسب 
لتــايل فهــم أكــثر املــسنني توافقــا وقــد يكــون هــؤالء مــن ثالثــة أمنــاط  ضــرورات املواقــف املتــغرية , و

فرعية .



 وهــم املـسنون ذوو أفـضل درجــة مـن التوافـق يف احلــضارة الــصناعية
م مـع التقـدم يف الـسن حبثـا عـن أنـشطة وأدوار  املعقدة احلديثة. فهـم يعيـدون تنظيـم حيـا

جديدة حتل حمل القدمي واملفقود منها.
Focused وهـم الـذين حيـددون نطـاق نـشاطهم علـى األنـشطة الــيت

ا يف طور معني فقط . يستمتعون 
 وهـم الـذين حيققـون املواصـفات الـيت تتوافـر لـدى أولئـك الذيـن

تصفهم نظرية كاننج وزمالئه اليت وصفناه يف الفصل التاسع عشر, وحبوثهم الـيت سـنعرض 
جيــاز هــم أولئــك الــذين اختــاروا إراد البعــد عــن األدوار االجتماعيــة  هلــا بعــد قليــل , و
م. وهم على درجة من القـدرة علـى  لعامل احمليط  ولكنهم يف نفس الوقت لديهم اهتمام 

توجيه الذات ولديهم تقدير عال ألنفسهم . 

 وهـو أقـرب إىل نظريـة يف البحـث الـسابق . وأصـحابه لـديهم قـدرة كبـرية
علــى التحكــم يف دوافعهــم ســعيا لبنــاء نظــام دفــاعي قــوي ضــد قلــق الــشيخوخة. ويــوجههم دافــع 
م , ولـذلك يظلـون علـى درجـة كبـرية مـن النـشاط  لرضا عـن حيـا االجناز , ولديهم شعور قوي 

م يتقدمون يف السن , ويوجد منطان فرعيان من هذه الفئة األساسية . منكرين أ
 م إىل وهـم الـذين يواصـلون أنـشطة طـور منتـصف العمـر , فـال تتـغري نظـر

ا أو مالبسهم أو طعامهم وغري ذلـك مـن املظاهـر  احلياة أو طبيعة األعمال اليت يقومون 
ديدا لتقدير الذات . م أصغر سنا , وهؤالء يدركون التقدم يف السن  اليت تدل على أ

 وهؤالء أكثر من النمو السابق شعورا بقلق الشيخوخة, ويعانون من مـشار
اخلـوف مـن تـصنيفهم يف فئــة املـسنني, وهلــذا يركـزون كــل طـاقتهم يف أن تكـون مــشاعرهم 

ومظهرهم ونشاطهم من النوع اليت يصدر عمن هم أصغر سنا.



     .وهــذا النمــط ال يتطــابق مــع منــط الكرســي اهلــزاز الــسابق وصــفه
فقد توصلت نتائج نيورجارتن وزمالئه إىل منطني فرعيني فيه ومها :

 , ويطابق منط الكرسـي اهلـزاز , وفيـه يعتمـد املـسن علـى اآلخـرين
ويكون مستوى نشاطه بدرجة متوسطة طاملا أن هناك منم يوجه ويعاونه يف ذلك.

:ويـشمل أولئـك الـذين يعتمـدون كليـة علـى اآلخـرين للقيـام Apathetic -ب
ي مهمة . وهم سلبيون متاما وأدوارهم قليلـة للغايـة . وهـذا النمـط بنوعيـة يتـسم أصـحابه 
م متوســطة وهــم أيــضا علــى درجــة متوســطة مــن التوافــق مــع  ن درجــة رضــائهم عــن حيــا

الشيخوخة.

 وهؤالء يعانون من نقائص شديدة يف نشاطهم النفسي , فتختـل
وظائفهم العقلية املعرفية كما تـضطرب وظـائف األ لـديهم . ومعظمهـم يعيـش علـى هـامش احليـاة 
لطبـع فهـم أسـوأ  االجتماعية , ويكون أقرب إىل احلاالت اليت حتتاج إىل االيداع يف املؤسسات . و
ـا تكـون  م منخفـضة , ويف أحـسن حاال صور التوافق مع الـشيخوخة , ودرجـة رضـائهم عـن حيـا
متوســطة . وهــذه األمنــاط كمــا ذكــر ال تظهــر فجــأة يف مرحلــة الــشيخوخة, ولكنهــا تــراكم تتابعــي 

ملخربات احلياة السابقة.
 275) بدراسـة Cumming  &Henry, 1961ويف دراسة طولية أخرى مداها مخس سنوات قام ( 

مــــــــسنا مــــــــودعني يف املؤســــــــسات. وقــــــــد وجــــــــد الباحــــــــث منطــــــــا مــــــــشرتكا لــــــــديهم مجيعــــــــا.
ومع حتلل املسن تدرجيياً من مسؤولياته االجتماعيـة تقـل مكانتـه وتـضعف أدوار االجتماعيـة بنفـس 
تمـع , وتـصبح عالقـة املـسن  الدرجة . وحني تكتمل هذه العملية يظهر توازن جديد بـني الفـرد وا
آلخرين من النوع الذي تزيد فيه املسافة النفسية ويقل فيه التفاعل االجتمـاعي , وقـد اعتـربا هـذه 
العملية , خربة اجيابية للمسن ما دامت هـذه املرحلـة مـن النمـو اإلنـساين تتـسم بـضعف املـدخالت 
دة القـرب مـن املـوت , وعندئـذ يـصبح نتقـص االسـتثمار االنفعـايل يف  دة االنطوائية وز احلسية وز



الناس واألحداث سلوكا تكيفيا. ويعرف هذه بنظرية التحرر من االلتزامات للنقد .

كذلك أكدت دراسات كثرية أن املسنني الذين يستمرون يف نشاطهم االجتماعي أكثر سـعادة مـن الذيـن 
ينسحبون من احلياة إىل بيئـات مقيـدة وتفـرض عليهـم االنـسحاب قـد تـغريت ألسـباب كثـرية منهـا 
التقاعـــد املبكـــر واالختيـــاري , وحتــــسني ظـــروف الرعايـــة الــــصحية , وتطويـــر تـــشريعات التأمــــني 
ت التعليمية , وقد فتـح ذلـك كلـه األبـواب ملزيـد مـن النـشاط للمـسنني  االجتماعي وارتفاع املستو

دف . ولعل ظهور النظرية املناهضة 

وممـا سـبق جنــد أن مـن أهــم معـامل مرحلـة الــشيخوخة انـشغال املــسن حبياتـه الداخليـة واخلاصــة. ويـزداد هــذا 
االهتمــام مــع التقــدم يف الــسن حــىت إن بعــض البــاحثني يــعربون هــذا التوجيــه املتزايــد حنــو الداخــل 

Interiorty   أو حنــو التمركـــز حــول الـــذاتEgo crnterism   تــغريا إمنائيــا تتــسم بــه هـــذه
املرحلة، وهو أذا زاد كثـرياً أصـبح مـن عالمـات (( االنتكـاس يف اخللـق )) الـذي أشـار إليـه القـرآن 
لتــــــــايل يــــــــدفع صــــــــاحبه دفعــــــــا إىل طــــــــور حياتــــــــه األخــــــــري أي أرذل العمــــــــر. الكــــــــرمي, و
تمـع لفـرد مـن  لطبع إذا حـدثت عمليـة حتريـر الفـرد مـن التزاماتـه االجتماعيـة متأنيـة مـع حتريـر ا و
هذه املسئوليات وخفض أدواره فيها فإن ذلك قد يؤدي إىل توافـق جيـد للمـسنني, أمـا إذا قطعـت 
تمــع قبــل األوان كمــا حيــدث يف حــاالت التقاعــد اإلجبــاري املبكــر, تنــشأ  صــالت الــشخص 
حينئذ مشكالت التوافق, حدوث هذا التحرر من االلتزام تدرجييا يؤدي يف النهاية إىل شعور الفرد 
لطبـع يتطلـب ذلـك دائمـا إن  لرفاهية السيكولوجية والرضـا عـن حياتـه مهمـا تقـدم بـه الـسن . و
لطبع تغيريا كميا أو كيفيـا أو مهـا معـا فيـه. واملهـم يف مجيـع  يواصل الفرد نشاطه الذي قد يتطلب 
جحـة يعتمـد علـى منـط شخـصيته  احلاالت أن ندرك أن توافق املسن حىت حيقق لنفسه شـيخوخة 

واألسلوب طويل األمد الذي وسم حياته كلها .






