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 حسين إبراهيم عبد العظيم: دكتور

                                                                        .سويف بين جامعة – اآلداب كلية -  املساعد االجتماع علم أستاذ -     

                                        .الكويت – وتنوير نقد جملة -  التحرير هيئة عضو  -

   بالكلية اجلودة ضمان بوحدة االسرتاتيجي التخطيط جلنة عضو -

              .األداب بكلية التدريس هيئة ألعضاء الثقافية اللجنة مقرر  -

 Pathways العالي للتعليم املؤدية الطرق مبشروع معتمد مدرب -
to higher education سويف بين جبامعة.                                            

 يف املشاركة األهلية اجلمعيات لشبكة االجتماعي االستشاري -

 بين حمافظة – الفشن مبركز للمرأة الشاملة التنمية مشروع

                                                                                                                                     .سويف

 .بالفشن االجتماعية للتنمية اهلدى مجعية إدارة جملس عضو  -
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 المحاور األساسية

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها و أهميتها  . 

 مفهوم الشيخوخة النشطة  . 

 أهم االجتاهات النظرية املفسرة لعملية الشيخوخة

 .  النشطة

 األنشطة االجتماعية الداعمة للشيخوخة النشطة  . 

العوامل املؤثرة يف حتقيق الشيخوخة النشطة. 

امتة توصيات الدراسةخ 
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها و أهميتها 

  خالل املسنني بقضايا مكثف اهتمام إىل أدت  متنوعة عوامل مثة 

 الدميوجرافية فالتغريات العامل، أحناء خمتلف يف األخرية العقود

 بطول املتعلقة تلك خاصة –  العقود تلك شهدتها اليت واالجتماعية

 واقعا خلقت قد – الصحية الرعاية برامج يف امللموس والتحسن العمر

   .سواء حد على والنساء للرجال بالنسبة ومتميزا جديدا

  الشيخوخة مفهوم على التعرف يف الدراسة مشكلة تتحدد 

 لقضايا املفسرة النظرية االجتاهات أهم على والتعرف النشطة،

 ورصد خاص، بوجه النشطة الشيخوخة وقضية عام بوجه املسنني

 كما النشطة للشيخوخة والثقافية االجتماعية احملددات أبرز

   السكان، وعلم الطيب االجتماع علم أدبيات تطرحها
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 2مشكلة الدراسة وتساؤالتها و أهميتها

  تساؤالت أربعة عن اإلجابة الدراسة حتاول لذلك واستنادا  

   :التالي النحو على وذلك رئيسة،

هذا تطور وكيف النشطة؟ الشيخوخة مبفهوم املقصود ما 

 عليها؟ يرتكز اليت املبادئ هي وما املفهوم؟

الشيخوخة قضية تفسر اليت النظرية االجتاهات أهم ما 

   النشطة؟

عملية تدعيم يف تساهم اليت  واألنشطة األعمال ما 

 النشطة؟ الشيخوخة

ممارسة يف تأثريا األكثر والثقافية االجتماعية العوامل ما 

   النشطة؟ الشيخوخة
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 النشطة مفهوم الشيخوخة 

 خالل الطيب االجتماع وعلم النفس علم يف الباحثون قدم -   

 مرحـلة توّصف مفاهيم عدة املاضي القرن مثانينات

   .فيها تتحقق أن ينبغي اليت السـمات وحتدد الشـيخوخـة،

  مفهوم   Khan "خان»و  Rowe   "روو" من كل فقدم-

 التدهور أن ليوضح successful aging  الناجحة الشـيخوخة

 بالضرورة ليس النفسية، والعمليات العضوية الوظائف يف

 .الشيخوخة مرحلة من الينفصم الزما جزءا

 مفهوم وزمالؤه Benifant   "بينفانت" ذلك بعد وقدم-

 على يركز الذي   healthy agingالصحية الشيخوخة

   .جيدة بصحـة والتمتع واملرض، املعاناة غياب
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 2مفهوم الشيخوخة النشطة 

 حتقيق ميكن أنه  WHO العاملية الصحة منظمة وترى               

 احلكومات، تبنت إذا للمسنني الرعاية من جيد مستوى

 سياسات املدني اجملتمع ومؤسسات الدولية واملنظمات

 على تعمل اليت ،active ageing النشطة الشيخوخة وبرامج

 أن وجيب السن، لكبار واألمن واملشاركة الصحة تعزيز

   .ممكن وقت بأسرع ذلك يتم
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 3مفهوم الشيخوخة النشطة 

 1990 عام نهاية يف النشطة الشيخوخة مفهوم املنظمة تبنت ولقد، 

 تعريفا قدمت ثم ومن الصحية الشيخوخة ملصطلح بديال وذلك

 الصحة  لتعزيز الفرص تعظيم عملية أنها مفاده النشطة للشيخوخة

   .السن لكبار احلياة نوعية حتسني أجل من واألمن، واملشاركة

العضوية قدراتهم يدركوا أن للمسنني يسمح املفهوم هذا إن 

 االجتماعي النشاط يف يشاركوا ثم ومن واالجتماعية، والنفسية

 احلماية مينحهم ما وهو وإمكانياتهم،  ورغباتهم الحتياجاتهم، وفقا

 .اجلميع من والرعاية واألمن
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 4 مفهوم الشيخوخة النشطة 

 املتحدة لألمم مشرتك تقرير يف ورد آخر تعريف ومثة 

 النشطة الشيخوخة أن مؤداه ،2013 عام يف األوربي واالحتاد

 يف السن كبار فيها يستمر اليت احلالة تلك ىلإ تشري

 األنشطة يف وينشغلون الرمسي، العمل سوق يف املشاركة

   .وآمنة مستقلة صحية، حياة ويعيشون املثمرة، التطوعية

متكاملة خطة العاملية الصحة منظمة وضعت وقد 

    :دعائم ثالث على تقوم النشطة الشيخوخة لتحقيق

 الصحة تعزيز ،التنمية عملية يف املسنني مشاركة

   مالئمة اجتماعية بيئة وتفعيل وخلق للمسنني، والسالمة
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 5مفهوم الشيخوخة النشطة 

  مبادئ تبين على النشــطة الشــيخوخة مدخل ويرتكز 

 اخلاصة املتحدة األمم مبادئ وعلى اإلنسان، حقوق

 وحتقيق والرعاية والكرامة، واملشـاركة، باالستقالل،

  احلاجات على املرتكز املدخل مع بقوة يتعارض إنه الذات،

"needs-based approach"  السن كبار أن يفرتض الذي 

  على املرتكز املنهج على ويؤكد سلبية، كائنات هم

 حقوق على يشدد حيث  rights- based approachاحلقوق

 عندما احلياة مناحي كل يف الفرص يف املساواة يف األفراد

 يف املشاركة يف مسئوليتهم يدعم إنه الكرب، يبلغون

   .االجتماعية احلياة جوانب وكل السياسية العملية
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 6مفهوم الشيخوخة النشطة 

 احلالية الدراسة نظر وجهة من النشطة الشيخوخة تعريف وميكن 

 بيئة وتفعيل الئقة، وإنسانية صحية برعاية املسنني متتع) :بأنها

 بقدراتهم املسنني وعي وتنمية هلم، مالئمة واجتماعية طبيعية

 امللموسة  ومشاركتهم واالجتماعية، والفكرية العضوية

 تلك وتتضمن إليه، ينتمون الذي اجملتمع شئون خمتلف يف والفعالة

 واالجتماعية، االقتصادية التنمية برامج يف اإلسهام املشاركة

 التطوعي، والعمل الرمسي، وغري الرمسي العمل وممارسـة

 والروحية الثقافية  األنشطة يف واملشاركة السياسية، واملشاركة

 ومتتعهم األذي، من والسالمة واحلماية األمن وحتقيق واملدينة،

 مراعاة إطار يف ذلك وكل الذات، وحتقيق والكرامة باالستقالل

 .(البدنية وقدراتهم الشخصية وتفضيالتهم الفردية، احتياجاتهم
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 أهم االجتاهات النظرية املفسرة    

 لعملية الشيخوخة النشطة          

 .نظرية االنسحاب أو فك االرتباط -1  

 .نظـــريـــــة النشــــــاط -2

 نظريـــــة االســــتمرارية  -3

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  13 



نظرية االنسحاب أو فك االرتباط  -1 

disengagement theory 

(وهنري كمنج) من كل النظرية هذه قدم  Cumming and 

Henry  سنوات  5 استمرت دراسة إىل استندت وقد ،1961 عام  

      .عاما 90 إىل 50 بني أعمارهم تراوحت املتحدة الواليات يف

يصلون حينما األفراد أن مؤداه افرتاض على النظرية تقوم 

 من االنسحاب يف تدرجييا يبدأون الشيخوخة مرحلة إىل

 كانوا اليت األنشطة بالتالي وتتناقص االجتماعي السياق

 التفاعل عمليات لنقص نتيجة وذلك .قبل من بها يقومون

 ووفقا .إليه ينتمي الذي اجملتمع أفراد من واآلخرين املسن بني

 يعد معني سن عند اإلجباري التقاعد فإن النظرية لتلك

    .املسنني دور بانتهاء اجملتمع من اعرتافا
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 للتقدم املصاحبة التغري مظاهر فإن النظرية هذه ضوء ويف 

 :جوانب ثالثة يف تتمثل العمر يف

العمر يف تقدم كلما الفرد تفاعل معدل تناقص. 

التفاعل ومنط أسلوب يف وكيفية كمية تغريات حدوث 

 .واآلخرين الفرد بني

االهتمام من املسن ينتقل حيث الفرد، شخصية غريت 

   .بذاته واالهتمام االستغراق إىل باآلخرين
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 Activity Theoryنظرية النشاط     -2

  دراسة يف فكري ملنظور شامل اسم هي النشاط نظرية 

 يف منها األوىل النسخة  (هافيجرست) نشر الشيخوخة،

 املرتبط التطورية املهام مفهوم فيه تناول  املسنون كتابه

 التنظيمي املفهوم كان الحقة فرتة ويف العمر، مبسار

        .النشاط نظرية هو التطورية للمهام املركزي

   الذين أولئك أن وهي أساسية قضية من النظرية تنطلق 

 سيكونون النشاط من عالية مستويات على حيافظون

 .شيخوختهم يف جناحا أكثر

   

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  16 



. 
  أجريت اليت الدراسات أظهرته النظرية لتلك واسع دعم ومثة 

 ويطورون هواياتهم، على حيافظون الذين املسنني على

 فهؤالء اجتماعيا، نشطني ويظلون جديدة، ومهارات هوايات

 من أطول عمرا ويعيشون وصحة سعادة األكثر هم املسنون

 .نشاطهم مستوى على حيافظون ال الذين أولئك

 يتباين للكرب، بديال تفسريا النشاط نظرية ومتثل 

 مرياثها إن حيث االنسحاب، نظرية تطرحه ما مع بوضوح

 كان الذي ،الناجحة الشيخوخة مفهوم يف يتجلى الفكري

   .انتشارا النظرية كتب أكثر يف بكثرة يرتدد

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  17 



   

   مرحليت بني بال ذات فروق توجد ال أنه النظرية وتؤكد 

 العضوية العوامل باستثناء - العمر ومنتصف الكرب

 يف به املتعلقة والقيم النشاط أمناط فاستمرار – والصحية

 ثرية بشيخوخة لالستمتاع ضروريا أمرا يعد الكرب مرحلة

   .ومرحية

 نظرية يف حاكما مفهوما يعد االجتماعي النشاط إن 

 احلياة أساس هو النشاط ذلك  أن النظرية ىتر حيث النشاط،

 .أعمارهم خمتلف يف اجملتمع أفراد جلميع

   

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  18 



. 

 السن كبار مواصلة أهمية على النظرية وتؤكد 

 استمرار أهمية وعلى االجتماعية، النشاطات يف املشاركة

 بدائل إجياد أهمية وعلى مبجتمعهم، السن كبار ارتباط

 الفرد يفقده أن ميكن وما فقدوها، اليت والنشاطات لألدوار

 .السن لكرب التقاعد بسبب

يعتمد اجملتمع يف املتقاعد تكيف أن النظرية  ترى كما 

  .بالتقاعد فقدها اليت األدوار تعويض على قدرته على

 بنشاطاتهم االحتفاظ على نوالقادر السن فكبار

 أنفسهم حنو إجيابية أكثر سيكونون االجتماعية

 حياتهم عن رضى وأكثر جمتمعهم يف بهم واحمليطني،
حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  19 



 Continuity Theoryنظرية االستمرارية  -3

  هافنز  قدم Havens عام يف مرة ألول النظرية تلك  

 النشاط أمناط يف حبث) املعنون إسهامه يف ،1968

   جملة يف نشره   (املسنني من عينة لدى والتوافق

Gerontologistأتشيلي قام ثم  Atchley بتطويرها 

  مفاهيم وضع حيث املاضي، القرن مثانينات خالل

 نظري إطار يف الشيخوخة يف االستمرارية نظرية

   .أوسع بنائي
حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  20 



 االستمرارية نظرية منها تنطلق اليت األساسية املقدمة إن  

 الشيخوخة ويف العمر منتصف يف الناس أن طاملا أنه هي

 فإنهم مرحلة، بكل املرتبطة التغريات مع يتوافقون

 اسرتاتيجيات وعلى املتاحة، املوارد على االعتماد سيحاولون

 جياهدون األفراد أن طاملا أخرى، وبعبارات املرحية، التوافق

 سلوكياتهم فإن الكرب، مع والتكيف أهدافهم لتحقيق

 نشاطهم أساس تشكل سوف املاضية وقراراتهم وخرباتهم

 سيستمر املستقبلي ونشاطهم قرارتهم فإن ولذلك احلاضر،

   .املاضي يف موجودا كان كما ذاته هو

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  21 



 اليت هي الناجحة الشيخوخة أن النظرية هذه وتفرتض 

 األدوار على واالستمرار احملافظة على بالقدرة تتصف

 املتقاعد فالفرد التقاعد، مرحلة يف والعالقات والنشاطات

 خالل من التقاعد مرحلة مع يتكيف أن أمكن ما حياول

 .التقاعد قبل يزاوهلا كان اليت لألدوار أكرب وقت إعطاء

 مزاولة يف الوقت زيادة على يتوقف السن كبار فتكيُف

 عوضًا التقاعد قبل يزاولونها كانوا اليت والنشاطات األدوار

 يرتبط لألدوار االستقرار وهذا جديدة، أدوار عن البحث عن

   واملعيشة احلياة عن بالرضى وثيقًا ارتباطًا

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  22 



األنشطة االجتماعية الداعمة 

 للشيخوخة النشطة

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  23 



األنشطة االجتماعية الداعمة للشيخوخة 

 النشطة
 التقاعداستمرار املسنني يف العمل بعد. 

ممارسة العمل التطوعي. 

 السياسيةاملشاركة. 

 االجتماعيةشبكة العالقات كثافة. 

 احلياةتبين أمناط سلوكية صحية يف. 

 املستمرالتدريب والتعليم 

 

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  24 



 :  املسنني يف العمل بعد التقاعداستمرار 

يكتسب إذ الفرد، حياة يف بالغة أهمية العمل يكتسب 

 ويساهم اآلخرين، مع التفاعل له ويتيح خالله، من هويته

  أزمة التقاعد وميثل .االجتماعي – النفسي توافقه يف

 قصوى أهمية العمل يعطي الذي للمسن وخباصة فعلية،

 ويرى له، بالنسبة حقيقية قيمة مبثابة فالعمل حياته، يف

 متغري على يتوقف ال العمل عن املسن رضا أن وآخرون بيل

 كاملستوى متغريات عدة إىل يتعداه بل وحده، التقاعد

 بالنسبة العمل أهمية ومدى االجتماعي، االقتصادي

 الصحي ووضعه للمسن،
حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د  25 



 التطوعيممارسة العمل 

  بالنسبة للغاية مهما نشاطا التطوعى العمل ميثل 

 املسنني أن الدراسات من العديد كشفت وقد للمسنني

 التطوعي، العمل من عديدة جوانب عام بشكل ميارسون

 خالل من أو األهلية، اجلمعيات بعض خالل من ذلك ويتم

 يف يشاركون الريفيني  املسنني أن تبني فلقد فردية، جهود

 الطفل كفالة كجمعية األهلية اجلمعيات بعض أنشطة

 كبري بشكل تساهم اليت الزكاة جلان ومجعية اليتيم،

 ويقوم القرية، يف واملرضى واحملتاجني الفقراء مساعدة يف

 احملتاجة، الفئات ملساعدة الفردية اجلهود ببعض بعضهم

   .بذلك أحد يعرف أن دون بذلك فيقوم به، لثقتهم نظرا
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 3الشكليانتشار التدين الطقوسي  -1

األستاذ عسكري حسني الربوفيسور أجراها اليت الدراسة  

 بتعاليم التزاما الدول أكثر عن واشنطن جورج حبامعة

 الدول أن خالصتها تفيد صادمة النتائج جاءت حيث اإلسالم،

 االلتزام يف االوىل املراتب حتتل اليت هي ليست االسالمية

 والدامنارك إيرلندا مثل دوال أن بل القرآن، بتعاليم

   .القائمة رأس على تأتي ولوكسمبورغ

بال مسلمني أوربا يف رأيت) : عبده حممد اإلمام مقولة 

 .(مسلمني بال  إسالما وهنا إسالم،
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 :السياسيةاملشاركة 

  للمسنني السياسية املشاركة أن الدراسات كشفت 

 املشاركة تعرقل األسباب بعض وهناك فاعلة ليست

 وعدم العام، بالشأن االهتمام عدم منها للمسنني السياسية

 ال املشاركة بأن واالعتقاد املشاركة، بأهمية الوعي

 تراه وما احلكومة، اليهم الناس رأي ألن شيئا؛ جتدي

 عن شئ أي معرفة وعدم فعله، تقوم ما هي احلكومة

 .للمواطنني خدمات أية اليقدمون وأنهم املرشحني،
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، 

بعض تقابلها االنتخابات يف التصويت عملية أن كما 

 يوجد اليت االنتخابية اللجنة مقر عن كالبعد الصعوبات

 يستلزم اللجنة مقر إىل السفر أن كما بها، صوته

 .املسنني بعض يطيقها ال قد مالية تكاليف

تيسري أجل من للمسنني الدولة مساعدة الضروري فمن ولذا 

 وسائل توفري خالل من االنتخابات يف التصويت  عملية

 التوزيع نظام من واستثنائهم هلم، جمانية مواصالت

 جلنة أقرب يف بصوته يدلي أن يستطيع حبيث اجلغرايف

 .السن بكبار خاصة جلان وختصيص إليه، انتخابية
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 :العالقات االجتماعيةشبكة 

 اجملتمعات معظم يف والتحديث االقتصادي التطور اقرتن – 

 اجتماعية تغريات حبدوث  - اإلفريقية اجملتمعات خاصة

 العالقات شبكات إضعاف يف ساهمت واســعة،

 والدعم الرعاية تقليديا متنح كانت واليت االجتماعية،

 الشباب هجرة أن كما  السن، لكبار والنفسي االجتماعي

 العزلة زيادة يف ساهم احلضرية املناطق يف للعمل

   .السن لكبار واجلغرافية االجتماعية
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 :تبين أمناط سلوكية صحية يف احلياة  
 يف الفعالة واملشاركة احلياة، يف صحية أمناط تبين إن 

 مراحل كل يف مهمة أمورا تعد املختلفة الرعاية برامج

 بالشـيخوخة، متعلقة االنتشار واسعة أسطورة ومثة احلياة،

 تبين - أيضا اجلدوى وعدم – مبكان الصعوبة من أنه وهي

 أن والواقع العمر، أواخر يف الصحية األمناط هذه مثل

 البدنية باألنشطة فاالنشغال ذلك، عكس هي احلقيقة

 عن واالمتناع التدخني، وعـدم الصحي، والطعام املناسبة،

 من تقي أن ميكن املتقدم العمر يف املخدرة املواد تعاطي

 العمر، وتطيل للجسـد، الوظيفي االنهيار ومتنع األمراض،

   .احلياة نوعية وحتسن
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منتظم بدني نشاط يف املشاركة فإن لذلك، وباإلضافة 

 وصحية، وإجيابية نشطة بشيخوخة االستمتاع يف يسهم

 واللياقة البدني، النشاط أن على تقريبا علمي امجاع ومثة

 ستة خالل من فسيولوجيا تأثريها حتديد ميكن والصحة

 مرونة العضالت، قوة العظام، قوة اجلسـد، شكل :مؤشرات

 التمثيل كفاءة احلركية، اللياقة العظمي، اهليكل

 املعرفية القدرة يف البدني النشاط دور إىل باإلضافة الغذائي،

 االجتماعي والتوافق النفسية والصحة
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 التدريب والتعليم املستمر  

 بكبار اخلاصة العمل مشكالت أن الدراسات أوضحت لقد 

 إىل وليس لديهم، التعليمية املهارات ضعف إىل  ترجع السن

 أنشطة يف منشغلني الناس بقى فإذا ذاتها، يف الشيخوخة

 ملحة حاجة فثمة الشيخوخة، لسن يصلوا حيت ومنتجة مثمرة

 يف خمصوصة أماكن يف املتواصل والتعلم املستمر، للتدريب

   .اجملتمع
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حيتاجون - متاما الشباب مثل -  السن كبار أن واحلقيقة 

 اجملاالت، خمتلف يف اجلديدة التقنيات على التدريب إىل

 املوجه التعلم إن اإلليكرتونية، واالتصاالت كالزراعة

 ميكن البدني، التوافق وأساليب املتنامية واملمارسات ذاتيا،

 والسمعية البصرية القدرة يف القصور تعوض أن

 يكونوا أن وينبغي بإمكانهم املسنني إن والذاكرة،

 .ومرنني مبدعني
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. 

الفجوة تضيق األجيال بني التعلم قنوات فإن آخر جانب ومن 

 الثقافية، القيم انتقال من وتيسر العمرية، الفوارق بني

 أن الدراسات كشفت وقد األعمار، كل قيمة وتعزز

 لديهم تتشكل السن كبار مع يتعلمون عندما الشباب

 الكبار جيل حنو وواقعية إجيابية أكثر اجتاهات
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 العوامل املؤثرة يف حتقيق الشيخوخة النشطة

العوامـــــل الصحيــــــــة. 

العوامــــل النفســــــــــية. 

 السنثقافة التعامل مع كبار. 

البيئة الطبيعية ومالئمتها للشيخوخة النشطة 
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 الصحيةالعوامل  -1

 يف النظري منقطع دورا عام بشكل الصحية العوامل تؤدي 

 باملسنني املهتمون الباحثون ويرى النشطة، الشيخوخة تعزيز

 النظم تتبنى أن ينبغي الشيخوخة تلك تعزيز أجل من أنه

 a life course   احلياة مســـار منظـــور  الصحية

perspective  الصحة، تعزيز قضايا على يركز الذي 

 األولية، الصحية الرعاية ووصول املرض، من والوقاية

 بعدالة األفراد لكل األمد طويلة الصحية والرعاية

   .ملموسة
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. 

واخلدمات الصحة تكون أن ينبغي ذلك على وبناء 

 حيث من ومالئمة ومنسقة متكاملة االجتماعية

 أدنى هناك يكون أال ينبغي االقتصادية، التكاليف

 يعامل أن وجيب الصحية، اخلدمات تقديم يف عمرية تفرقة

 بالتقدير األعمار خمتلف يف الناس اخلدمات تلك مقدمو

   .اإلنسانية الكرامة واحرتام

 الشيخوخة يف الزاوية حجر األولية الصحية الرعاية وتعد 

 رعاية على املسنون حيصل أن ينبغي حيث النشطة،

 الكفاءة، من عالية درجة وعلى ومستمرة منتظمة صحية

 عجزا تسبب قد واليت املزمنة، األمراض تأخري أو منع أجل من

   .للمسن
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 العوامل النفسية
والقدرات الذكاء تتضمن التي والعقلية النفسية العوامل تمثل 

 ظروف وفي النشطة، الشيخوخة في مهمة مؤثرات المعرفية

 القدرات بعض طبيعي بشكل تنخفض المعتادة الشيخوخة

 من الجوانب تلك أن بيد والذاكرة، التعلم كسرعة المعرفية

 والخبرة للحكمة المسنين باكتساب تعويضها يتم القصور

 تتأثر المعرفية الوظائف تدهور أن والحقيقة والمعرفة،

 عدم عن الناجم اإلهمال مثل المتنوعة، العوامل ببعض

 وانخفاض الدافعية، ضعف مثل والمرض الممارسة،

 كالوحدة) االجتماعية والعوامل (الثقة وضعف التوقعات

   .ذاتها حد في بالشيخوخة الوظائف تلك تتأثر وال (والعزلة
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 :ثقافة التعامل مع كبار السن

 حتدد القيم والتقاليد الثقافية بدرجة كبرية كيف ينظر

جمتمـــع معـــني لكبـــار الســـن، وكيـــف يـــرى عمليـــة 

الشيخوخة، فمثال، عندما تكون بعض اجملتمعات أكثـر  

ميال لربط األعراض املرضـية مباشـرة بعمليـة الشـيخوخة،     

فإن تلك اجملتمعات تكون أقل اهتماما بعملية الوقاية مـن  

املرض، وأقل اهتمامـا أيضـا بالكشـف املبكـر لألمـراض،      

 .ومن ثم التباطؤ يف القيام باخلدمات الطبية املالئمة

 . 
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 املسنني إقامة كانت إذا ما الثقافة حتدد أخرى ناحية ومن -

 املعايري أن جند حيث ال، أم فيه مرغوبا أمرا الشابة األجيال مع

  األسيوية التقليدية  اجملتمعات معظم يف الثقافية

 عدة تقيم حيث املمتدة، األسر منط تفضل واإلفريقية

  .السكنية الوحدة نفس يف أجيال

 يف كبريا تغريا مثة أن امليدانية الدراسات كشفت وقد

 ففيما السن، كبار مع بالتعامل املتعلقة االجتماعية القيم

 اليت والرعاية  االهتمام يالقي املسن يعد مل باألهل يتعلق

.اآلن من ثالثة أو عقدين قبل معروفة كانت  
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 :البيئة الطبيعية ومالئمتها للشيخوخة النشطة

 يف مباشرة بطريقة تؤثر الطبيعية البيئة أن واحلقيقة 

 النشطة الشيخوخة عملية ويف عام بشكل السن كبار

 بيئة يف يعيشون الذين السن فكبار التحديد، وجه على

  أقل اجلغرافية، احلواجز متعددة مناطق يف أو آمنة، غري

 واالكتئاب، للعزلة، عرضة أكثر فهم وبالتالي حركة،

  .التنقل مشكالت وزيادة البدنية، اللياقة وضعف

اليت البيئة يف تتوفر أن ينبغي ضرورية عناصر هناك نإ 

 العامة املواصالت وسائل توفر أهمها من املسنون، فيها يعيش

 النظيفة، املياه وتوفر واملالئم، والصحي اآلمن واإلسكان

 تلك كل أهمية وتزداد الصحي، والغذاء النقي، واهلواء

حسني إبراهيم الشيخوخة النشطة. د األمراض بعض من املسنني معاناة حالة يف العناصر  42 



 

 الدراسة  توصيات: خامتة 
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. 

  بضرورة الدراسة توصي السابقة  النتائج  خالل من 

 علماء فيها يشارك متكاملة علمية خطة وضع

 حتقيق أجل من الشيخوخة وطب والنفس االجتماع

 سليمة، أسس على النشطة الشيخوخة برنامج

 يف املسنون بها يقوم اليت الفردية األنشطة وتأطري

 أن وينبغي منها، االستفادة لتعظيم احمللي اجملتمع

 : أن وهي أساسية قضية على الربنامج ذلك يرتكز

 (ال فاقةطاقة السن كبار )
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Thank you 

Get a nice day 
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