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اسة   :رم	�ص الد

اسـة إ	ـ� إبــراز  *ـا (سـالم ل'&ــد مـن مـشكالت كبــار ال ـشر�عات ال��بو�ـة ال�ــ� كفلر�ـدفت الد
اسات النفسية ، وذلك من خالل التعرف ع�4 مف*وم كبار السن 23 اللغة و0صطالح والسن ر23 الد

وأ�ــــم املفــــا�يم املمFــــEة لتلــــك املرحلــــة، والوقــــوف ع4ــــ� اJKــــصائص املمFــــEة ملرحلــــة كAــــ� و0جتماعيــــة 
لوقوف ع�4 ل  و .م نفسية وانفعاليةRانت خصائص جسمية أم عقلية أم  اجتماعية أأالسن، سواء 

تـــم تقـــسيم*ا إ	ـــ� مـــشكالت جـــسمية ومـــشكالت عقليـــة ومـــشكالت فقـــد أ�ـــم مـــشكالت كبـــار الـــسن، 
راجتماعية ومشكالت نفسية وانفعالية ومشكالت اقتصادية مع بيان دو ال��بية (سالمية 23 اK&د 

اسة املن]Y Zصو	2 من خالل  .من تلك املشكالت تفس�F وتحليل ^يـات القرآنيـة ر  واستخدمت الد
اسـة، كمـا  روYحاديث النبو�ة وأقـو الـd&ابة والتـاcعFن واملفكـر�ن املـسلمFن اJKاصـة بموضـوع الد ل
اســتخدمت املــن]Z الوصــفي 3ــ2 الوقــوف ع4ــ� خــصائص ومــشكالت كبــار الــسن، مــن خــالل Yدبيــات 

اســات الــسابقة، والتــصو ال��بــو (ســالمي ل'&ــد مــن تلــك املــشك يوالد ر اســة إ	ــ�  .التر ر وتوصــلت الد
لkعدد التعر�فات ال�� تناولت كبار السن طبقا للمجال الـذي ي نـاو املف*ـوم    وأن مرحلـة كAـ� الـسن مـن ً

ًمراحـل العمـر ال�ـ� يتعـرض فnoـا كبـار الـسن للعديـد مـن املـشكالت؛ تبعـا JKـصائص النمـو الـسر�عة 

العديـد مـن القواعـد وYسـس ال�ـ� يجـب ية ال��بيـة (سـالم قد وضـعت وواملتالحقة 23 تلك املرحلة، 
  .اتباع*ا ل'&د من املشكالت ال�� يتعرض ل*ا كبار السن

رال شر�عات ال��بو�ة، مشكالت كبار السن، دو ال��بية (سالمية، الصو   :ال�لمات املفتاحية ر
  .يال��بو (سالمي
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ABSTRACT 

This study aimed to present an analytic study of the legislations 

provided  by Islam to limit the problems of the elderly by identifying 

the concept of the elderly in language and terminology and in 

psychological and social studies, besides presenting the most 

important concepts of that stage. The study also aimed to identify the 
special characteristics of that stage, whether physical, mental, Social, 

or psychological and emotional characteristics. The study also aimed 
at identifying the most important problems of the elderly. These 

problems were classified into physical problems, mental problems, 
social problems, psychological and emotional problems, and economic 

problems, explaining the role of Islamic education in reducing these 
problems. The study used the fundamental approach through the 

interpretation and analysis of the Qur’an verses, hadiths, the sayings of 

the companions, followers and Muslim thinkers related to the subject 

of the study. The findings of the study indicated that there is a 

multiplicity of definitions of the elderly according to the field of study, 

and that the old age stage is one of the stages of life in which people 

are exposed to many problems. According to the characteristics of 

rapid and successive growth at that stage, the Islamic education has 

established many rules and foundations that must be followed to 

reduce the problems of the elderly. 

Keywords: educational legislation, problems of the elderly, the role of 

Islamic education, Islamic educational images. 
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  :مقدمة

حلتـھ الدنيو�ـة بالعديـد مـن املراحـل، فيبـدأ           راقتـضت حكمـة هللا عـز وجـل أن يمـر (tـسان 3ـ2 
، ىبالضعف 23 بداية حياتھ، ثم مرحلـة الـشباب والقـوة، ثـم أخFـ�ا مرحلـة الكAـ� والـضعف مـرة أخـر ً      

ِا�تمت الشر�عة (سالمية برعاية (tسان 23 مراحل عمره املتتولقد 
ُ ُ

الية، وأولت مرحلة ك�A الـسن ِ
َ

ٍمز�ـدا مـن العنايــة؛ ملـا يـصاحب تلــك الف�ـ�ة مــن kغFـ�ات عديـدة جــسمية، وفـسيولوجية، واجتماعيــة  ٍ ٍ ِ ُ ً

ًوغ��Fا، وال�� إن لم تؤخذ بمز�د من اK&يطة واK&ذر فإ�nا س نعكس سلبا ع�4 كب�F السن , ونفسية
ِ ِ ٍ

ْ ُ

  .ومن حولھ

ي عنھلك املرحلةيتعوذ من ت) �(لوقد Rان الرسو       ُأنھ $ان يتعوذ من أن يرد إ�� ) �(و، فمما ر

ذل العمــــر ووقــــد عAــــ� عــــن طبيعـــــة �ــــذه املرحلــــة عمــــر بــــن مـــــسعود ، )1588م، 2002: يالبخــــار (  رأ
مـــا :( عنــدما ســألھ عـــن حالــھ بقولــھ) �(  ســؤال معاو�ــة بــن أ�ـــي ســفيانن3ــ2 إجابتــھ عـــ) �( الــسل��

َمنFن عمن سقطت ثمرتھ، وذبلت cشرتھ، وابيض شـعره، وانح�ـ� ظ*ـره، وك�ـ� منـھ مـا �سأل أم�F املؤ

يجــب أن يقــل، وصــعب منــھ مــا Rــان يحــب أن يــذل، وتــرك املطعــم، وRــان املــنعم، وذ�ــب لونــھ، وك�ــ� 
ض، وقرب cعضھ من cعضھ فقل إيحا Y �4عاشھ، فنومھ سبات، و�مھ ؤرس*وه، وثقل عk ره، وك�� ا

ات   .)225)  تد: (القرط��( )رتا

ـــن        اســــة كبــــار الــــسن مــــن املوضــــوعات امل*مــــة ال�ــــ� تحتــــاج إ	ــــ� تــــضافر ج*ــــود العلمــــاء مـ روkعــــد د
ا وا�تماما م�Eايدا  ًالتخصصات ا�Jتلفة لف*م cYعاد املتعددة واملتنوعة ال�� باتت تحتل م�انا بار ً ً زً

اســـات الطبيـــة والنفـــسية و0قتـــصادية و0جتماعيـــة؛ حيـــث إن كبـــار ن الـــسن �ـــش�لو طبقـــة ر3ـــ2 الد
ومرحلة عمر�ة ال بد من الوصو إلnoا حتما، أو طبقة عمر�ة ال بد من الدخو فnoا، �ذا فضال عن 

ً
ل ًل

ًأ�nم �ش�لو قطاعا موجودا داخل ا�¡تمع ً   ). 45م، 1992: إبرا�يم( ن

عاية كبار السن من ا�¡االت امل*مة 23 الرعاية 0جتماعية، و�وجـد ا  كما      لعديـد مـن ر�عد مجال 
�ادة �0تمام  زالعوامل واملتغ�Fات الذاتية والبي¥ية ال�� تدفع باK¡ميع أفرادا وجماعات و�يئات إ	�  ً

̂خــــذة 3ــــ2 النمــــو، وكــــذلك  بكبــــار الــــسن، وذلــــك ع4ــــ� جميــــع مــــستو�ات ا�¡تمعــــات املتقدمــــة م¦nــــا و
ًانية نمـــوا وتزايـــدا 3ـــ2 ا�¡تمعـــات الناميـــة، فـــاK¡ميع عليـــھ �0تمـــام امل�Eايـــد بأســـرع القطاعـــات الـــس� ً

�ــادة متوســط )36م، 2005: العو¨ــ§�( Yعـداد و�ــو قطــاع املــسنFن ¬مــا يرجــع �ــذا �0تمــام إ	ــ�  ز، و ر
عمر (tسان إ	� مدى لم �ـسبق لـھ مثيـل مـن قبـل، وترجـع �ـذه الز�ـادة الـسر�عة للـشر�حة العمر�ـة 

  ). 3م، 1997:  عبد السالم(للمسنFن 23 مصر أو العالم للتقدم العل�� وتوف�F الرعاية الطبية

جوب تقديم*م R 23ـل     وومن Yمثلة التطبيقية وال��بو�ة ال�� تدل ع�4 قيمة وقدر كبار السن، و
ي عن عا±شة ° قالت سو هللا : و²§�ء، وإظ*ار اح��ام*م، وتوق��Fم ما ر لأkى  رجل ومعھ شيخ ) �(ر

ــ)�(أ�ــــي، فقــــال : ؟ فقــــاليــــا فــــالن مــــن +ــــذا: فقــــال( ال تمــــش أمامــــھ، وال تجلــــس قبلــــھ، وال تدعــــھ  فــ

  .)3115ه، 1415: الط�Aاtي) ( باسمھ، وال ;س:سب لھ
ي عن ابن عباس كما د¸� (سالم أتباعھ إ	� اح��ام كبار السن والرحمة ·nم، ومن ذلك ما §� (ور ̈ر

ل<س منا ): "�( فأبطأ القوم عنھ أن يوسعوا لھ فقال الن�� ) �(جاء شيخ ير�د الن�� : قال)  هللا ع¦nما
ف و@نIـH عـن املنكـرمـن لـم يـرحم صـغABنا و@ـوقر كبABنـا و@ـأمر   و3ـ2, )221م، 1975: الAMمـذي( وبـاملعر

إن مــــن إجــــالل هللا ;عــــا�� إكــــرام ذي الــــش<بة املــــسلم وحامــــل القــــرآن غBــــA الغــــا�U فيــــھ : "اK&ــــديث
ف العظـيم 3ـ2 ومـن ال ـشر�, ) 677م، 2002:يالبخـار"( وا`_ا^U عنھ وإكرام ذي الـسلطان املقـسط
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بFن تكر�مھ وحامل القرآن والسلطان الذي �عدل بFن ) (��ذا اK&ديث لكب�F السن، أن جمع الن�� 
ة  رعيتـــھ، وعبــــا  Rالرعايــــةرتتــــضمن Rــــل صــــو الرعايـــة و(كــــرام للمــــسنFن، " إكــــرام ذي الــــش¼بة املـــسلم"ر

يجــب ع4ــ� ا�¡تمــع الرعايــة ال�ــ� رالــd&ية والنفــسية و0جتماعيــة و0قتــصادية، وغFــ� ذلــك مــن صــو 
  .أن يقدم*ا لكب�F السن، ح�� تتم الكرامة التامة لھ

َكبFـ� الـسن ح�ـ� �ـشعر بأنـھ �Yـم 3ـ2 ا�¡تمـع أن يبـدأ بـھ و�قـدم 3ـ2 ا�¡ـالس كما أن من وجوه إكـرام       ُ ُ

                         "إذا حـــــضرت الـــــصالة فليــــــؤذن لكـــــم أحـــــدكم، وليـــــؤمكم أكaــــــAكم:"�)(و3ـــــ2 الكـــــالم و3ـــــ2 (مامــــــة، قـــــال 
 ُفقـــد ســـئل , ال�Aكـــة واFJKـــ� 3ـــ2 كAـــ� الـــسن مـــع حـــسن العمـــل �)(وقـــد جعـــل , )164م، 2002يالبخـــار ( 

  ). 156م، 1975: ال��مذي(          "طال عمره وحسن عملھمن : "أي الناس خ�F؟ قال(�)

ھ وصـ�A ع4ـ� وأعطى (سالم لكب�F السن ذي الش¼بة املسلم الثواب العظـيم إذا ث½ـت ع4ـ� إسـالم     
ما قد يواج*ھ من مصاعب ومشاRل عند ك�Aه، مما يجعل Rل مسلم يتم�� أن يصل إ	� �ذه املرحلة 

فعـھ " �)(فقـد قـال ، ن العمر ليحـصل ع4ـ� الثـواب العظـيمم جـل ^ـi Uسـالم شـ<بة إال  رمـا شـاب  ر
جة ومحيت عنھ klا س<ئة وكتnت لھ klا حسنة   ).529ه، 1416: ابن حنبل(   رهللا klا د

سـو هللا      و أtـس بـن مالــك � أن  لو رى qعـBن ســنة إال : "قـال) �(ر رمــا مـن معمــر rعمـر ^ـi Uســالم أ
نصرف هللا عنھ ثالثة أنواع من الباليا ا`_نو وا`_ذام والAaص، فـإذا بلـغ خمـسBن سـنة لـBن هللا 

قـھ هللا iنابـة إليـھ بمـا يحـب، فـإذا بلـغ سـب عBن سـنة أحبـھ هللا زعليـھ ا`yـساب، فـإذا بلـغ سـتBن ر
زوأحبــھ أ+ــل الــسماء، فــإذا بلــغ الثمــانBن قبــل هللا حــسناتھ وتجــاو عــن ســ<ئاتھ، فــإذا بلــغ ;ــسعBن 

ضــھ وشــفع أل+ــل ب<تــھ ابــن حنبــل، ( رغفــر هللا لــھ مــا تقــدم مــن ذنبــھ ومــا تــأخر وســ�H أســAB هللا ^ــU أ
سنھ جاءت نـصوص و�ذا الثواب وYجر الذي يحصل عليھ املسلم إذا شاب وك�Aت , )12ه، 1416

سـو هللا  اه أبو �ر�رة � عـن  لأخر تو¿&ھ وتبFن أسبابھ، م¦nا ما ر رى خيـاركم أطـولكم : "قـال) �(و
ا وأحسنكم أعماال أعما

ً
ًل<س أحدا أفضل عند هللا من ): "�(، وقولھ )146ه، 1416: ابن حنبل( ًر

   ).19ه، 1416: ابن حنبل"( مؤمن rعمر ^i Uسالم ل:سnيحھ وتكبABه و�kليلھ

ع4ـــ� تر¬يـــة الـــd&ابة الكـــرام ع4ـــ� جميـــل اJKـــصال وحـــس¦nا، وRـــان ممـــا ) �(لكمـــا حـــرص الرســـو     
د 23 قصة عبد , توق�F الكب�F واح��امھ، وتقديمھ R 23ل أمرإياه حرص عليھ kعليم*م  رومن ذلك ما و

عبد هللا بن cعد مقتل ) �(الرحمن بن س*ل حFن قدم �و وحو�صة ومحيصة ابنا مسعود إ	� الن��
ــــــ فقــال  ســ*ل أÁــ2 عبــد الــرحمن فت�لمــوا 3ــ2 أمــر صــاحnÀم، فبــدأ عبــد الــرحمن ـــــــ وRــان أصــغر القــوم ــ

ِكAa كAa) (�(الن��   .؛ أي ليت�لم Yك�A)101م، 2002: يالبخار)( ِ

سـو هللا) Â( كما أن قصة عبد هللا بن عمر      ل3ـ2 عـدم إجابتـھ عـن سـؤال  ¡رة ال�ـ� عـن الـÃ) �(ر
ـــ ولكنـھ اسـتحيا مـن (جابـة اح��امـا لكبـار الـd&ابة املوجـودين حـو  لمثل املؤمن ـــــ مع أنـھ عـالم بـھ ــــ ً

3ـــ2 ذلـــك املوقـــف لـــھ مـــن الـــدالالت ال��بو�ـــة العظيمـــة مـــن kعظـــيم واح�ـــ�ام كبـــار الـــسن، ) �(الن�ـــ� 
  .واK&ياء من الكالم بحضرnÄم

Rـــل مـــا تـــضمنھ قابـــل للتطبيــــق 3ـــ2 واقـــع اK&يـــاة، ف*ـــو ديــــن فالـــدين (ســـالمي ديـــن علـــم وعمــــل، و     
ًيطالبنـــا أن نوجـــھ Rـــل ســـلوكنا وغرائزنـــا وحياتنـــا توجnoـــا يحقـــق ^داب وال ـــشر�عات (ل*يـــة تحقيقـــا  ً

  .ًعمليا
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عايـة ,     كما أكدت ال��بية (سالمية ع�4 معاملة كبار السن بمز�د من اK&ياء ج*ت القائم ع�4  رو و
 الرفق 23 التعامل مع*م وال أدل ع�4 ذلك من اق��ان بر�ما cعبادة هللا عز وجل؛ كبار السن بمراعاة

ي عـــن أ�ـــي �ر�ـــرة �، أن الن�ـــ� ووأيـــضا مـــا ر ك شـــيخا يمـــÆ§� بـــFن ابÅيـــھ يتوRـــأ علnoمـــا، فقـــال ) �(ً ًأد
ر

سو هللا عليھ نذر، فقال: ؟ فقال ابناهما شأن +ذا) �(الن�� ليا  فإن هللا اركب أ�kا الشيخ ): ( �(ر
ك   ).79ت، .د: مسلم)( رغ�� عنك وعن نذ

عايــة كبFــ� الــسن بمراعــاة النظافــة الJÃــصية لــھ، وتنظــيم وقــت        ركمــا حــضت كــذلك القــائم ع4ــ� 
طعامــھ، و�0تمـــام بمـــا يقـــدم لـــھ مـــن أغذيـــة kـــساعده 3ـــ2 اK&فـــاظ ع4ـــ� بن¼تـــھ اK¡ـــسمية ال�ـــ� nÄـــاوت 

¬ات ا�&رمــة ال �ــ� مــن املمكــن أن ي'¡ــأ إلnoــا الــبعض ن يجــة وقــت وبفعــل الــزمن، وكــذلك بيــان املــشر

الفراغ الذي �ع¼شھ، وذلك أخذا من عموم قولھ kعـا	�
ً �� �H�����G��F��E��D��C��B

K���J��I�LMN���R��Q��P��O� )عرافY ة   ).رسو

ة اتبـاع الـدو الوقـا±ي 3ـ2      عاية كبار السن بضر ركذلك أكدت ال��بية (سالمية ع�4 القائم ع�4  ر ور
شـــ ائـــدة عـــن رإ زاد�م بكيفيـــة ا�&افظـــة ع4ـــ� تنـــاو العـــالج 3ـــ2 وقتـــھ املناســـب، وعـــدم تنـــاو كميـــات  ل ل

عايـة كبــار الــسن  راملطلـوب ظنــا منـھ أن �ــذا ســيؤدي إ	ـ� ســرعة الـشفاء، كــذلك أوصــت القـائم ع4ــ�  ً

فـــع الــبالء عنـــھ مـــصداقا لقولـــھ إ	ـــ� هللابحــnÉم ع4ـــ� الـــص�A ع4ــ� املـــرض وال'¡ـــوء   ســبحانھ وkعـــا	� 3ـــ2 
ً

ر

��]���\�����Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��PZا	�kعــــ
��m��l��k��j��i��h�����g��f����e��d���� �c��b��a�� �̀ ��_��^��]

nos��r��q���pة البقرة�������   . ر سو

ة التن½يھ ع�4 كب�F السن cعدم اK&ديث عما اق��فھ مـن آثـام 3ـ2 حياتـھ املاضـية ع4ـ�        وروأيضا بضر ً

ة التو¬ة و(نابة إ	� هللا عز وجل عن �ذه ^ثامس½يل الفخر واملبا�اة،    .وروضر

̂خــــر والثنــــاء عليــــھ        ة مدحــــھ بــــFن اK&ــــFن و عايــــة كبــــار الــــسن بــــضر روكــــذلك نو�ــــت القــــائم ع4ــــ�  ور
ه بأنھ أصبح عالة ع�4 ا�¡تمع وع�4 من  ال عنصرا فعاال 23 ا�¡تمع بدال من إشعا ه بأنھ ما روإشعا ز ر

ً ً ً

  .حولھ

يد الرعاية ل شمل غ�F املسلم طاملا أنھ  ق�ذه اK&قو ع�4 كب�F السن املسلم بل امتدتولم تقتصر      
فقھ , �ع¼ش بFن ظ*راtي املسلمFن  مع غ�F املسلمFن من كبار السن أنھ ملا دخل )(�رومما يدل ع�4 

آه �املÍ¡د خرج أبو بكر  +ال تركت الشيخ ^U ب<تھ ح�ـH : " قال�)(ر ح�� جاء بأبيھ يقوده، فلما 
سو هللا أحق من أن تم��� إليھ: فقال, "أجيئھ ليم��� +و إليك يا  ثم م�� , فأجلسھ بBن يديھ, ر

لسو هللا  ه وقال)(�ر ي( فأسلم" أسلم ;سلم: "ر صد   ).48م، 1990: رالن¼سابو

قوقـد ضــمن ال ــشر�ع (ســالمي �ـذه اK&قــو وغ��Fــا منــذ بدايــة الـدعوة، و¬لــغ �0تمــام 3ــ2 (ســالم      
�ة، فÏـــ� تـــرتبط بحـــق التكـــر�م قبحقـــو (tـــسا ات إtـــسانية وحـــضا رن إ	ـــ� اK&ـــد الـــذي اعت��Aـــا ضـــر ور

  .الذي منحھ هللا kعا	� لإلtسان بصرف النظر عن فئتھ العمر�ة أو جÅسھ أو لونھ أو دينھ

عيnÑـا،            رومما ال شك فيھ أن ا�تمام الدولة بكبار السن والشيوخ يدخل ضمن مسئوليnÑا عن 
اعيـا ل*ـم أمـام هللاحيـث �عـد حـاكم ا ًملـسلمFن أو أمFـ��م  ل, ر ية ال�ـ� تلـزم إمـام املـسلمFن وو�ـذه املـسؤ

عيتھ، ومن بي¦nم  لية شاملة K¡وانب الرعاية Rل*ا، وما تحملـھ مـن وجـوه كبار السنرتجاه  و 2Ó مسؤ
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عايـــة آبــاnÔم وأم*ــاnÄم فمــن بـــاب أو	ــ� أن تــزداد �ـــذه كمــا ومعــان،  لية  ريحمــل اK&ـــديث Yبنــاء مــسؤ و
عيــةمــا مــن عبــد �ــس��عيھ هللا): "�(رعايــة ل*ــم 3ــ2 كAــ��م وشــيخوخnÑم، قــال ال يمــوت يــوم يمــوت،  ر 

ل ,) 50ت، .د: (مـــسلم( و�ـــو غـــاش لرعيتـــھ إال حـــرم هللا عليـــھ اK¡نـــة 	ـــ2 أمـــر املـــسلمFن �ـــو املـــسؤ و و و
سـو هللا لYو وYخ�F عن الضعفاء 23 ا�¡تمع،  لفقـد قـال  يو نمـا مـن إمـام rغلـق بابـھ دو ذ): �(ر

: Yلبـــاtي( نا`yاجـــة وا`�لـــة واملـــسكنة إال أغلـــق هللا أبـــواب الـــسماء دو خلتـــھ وحاجتـــھ ومـــسكنتھ
  ).231م، 1988

اسةقضية   :ر الد

حلتـھ الدنيو�ـة بالعديـد مـن مراحـل النمـو ا�Jتلفـة، فيبـدأ بمرحلـة الـضعف           ريمـر (tـسان 3ـ2 
، و�ـــو 3ـــ2 تلـــك ًو0حتيـــاج، ثـــم مرحلـــة الفتـــوة والقـــوة، وأخFـــ�ا مرحلـــة ا ىلـــضعف و0حتيـــاج مـــرة أخـــر

   .ىاملراحل العمر�ة ا�Jتلفة يتعرض للعديد من التغ�Fات ال�� تختلف من مرحلة ألخر

kعـد مرحلــة كAــ� الـسن مــن مراحــل العمــر ال�ـ� يتعــرض فnoــا كبــار الـسن للعديــد مــن املــشكالت؛      و
  .ًتبعا JKصائص النمو السر�عة واملتالحقة 23 تلك املرحلة

ا�تم الدين (سالمي بأمر كبـار الـسن وجعـل ل*ـم م�انـة مرموقـة 3ـ2 ا�¡تمـع وحـرص ع4ـ�   وقد        
ســن ال ــشر�عات والنـــصوص اK&اثــة ع4ــ� تكـــر�م*م وتقــدير�م والعنايـــة اJKاصــة ·nــم بمـــا يكفــل ل*ـــم 

عاية �حياة آمنة مح��مة، وحث القائمFن ع4 ة معاملnÑم بالرحمة واللFن، والكبار السنر  بعد ور بضر
، ومـــشاركnÑم 3ـــ2 أفــــراح*م وأتـــراح*م، وحـــسن 0ســـتماع ل*ـــم ومعـــاونnÑم ع4ــــ�  لعـــن الغلظـــة 3ـــ2 القـــو
تحمـــل �مـــوم تلـــك املرحلـــة العـــص¼بة، فتلـــك الفئـــة مـــن أفـــراد ا�¡تمـــع يتـــصف أ×ـــ&ا·nا بالـــضعف 

̂خر�ن لرعايnÑم وإشباع حاجاnÄم   .وحاجاnÄم إ	� 

اسات إ	� cعض ا ت العديد من الد ر      وقد أشا ملشكالت ال�� �عاtي م¦nا كبار السن وال�� تتمثل 23 ر
ـــــــــسية  ــــــــشكالت النفــ ـــة، واملـــ ــــــة، واملـــــــــــشكالت 0جتماعيــــــــ ــــــشكالت العقليـــــ ـــــــــسمية، واملـــــ ـــــشكالت اK¡ــ املــــــ

اسة ت إ	� العديد من ) م2007:أبو �اشم( رو0نفعالية، واملشكالت 0قتصادية، كما 23 د رال�� أشا
ر الـــــسن، مثــــل 0حتياجـــــات الـــــd&ية، و0حتياجـــــات 0حتياجــــات واملـــــشكالت ال�ـــــ� �عــــاtي م¦nـــــا كبـــــا

  .  0قتصادية، و0حتياجات 0جتماعية

ت      اســة أخــر إ	ــ�  ر  كمــا أشــا ىد نا�¡تمــع �عــانو مــن مــشكالت أفــراد أن كبــار الــسن كغFــ��م مــن ر
̂خـــر�ن و�ــذه املـــشكالت قـــد  �ن ع4ــ� التوافـــق والتواصــل مـــع  رنفــسية واجتماعيـــة تجعل*ــم غFـــ� قـــاد

كمـا  ىسباب ×&ية أو عقليـة أو ماديـة أو قـد ترجـع ألسـباب أخـر مرتبطـة بحيـاة كبـار الـسننت�و أل
اسة23    .)م2020 :املرابط ( رد

ـــ� الــــسن محطــــة تكــــر�م وعنايــــة واح�ــــ�ام        نولقــــد حرصــــت ال��بيــــة (ســــالمية أن ت�ــــو مرحلــــة كAـ
مـا قـدم 3ـ2 حياتـھ، وقـد ًوتوق�F؛ ليقØ§� كب�F السن مـا تبقـى مـن عمـره برضـا واtـÍ¡ام جـزاء لـھ ع4ـ� 

رغـم أنفـھ ثــم ): "�(فقـالأكـدت الـسنة النبو�ـة ع4ـ� �ـذا التكـر�م 3ـ2 العديـد مـن Yحاديـث النبو�ـة، 
سـو هللا؟ قـال: قيل, رغم أنفھ لمن يـا  ك أبو@ـھ عنـد الكaـA أحـد+ما أو $ل�kمـا فلـم يـدخل : ر رمـن أد

  ).50ت، .د: مسلم( ا`_نة

اعــــت متطلبـــات النمـــو 3ـــR 2ــــل ومـــن ســـمات ال��بيـــة (ســـالمية أ�nــــا تر    ر¬يـــة شـــاملة مت�املـــة؛ فقـــد 
ضــعت ل�ــل مرحلــة مــن تلــك املراحــل مــن اK&لــو واملتطلبــات مــا  لمراحــل عمــر (tــسان ا�Jتلفــة، و و
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عايـة مـن يحتـاجو إ	ـ� الرعايـة  ني ناسب مع خصائص النمو فnoا، وألزمت القـائمFن ع4ـ�  Yطفـال، (ر
  .عاة متطلبات النمو 23 تلك املراحلبمرا) يكبار السن، ذو 0حتياجات اJKاصة

اســة 3ــ2 الوقــوف ع4ــ� خــصائص كبــار الــسن، والتعــرف ع4ــ� أ�ــم قــضية  تــت'Jص ومــن ثــم       ر الد
رالكيفية العلمية من املنظو (سالمي ال�� عن طر�ق*ا يمكن اK&د إبراز  واملشكالت ال�� تواج**م، 

  .من تلك املشكالت

اسة   :رأسئلة الد

ر مـن املنظـو iسـالمي ال�ـ� عـن طر@ق�ـا يمكـن ا`yـد مـن مـشكالت الكيفيـة العلميـةمـا  - 
 ؟كبار السن

  :التالية و�تفرع من �ذا السؤال ال ساؤالت

 ملرحلة ؟ لتلك اما اJKصائص املمEFة  وما مف*وم كبار السن؟ -1
   23 تلك املرحلة؟كبار السنال�� �عاtي م¦nا شكالت املما أ�م  -2
يالتـــصو ال��بــــو (ســـالمي ل'&ــــد مـــنمـــا  -3  3ـــ2 تلــــك كبـــار الــــسنال�ـــ� �عـــاtي م¦nــــا شكالت املــــ ر

  ؟املرحلة
اسة+دف    :رالد

رإبــراز الكيفيــة العلميــة مــن املنظــو (ســالمي ال�ــ� عــن طر�ق*ــا يمكــن اK&ــد مــن مــشكالت  - 
 .؟كبار السن

اسة   :رأ+مية الد

اسة أ�ميnÑا مما ي24   : رتك سب �ذه الد

ًيث �ش�لو جزءا أساسيا 23 ا�¡تمعح) رعاية كبار السن (أ�مية املوضوع الذي ت ناولھ و�و .1 ً   .ن
الز�ادة املطردة 23 أعداد كبار السن وtسبnÑم إ	� مجموع الس�ان، وال�� يتوقـع ل*ـا أن تز�ـد 3ـ2   .2

ب2022عــام  مــن مجمــوع الــس�ان 3ــ2 9,2رم إ	ــ� مــا يقــرب مــن ثمانيــة ماليــFن tــسمة، بÅــسبة تقــا
 ).26م، 2003: املركز الديموجرا23 بالقا�رة( مصر

نالز�ادة 23 أعداد كبار السن يمكن أن ي�و ل*ا تأث��Fا (يجا�ي أو السل�� ع�4 التنمية أن �ذه  .3
0قتصادية للمجتمعات؛ ففي حالة إ�مال*ا قد يـؤدي إ	ـ� عرقلـة حركـة التنميـة ب¼نمـا 3ـ2 حالـة 
ضـــع الAـــ�امج واJKطـــط املناســـبة لالســـتفادة مـــن مـــشاركnÑم 3ـــ2 شـــئو ا�¡تمـــع  ن�0تمـــام ·nـــا و و

 .لعامة سيؤدي إ	� دفع مس�Fة التقدم والتنميةواK&ياة ا
اســة اK¡*ـــات املعنيـــة برعايـــة كبـــار الــسن 3ـــ2 مـــصر لوضـــع اJKطـــط  .4 رقــد kـــساعد نتـــائج تلـــك الد

ـــاnÄم  واختيــــار Yســــاليب ال�ــــ� kــــساعد ع4ــــ� مواج*ــــة مــــشكالت كبــــار الــــسن بمــــا يحقــــق احتياجـ
 .و�سا�م 23 تحقيق العدالة 0جتماعية

اسة   :رمن�� الد

̂يات القرآنية وYحاديـث النبو�ـة kستخدم الد راسة املن]Y Zصو	2 من خالل تفس�F وتحليل 
ــــفي 3ـــــــ2 الوقـــــــوف ع4ـــــــ� خـــــــصائص  اســـــــة، كمـــــــا kـــــــستخدم املـــــــن]Z الوصـــ ــــوع الد راJKاصـــــــة بموضـــ
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اســات الــسابقة، والتــصو ال��بــو (ســالمي  يومــشكالت كبــار الــسن، مــن خــالل Yدبيــات والد ر ر
  .ل'&د من تلك املشكالت

  :راسةمصط	yات الد

  :ال:شر�عات الAMبو@ة ال�� كفل�ا iسالم ل	yد من املشكالت

سات وYح�ام املستمدة من مصادر (سالم القرآن الكر�م ( ر  و�قصد بھ مجموعة التوجnoات واملما
سـات الــd&ابة والتـاcعFن واملفكــر�ن املـسلمFن ال�ــ� قـدمnÑا ال��بيــة (ســالمية ) والـسنة النبو�ــة رومما

  .ت كبار السن، وال�� تؤدي إ	� حسن تكيف*م مع أنفس*م ومع ا�¡تمع ا�&يط ·nمل'&د من مشكال

  :كبار السن

اسة وا سن الستFن من الـذRو و(نـاث، و�حتـاجو إ	ـ� : ر و�قصد بكبار السن 23 تلك الد نمن تجاو ر ز
  .من يقوم cشئو�nم، و�ل�� حاجاnÄم

اسات السابقة   :رالد

اسة .1   ):م2002عواض (رد

اسة  يالتعرف ع4ـ� املـسنFن ذو 0تجا�ـات الـسالبة نحـو الـشيخوخة، وذلـك راسnÑدفت الد
 ��� ات النفسية، والتدخل من خالل اسـ��اتيجيات وفنيـات ال�Aنـامج التـد رمن خالل تطبيق 0ختبا ر

  . ·nدف kعديل اتجا�ات املسنFن نحو الشيخوخة

ـــد فـــــر ــــھ ال توجــ اســـــة إ	ـــــ� أنـ اســـــة املـــــن]Z التجر��ـــــ�، وتوصـــــلت الد رواســـــتخدمت الد وق بـــــFن ر
ا�¡موعتFن الضابطة والتجر�½ية 23 القياس القب24 ع�4 اختبار اتجا�ات املسنFن نحو الشيخوخة، 
ق ذات داللــــة إحـــصائية بــــFن ا�¡مــــوعتFن لـــصاÜK ا�¡موعــــة التجر�½يـــة ممــــا يؤكــــد  وب¼نمـــا توجــــد فـــر

��� املق��ح 23 البحث اK&ا	2   . رفعالية ال�Aنامج التد

اسة بأ�مية إعداد  �م النمطيـة روأوصت الد �½ية لتعديل اتجا�ات Yفـراد وأف�ـا ربرامج تد ر
عايـة املـسنFن مـن Rافـة اK¡وانـب اK¡ـسمية والـd&ية والنفـسية  رنحو التقاعد، كما أوصـت بأ�ميـة 

ح املعنو�ة للمسنFن فع الر ج*ا؛ ح�� kعمل ع�4  وو0جتماعية داخل دو املسنFن وخا ر ر   .ر

اسة .2   :م2005) الغامدي( رد

ا عايــــة ر   اســـnÑدفت الد عايـــة املــــسنFن، والتعــــرف ع4ـــ� واقــــع  رســــة بيـــان مــــن]Z ال��بيــــة (ســـالمية 3ــــ2  ر
ضــــع تــــصو مق�ــــ�ح لتطبيقــــات مــــن]Z ال��بيــــة (ســــالمية  راملــــسنFن 3ــــ2 اململكــــة العر¬يــــة الــــسعودية، و و

  .رلرعاية املسنFن 23 دو الرعاية 0جتماعية

اسة املن]Z الوصفي، واملن]Z 0ستÅباطي 23 الو اسة وال�� رواستخدمت الد رصو لنتائج الد ل
  :من أ�م*ا

تتصف �ذه املرحلة بخصائص تم�EFا عن غ��Fا، و2Ó ل¼ست عامة R 23ل املسنFن ولك¦nا تمثل  −
 .اK¡انب Yك�A من ذلك



  دراسة تحليلية للتشريعات التربوية التي كفلها اإلسالم للحد
 مشكالت كبار السن  من

  براهيم السيد دمحم دمحم حجازىإ/ أ
  عبد الناصر سعيد عطايا/  د.أ

 عبد رب الرسول سليمان دمحم/  د.أ
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عايـــة املـــسنFن ع4ـــ� رRـــائز عامـــة تكفـــل الرعايـــة ل�ـــل Yفـــراد  − ريقـــوم مـــن]Z ال��بيـــة (ســـالمية 3ـــ2 
 .ما يؤكد ع�4 أ�مية املرحلة، وأ�مية الفئةوالفئات، و�جعل من اJKصوصية للبعض 

ة قيـام  عاية املسنFن، وضر اسات وYبحاث حو  ة القيام بمز�د من الد اسة بضر روأوصت الد ر ر ر ور لو
عايــة املـــس رالدولــة باملز�ــد مـــن الرعايــة للمـــسنFن، وعــدم التوســـع الكبFــ� 3ـــ2 دو  عـــايnÑم ر رنFن، وYو	ــ� 

  .ةداخل Yسر

اسة .3  :م2007) أبو +اشم( رد

اسة التعرف ع�4 أ�م احتياجات املسنFن املستفيدين من خـدمات الـضمان  راسnÑدفت الد
ــــ�ات 0جتماعيـــــــة  ـــــض املتغFـــ ـــــوء cعــ ـــ2 ضــ ـــــة العر¬يـــــــة الـــــــسعودية 3ــــ 0جتمـــــــا¸2 بمنطقـــــــة تبـــــــوك باململكــ

اسة املن]Z الوصفي،    :وتوصلت إ	� عدة نتائج من أ�م*ارو0قتصادية املعاصرة، واستخدمت الد

ـــ2 ســــكن مناســــب ( اجــــات 0قتــــصادية للمــــسنFن 3ــــ2 تتمثــــل أ�ــــم 0حتي − اK&اجــــة إ	ــــ� املع¼ــــشة 3ـ
  ).واK&اجة إ	� ضمان دخل مناسب، واK&اجة إ	� سياسة اجتماعية تكفل ل*م املع¼شة الرغدة

اK&اجــــة إ	ــــ� ت�ـــو�ن صــــداقات جديـــدة، اK&اجــــة إ	ــــ� ( تتمثـــل أ�ــــم 0حتياجـــات 0جتماعيــــة 3ـــ2  −
مــن خــالل ســن القــوانFن اK&اســمة ال�ــ� تكفــل تحقيــق اK&مايــة مــن (ســاءة و(�مــال والعنــف 

 ).Yمن
راK&اجة إ	� سياسة ×&ية تكفل ل*م التقليل من تد�و ( تتمثل أ�م 0حتياجات الd&ية 23  −

×ــــ&nÑم العامــــة، اK&اجــــة إ	ــــ� تطــــو�ر �0تمــــام بطــــب املــــسنFن ومواكبــــة التقــــدم العــــال�� فيــــھ 
عاية املسنFناK&اجة إ	� مز�د من املؤسسات املتخصصة 23 مجال  ).ر 

اسة  اسـات والبحـوث العلميـة 0جتماعيـة ال�ـ� kـسnÑدف التعـرف روأوصت الد ربإجراء املز�ـد مـن الد
ــــــد 0حتياجــــــــات ـــــ2 ا�¡تمعــــــــات ا�Jتلفـــــــة ، وتحديـ ـــــسنFن 3ــ ـــــ� تواجـــــــھ املــ ـــم املـــــــشكالت ال�ـــ ـــــ� Ý¡ــــ (  ع4ــ

JططـــFن ع4ـــ� وضـــع kـــساعد ا�غFـــ� املـــشبعة، وال�ـــ� ) اKـــÞ ....الثقافيـــة ،و0قتـــصادية، و0جتماعيـــة، 
 .لخطط تتضمن اK&لو والبدائل املالئمة ل�افة مشكالت كبار السن اK&الية وا�&تملة

اسة .4  :م2016) محمود( رد

ـــة بـــــFن الـــــسعادة وال ــــسامح والـــــص�A لـــــدى  تباطيـ اســـــة التعـــــرف ع4ــــ� نـــــوع العالقـــــة 0 راســــnÑدفت الد ر
اسة، والتعرف إ	� أي مدى �س*م Rل من الص�A وا ٌاملسنFن عينة الد ل سامح بالتÅبؤ بالسعادة لدى ر

اسة   .راملسنFن عينة الد

تباط دال بFن الص�A وال ـسامح  اسة املن]Z الوصفي، وتوصلت إ	� وجود ا رواستخدمت الد ر
  .كمن½ئات للسعادة لدى املسنFن

اســة  اســة بــإجراء املز�ــد مــن البحــوث 3ــ2 �ــذا ا�¡ــال ع4ــ� املــستو ا�&4ــ2، ود روأوصــت الد ىر
 0جتماعيــــة 3ـــــ2 إكــــساب الــــص�A وال ــــسامح لـــــدى Yبنــــاء، ومراعــــاة ذلــــك 3ـــــ2 تــــأث�F أســــاليب التÅــــشئة

ـــاليب التÅـــــشئة  ــــاع أســ ة اتبـ ـــر ـــFن إ	ـــــ� ضــ ـــھ ^بـــــاء واملعلمــ ة توجيــ ــــع كبـــــار الـــــسن، وضـــــر رالتعامـــــل مـ ور و
  .والتوجيھ لدعم الص�A وال سامح 23 التعامل مع كبار السن
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اسة .5   :م2020) املرابط( رد

اســــــة التعــــــرف ع4ــــــ� أ�ــــــم ـــــم راســــــnÑدفت الد ، والوقــــــوف ع4ــــــ� أ�ـ ــــا املــــــسنو ـــــشكالت ال�ــــــ� يواج**ــ ن املـ
احتياجــــات املـــــسنFن 3ـــــ2 اK&يـــــاة اليوميـــــة، وأ�ـــــم املـــــشكالت الـــــd&ية ال�ـــــ� تظ*ـــــر عنـــــد كبـــــار الـــــسن 

  .والتوصل إ	� مجموعة من التوصيات واملق��حات ال�� kس*م 23 عالج تلك املشكالت

اسة املن]Z الوصـفي التحلي4ـ2، وتوصـلت إ	ـ � أن كبـار الـسن كغFـ��م مـن ا�¡تمـع ر   واستخدمت الد
̂خــر�ن  �ن ع4ــ� التوافــق والتواصــل مــع  ر�عــانو مــن مــشكالت نفــسية واجتماعيــة تجعل*ــم غFــ� قــاد ن
ىو�ــذه املــشكالت قـــد ت�ــو ألســباب ×ـــ&ية أو عقليــة أو ماديـــة أو قــد ترجــع ألســـباب أخــر مرتبطـــة  ن

  .بحياة كبار السن

ة تــــوف�F أنظمــــة معينــــ اســــة بــــضر ر    وأوصــــت الد ـــ&يا 3ــــ2 املáــــE والعنايـــــة ور لة لرعايــــة كبــــار الــــسن ×ـ ً

ـــاة  ـــ2 اK&يــ مــــة اجتماعيـــــا، وkــــس*يل مـــــشاركة كبــــار الـــــسن 3ـ ة وا�&ر ًبالطبقــــات الفقFـــــ�ة وغFــــ� القـــــاد و ر
ات كبار السن الd&ية مة إليجاد عمل س*ل ي ناسب مع قد ر0قتصادية وأخذ التداب�F الال   .ز

اسات السابقة   :رالتعقيب ع�� الد

اســــة اســــات الــــسابقة 3ــــ2 الوقــــوف ع4ــــ� cعــــض اK¡وانــــب النظر�ــــة راســــتفادت الد ر اK&اليــــة مــــن الد
دت ·nا   .برعاية كبار السن بصفة عامةاJKاصة السيما رو0س��شاد ببعض املراجع ال�� و

اسـات الـسابقة    كمـا اسـتفادت اسـة اK&اليـة مــن الد ر الد  3ـ2 الوقــوف ع4ـ� املـشكالت ال�ـ� kع�ــ�ض ر
اســات الــسابقة 3ــ2 ال��كFــE ع4ــ� ،كبــار الــسن وأ�ــم احتياجــاnÄم  اســة اK&اليــة عــن الد ر وتختلــف الد ر

  .رالتصو (سالمي 23 اK&د من مشكالت كبار السن

  :خطوات البحث

اسة وفق اJKطوات التالية   :رkس�F الد

لا¢yو ¡و  .مف�وم كبار السن: ر
 .ا`�صائص املمB¤ة ملرحلة كAa السن: را¢yو الثا£ي

ي السن، والتصو الAMبو iسالمي ل	yد من تلك املشكالتمشكالت كبار: را¢yو الثالث   .ر
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لا¢yو ¡و   مف�وم كبار السن: ر

لkعددت التعر�فات ال�� تناولت كبـار الـسن طبقـا للمجـال الـذي ي نـاو املف*ـوم، و� نـاو الباحـث  ل ً

  .ًفيما يc 24عضا من تلك التعر�فات من حيث اللغة أو 0صطالح

أوال
ً

  : ^U اللغةكبار السن: 

الكبFـ� الـذي أkـى عليـھ الـد�ر وطعـن للداللة ع�4 الرجـل ) كب�F السن(  استعمل العرب Rلمة 

����3ـ2 الـسن، كمـا kــستعمل Rلمـة املـسنة للمـرأة الكبFــ�ة 3ـ2 الـسن، قـال kعــا	� �m��l��k��j����i��h
r��q��p��o��ns��z��y��x��w��v��u���t��� )ة آل عمــــران قــــال , )رســــو

أسن الرجـل، أي : يوقال اK¡و�ر, )44ه، 1415: يالراز)( � مصدر ك�A الرجل يك�A إذا أسنالكA: ( يالراز
: أســـن الرجـــل أي كAـــ�، ول*ـــذا يقـــال: روقـــال ابـــن منظـــو 3ـــ2 لــسان العـــرب, )172م، 1999: ياK¡ـــو�ر( كAــ�   

ًك�Aت سنھ �سن إسنانا ف*و مسن، و�ذا أسن من �ذا، أي أك�A سنا منھ، و�قال بلد أي �ذا أسن أ�ل ال: ً
�عــــة الطفولـــة ثــــم : قـــال cعــــض العلمـــاء: وقـــال ابـــن Ý¡ــــر, )222ه، 1300:رابـــن منظــــو( أكAـــ��م رYســـنان أ

  ).240دت، : العسقالtي(الشباب ثم الك*ولة ثم الشيخوخة

لألفاظــا مرادفــة لكبFــ� الــسن فتقــو العــرب كمــا kــستخدم
ً

ّو�ــو مــن اســ بانت فيــھ الــسن ) شــيخ: (

�ـو مـن إحـدى وخمـسFن إ	ـ� آخـر عمـره : مـن خمـسFن إ	ـ� آخـره، وقيـل�و شيخ : وظ*ر عليھ الش¼ب، وقيل
وقــد )  31ه، 1300: رابــن منظــو( ًدعوتــھ شــيخا للتبجيــل: وقيــل �ــو مــن اJKمــسFن إ	ــ� الثمــانFن، وشــيختھ

  ).533م، 1975: ال��مذي( أنھ $ان يتعوذ با¦ ;عا�� من ال�رم، ومن عذاب القAa) �(×Ü عنھ 

ُومـن�م� :رذل العمر كمـا قـال سـبحانھالك�A أوقد يطلق ع�4 مرحلة  ِ ُّیـرد َّمـن َ َ ِأرذل َِإلـى ُ َ َْ 
ِالعمر ُ ُ َلك�ال ْ ْ َ َ�علم ِ َ ْ �عد ِمن َِ ْ ٍعلم َ ْ ًشیئا ِ ْ ة اZäK آية( �َ   ). 5:رسو

ا، وقيــل �ـو مــن و�ـو الــذي خالطـھ) الك*ــل(وقـد يطلـق ع4ــ� كبFـ� الـسن  أيــت لـھ وقـا ًر الـش¼ب و ر
د 3ـ2 فــضل أ�ــي بكـر وعمــر قولــھ ) 58، 1995: يالــراز( زجـاو الثالثــFن وخالطــھ الـش¼ب : )(�ر، وقــد و

+ـذان ســيدا ك�ــو أ+ــل ا`_نــة مـن ¡ولــBن و§خــر@ن إال النnيــBن واملرســلBن(
ّ

ل م، 1975: ال��مــذي(  )ّ
45 .(  

ع�4 املرأة والرجل إذا ما ك�Aوا، وç¡ز عن الÆ§�ء أي ) زالæ¡و(كما يطلق علماء اللغة لفظ 
زوRـل مـن تجـاو , )488م،1988: ال*نـا±ي( زامـرأة ç¡ـو أي مـسنة: ضعف ولم يقدر ع�4 فعلـھ، و�قـال

�عFن ــــــ ف*و مسن 23 اللغة Y ـــــ ال�� يصل اكتمال*ا 23 سن   . رمرحلة الشباب ــ

وجميــع Yلفـــاظ الــسابقة الـــذكر مرادفـــة للفــظ كبFـــ� الــسن، فـــأي إtـــسان يــصل إ	ـــ� مرحلـــة 
( مــع التــدرج 3ــ2 اســتعمال �ــذه Yلفــاظ ) ز¡ــومعمــر أو شــيخ أو ك*ــل أو ç( الكAــ� نطلــق عليــھ لفــظ 

  ).199م، 1997: السدحان

ًومــن املؤكــد أنــھ لــ¼س �نــاك حــد فاصــل tــستطيع القــو عنــده إن (tــسان أصــبح كبFــ�ا 3ــ2  ل
الـــسن، خاصـــة إذا kعاملنـــا وفـــق مقيـــاس العمـــر الزم�ـــ� والعمـــر 0جتمـــا¸2 والعمـــر النفـــè§�، ولكننـــا 

عايـة نفــسھ وخــدمnÑا إثــر تقدمــھ 3ــ2 لtـستطيع القــو بــأن كبFــ� الــسن �ـو Rــل  رفــرد أصــبح عــاجزا عــن  ً

  ).23ه، 1423: السدحان( العمر



 

 جامعة األزهر
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  :كبار السن ^ª Uصطالح: ًثانيا

kًعددت التعر�فات ال�� تناولت مف*ـوم كبـار الـسن 3ـ2 0صـطالح؛ وذلـك تبعـا لتعـدد العلـوم 

د الباحث فيما يc 24عضا من �ذه التعر ًال�� تناولت �ذا املف*وم، و�و   :�فاتر

أوال
ً

  :كبار السن 23 القرآن الكر�م: 

̂يـة الكر�مـة ُومـن�م﴿ :بـاب قولـھ kعـا	�: قال ابن كث�F 23 الكـالم عـن �ـذه  ِ ُّیـرد َّمـن َ َ ِأرذل إلـى ُ َ َْ 
 و�و الشيخوخة وال*رم وضـعف القـوة والعقـل والف*ـم، وتنـاقص Yحـوال مـن اJKـرف، وضـعف ﴾ العمر

ْلكي﴿: الفكر، ول*ذا قال َ
ْ�ع َال ِ َلمَ �عد ََْ ٍعلم َ ْ ًشیئا ِ ْ   ).899ه، 1420: الدمشقي(  ﴾َ

̂يــة    �Fد 3ــ2 تفــس ذل ( روممـا و ̂يــة الكر�مــة أن مــن النــاس مــن يمــوت قبــل بلــوغ أ ربــFن جــل وعــال 3ــ2 �ـذه 
ذل العمــر آخــره الــذي تفــسد فيــھ اK&ــواس، و�ختــل  ذل العمــر، وأ رالعمــر، ومــ¦nم مــن �عمــر ح�ــ� يــرد إ	ــ� أ ر

جــاء cعــد�ا إلصــالح مــا فــسد، بخــالف حــال الطفولــة، فيــھ النطــق والفكــر، وخــ رص بالرذيلــة أل�nــا حــال ال 
اك Yشياء   ).395ه، 1420: الشنقيطي( رفإ�nا حالة يÅتقل م¦nا إ	� القوة وإد

  :كبار السن ^U السنة النبو@ة: ًثانيا

لـدين، ومـن حفلت السنة النبو�ة بنـصوص عديـدة تؤكـد أ�ميـة العنايـة بكبـار الـسن، سـواء Rـانوا مـن الوا
د عـن 23 حكم*م، أم من غ��Fم من عامـة النـاس، سـواء أRـانوا مـسلمFن أم غFـ� مـسلمFن، ومـن ذلـك مـا ر و

جال سأل الن��  عبد هللا بن مسعود أن 
ً

الصالة لوقkا، و¬ـر ) ( �(فقال ) أي Yعمال أفضل) ( �(ر
غـــم : ")�(وقـــال، ) 1407ه، 1423: يالبخــار(  )الوالــدين، ثـــم ا`_�ـــاد ^ـــU ســـnيل هللا رغـــم أنفـــھ ثـــم  ر

ســـو هللا؟ قــــال: قيــــل. أنفـــھ لمـــن يــــا  ك أبو@ــــھ عنـــد الكaــــA أحـــد+ما أو $ل�kمــــا فلـــم يــــدخل : ر رمـــن أد
     ).50دت، : مسلم( ا`_نة

لكمـــا عـــد الرســـو  ي عـــن �)(ّ و �ـــذه املرحلـــة آخـــر مرحلـــة قبـــل املـــوت، وممـــا يـــدل ع4ـــ� ذلـــك مـــا ر
ُمثـــل ابـــن آدم وإ�ـــ� جنبـــھ ;ـــسع : (قـــال�) ( عـــن الن�ـــ� -   Â- مطـــرف بـــن عبـــدهللا بـــن الـــ�FJÃ عـــن أبيـــھ 

  ).26م، 1975: ال��مذي)( نو;سعو منية، إن أخطأتھ املنايا وقع ^U ال�رم ح�H يموت

ي 3ــ2 شــرح �ــذا اK&ــديث ُبــضم املــيم وkــشديد مثلثــة أي صــو وخلــق ) ُمثــل(قولــھ " رقــال املبــاركفو ر ُ

ـــل وقيــــل مثــــل بــــن آدم بف) ابــــن آدم( ـــف املثلثــــة و�ر�ــــد بــــھ صــــفتھ وحالــــھ بــــالرفع نائــــب الفاعـ تحتــــFن وتخفيـ
نالæ¡يبة الشأن و�ـو مبتـدأ خAـ�ه اK¡ملـة ال�ـ� cعـده أي الظـرف وkـسع وkـسعو مرتفـع بـھ أي حـال بـن آدم 

ي( ًأن kسعا وkسعFن منية متوج*ة إ	� نحوه منnÑية إ	� جانبھ   ). 564 د ت،: راملباركفو

ثالثا
ً

اسات النفسية و:    :ªجتماعيةرمف�وم كبار السن ^U الد

اســات النفـــسية و0جتماعيــة بمرحلــة كAـــ� الــسن مــن حيـــث التحلــيالت النفــسية ل*ـــا،  رعن¼ــت الد ُ

و¬يان العالقات 0جتماعية ال�� تخص �ذه الفئة، فك�A السن ال مناص منھ؛ ألن (tسان 23 حياتھ ال�� 
 يــصبح فnoـا 0نحــدار 3ــ2 حالـة"�ع¼ـش*ا يÅتقــل مـن مرحلــة إ	ـ� مرحلــة بحيـث يتغFــ� 3ـ2 شــ�لھ ونفـس¼تھ وفــق 

ه ع4ـ� العمليـات التوافقيـة ات الوظيفية البدنية والعقلية وا¿&ا يمكن قياسـھ ولـھ آثـا رالقد إسـماعيل، ( ًر
  .)17م، 1983
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ـــد، وتحــــو إ	ــــ� نمــــط : ومــــن kعر�فــــات كبــــار الــــسن 3ــــ2 العلــــوم 0جتماعيــــة أنــــھ لRــــل مــــن تجــــاو ســــن التقاعـ ز
̂خــــر�ن، أو �عــــ¼ : عثمــــان( ُش ع4ـــ� نظــــم التأمينــــات أو الرعايــــة 0جتماعيــــةاعتمـــادي يتطلــــع إ	ــــ� مــــساعدة 

  ).30م، 2000

الــJÃص الــذي يــصل إ	ــ� مرحلــة الــشيخوخة، وÓــ2 الــسن ال�ــ� يÅتÏــ� فnoــا نــZé : ُكمـا �عــرف بأنــھ
ة أعـضاء اK¡ـسم ع4ـ� القيـام بوظائف*ـا  �2ê 3ـ2 قـد ر(tسان، و�تحو النمو إ	ـ� عمليـة تفكـك و�بـوط تـد ر ( ل

  ).43م، 1988: السيد

ًعاما بحيث �شعر بتغ�Fات مادية أو جسدية و�ذه ) 60(من يصل سنھ : "ُذلك عرف بأنھوك

  ).15م، 1999: شعالن( التغ�Fات تختلف من فرد آلخر

 خصائص كبار السن: را¢yو الثا£ي

ًقــد ي�ــو مــن الــصعب tــس½يا تحديــد خــصائص متمFــEة لكبــار الــسن؛ cــس½ب تنــوع JìــصياnÄم ال�ــ�  ن
جــــات النجــــ جــــات n�0يــــار وال ــــش ت، كمــــا أن تلــــك رkـــشمل مــــن أقــــí§� د راح والت�امــــل ا	ــــ� أقــــí§� د

ا بال�امــل 3ــ2 وقـت محــدد 3ــ2 جميـع كبــار الــسن، ولك¦nــا  �ــ ة ظ*و راJKـصائص املتعــددة لــ¼س بالـضر رو
صـفات تمFــE �ــذه املرحلـة عــن غ��Fــا مــن املراحـل العمر�ــة ا�Jتلفــة، ف*نــاك مـن ìYــJاص مــن بلــغ 

(  هللا kعــا	� ـــــ يتمتــع ب�امــل قــواه وحيو�تــھ وRأنــھ 3ــ2 مرحلــة الــشبابًســنا متقدمــة، وال يــزال ـــــــ بفــضل 
  ).37م، 2005: الغامدي

  وإذا Rان البد من وضع خصائص وسمات ممEFة لكبـار الـسن ـــــ K&اجـة البحـث العل�ـ� لـذلك ــــ فإنـھ 
  :ًيمكن تصÅيف*ا 23 عدة مجموعات طبقا ملا ي24

أوال
ً

  :ا`�صائص ا`_سمية: 

�جيا يتجھ نمو الفرد ً 23 مرحلـة تـصاعدية نحـو مرحلـة الـشباب، ثـم يبـدأ 3ـ2 0ضـمحالل تـد ر
ر23 سن الك�A والشيخوخة، فيظ*ر التد�و الوا¿Ü 23 اK&الة الd&ية ل'¡سم، فك�A السن عملية 
�جيــة تحــدث فnoــا التغFــ�ات بــبطء، ولعــل أ�ــم مــا ي ــسم بــھ �ــذا الطــو بــصفة عامــة بــدء تحـــو  لتد ر ر

ه العكـــè§�، فب¼نمـــا Rـــان النمـــو 3ـــ2 املراحـــل الـــسابقة يتجـــھ نحـــو التحـــسن النمـــو (tـــساtي 3ـــ2 0تجـــا
روال��îـــ2 والتنميـــة بمعـــدالت مختلفــــة، فإنـــھ مـــع بــــدء الـــشيخوخة يبـــدأ التــــد�و بمعـــدالت بطيئـــة 3ــــ2 

ذل العمــر �جيا ح�ــ� يـــصل إ	ــ� أقـــصاه 3ــ2 طـــو أ رالبدايــة، ثـــم ي ــسارع �ـــذا املعــدل تـــد رر صـــادق، أبـــو ( ً
  ).529م، 2008: حطب

: خليفــة( تجــھ kعر�ــف كAــ� الــسن مــن الناحيــة البيولوجيــة إ	ــ� جــانبFن أساســيFن �مــاولقــد ا
  ):27م، 1997

ـــاعالت : لYو ـــة باK¡ــــسم عــــن التفــ �ــــادة التفـــــاعالت الكيميائيــــة ال*دامـ زو�تعلــــق بالبنــــاء، و�ــــش�F إ	ــــ� 
ة اK¡ــسم ع4ـ� مقاومـة املــؤثرات  رالكيميائيـة البنـاءة، ممـا ي��تــب عليـھ نقـص مــستمر 3ـ2 مقـد

  .رجيةاJKا

ة اK¡ـسم ع4ـ� مقاومـة املـؤثرات : الثاtي رخاص بالوظيفـة، حيـث يـؤدي �ـذا الـنقص املـستمر 3ـ2 مقـد
ة الوظيفية ل*ذه Yعضاء جية إ	� نقص 23 املقد راJKا   .ر
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�ادة التفاعالت الكيميائية ال*دامة ل'¡سم عن التفاعالت الكيميائية البناءة  زومن ثم فإن 
ة اK¡ــسم ع4ــ� مقاومــة املــ جيــة يÅــتج عنــھ حتمــا cعــض التغFــ�ات ال�ــ� تــص¼ب روعــدم مقــد ًؤثرات اJKا ر

�ـادة متـصاعدة 3ـ2 عمليـة  زكبار السن 23 الناحية اK¡سمية، و¬التا	2 يحدث ضعف عام باK¡ـسم، و
ة ع�4 وقاية الذات؛ cس½ب ç¡ز اK¡*از املنا¸2 ونقص إفراز ال*رمونات،  رال*دم الذاkي، وعدم القد

  . التمثيل الغذا±يوكذلك التأث�F السل�� ع�4 عملية

نوأو¿Ü عالمات �ذا التـد�و ت�ـو 3ـ2 مظ*ـر اK¡ـسم وtـشاطھ، ولعـل أ�ـم عالمـات كAـ� الـسن مـا      ر
ـــو  ك الراشـــــد تحـــــو شــــعره إ	ـــــ� اللــ ـــ�ات، فعنـــــدما يــــد 2ï ل'¡ـــــسم مــــن kغFــ ـــا نيطــــرأ ع4ـــــ� املظ*ــــر اJKــ ل ر ر

رالرمــــادي، أو اللــــو Yبــــيض، وظ*ــــو cعــــض التجاعيــــد 3ــــ2 اnÀ¡Kــــة وحــــو العــــFن، والــــشعو لر  بجفــــاف ن
  ).530م،2005: صادق، أبو حطب( راK¡لد وkغضنھ، �شعر أنھ دخل �ذا الطو اK¡ديد

جيـــا، وأك���ــــا التغFــــ�ات 3ـــ2 أعــــضاء اK¡ــــسم      ًكمـــا تحــــدث kغFـــ�ات 3ــــ2 أعــــضاء اK¡ـــسم داخليــــا وخا رً
2ï رانحناء الظ*ر، وظ*و الش¼ب، والتجاعيد الوا¿&ة 23 ال½شرة، وال���ل الوا¿Ü 23 : ، مثلراJKا

  .م والعضالت، و¬طء اK&ركة، وثقل السمع، وضعف 23 البصر، والشم واK&واس cش�ل عامال'&

ة : كما أن �ناك kغ�Fات جسمية غ�F مرئية مثل      رما يحدث من ضعف 23 العظام، وانخفاض K&را
تفــاع ضــغط الــدم،  تفــاع tــسبة (صــابة بـبعض Yمــراض Rا راK¡ـسم ن يجــة لقلــة اK&ركــة، إضـافة ال ر

 ،ضعف اÅ¡Kـè§�، وضــعف املقاومــة لألمـراض وســرعة kــسوس Yسـنان و¬التــا	2 فقــد�اوالـسكر، والــ
نوقد يصاب cعض كبار السن ·nـشاشة عظـام، بحيـث ي�ـو kعرضـ*ا للكـسر أك�ـ� مـن الـشباب، كمـا 

ف cـش�ل جيـد، وتك�� عنـد كبـار الـسن مـشاRل القلـب، وأحيانـا صـعو¬ة 3ـ2 الكـالم، ونطـق اK&ـر  كمـا ً
در( لويصاب املسن عادة cسلس الب و�ذه التغFـ�ات غFـ� املرئيـة قـد تـؤدي بكبـار , )6ه، 1413: وشر

نة بالتغ�Fات ال�� تظ*ر cش�ل مباشر ومر±ي بالÅسبة ل*م   .رالسن إ	� مشكالت عديدة باملقا

ـــتجابات         ـــ2 0ســـ ــــ�ات 3ـــــ2 اK¡*ـــــاز العــــــص��، مـــــن حيـــــث التـــــد�و امل'&ـــــوظ 3ــ ـــد تحـــــدث kغFـ ـــا قــ ركمــ
Kشيخوخة ا �	حيث ت ناقص عـدد العص½ية، مما يرجع إ ، يJاليا العص½ية، واK¡*از العص�� املركز

  ).35م، 2012: ع24( اJKاليا العص½ية بتقدم السن

  :ا`�صائص العقلية: ًثانيا

ات اK¡ــسمية واK&ركيــة؛ حيــث kعتمــد  ات العقليــة 3ــ2 الغالــب Yعــم ع4ــ� القــد رkعتمــد القــد ر
ات ع4ــ� مجموعــة اK&ــواس ال�ــ� kعمــل بمثابــة قنــوات و مــصادر للتنظــيم اK&ــè§� وت�ــو�ن رتلــك القــد

ات العقليـــة عنـــد كبـــار الـــسن، ضـــعف املـــداخل "املفـــا�يم،  رفمـــن أ�ـــم العوامـــل ال�ـــ� تـــؤثر 3ـــ2 القـــد
2ï وا�ـــــÞ، وÓـــــ2 املـــــستقبالت اK&ـــــسية  ـــر¬ط بـــــFن العـــــالم اJKـــــا راK&ـــــسية أو القنـــــوات املوصـــــلة ال�ـــــ� تــ

دة) اK&واس اJKمس(   ).31م، 1987: يقناو"( رال�� ترتبط با�Þ بواسطة Yعصاب املو

روتبعـا لــذلك فالتـد�و الــذي يحـدث لكبــار الــسن 3ـ2 اJKــصائص اK¡ـسمية واK&ركيــة ي بعــھ  ً

ات العقليــــــة لــــــدى  ـــة واK&ــــــسية، حيــــــث تتغFــــــ� القــــــد رحتمــــــا تــــــد�و وضــــــعف 3ــــــ2 اJKــــــصائص العقليـــ ر ً

رمعظم*م، فيبدأ لدnñم ضعف 3ـ2 الـذاكرة، خاصـة فيمـا يتعلـق باألحـداث وYمـو اK&اليـة، أمـا فيمـا 
ق باملا¨§� فيمكن 23 الغالب تذكره cس*ولھ، خاصة إذا kعلق بمواقف ل*ا أثر وا¿Ü ع�4 نفسھ يتعل

ًو�ـــذا ال �ع�ـــ� أنـــھ فاقـــد للـــذاكرة تمامـــا، وأنـــھ يÅـــR �§èـــل ²ـــ§�ء، ف*ـــذا ) 44م،2002:املـــيالدي(  وقلبـــھ

التغFــــ� يمــــر بمراحــــل أول*ــــا يتعلــــق بم�ــــان وضــــع Yشــــياء ال�ــــ� تخــــصھ، كمحفظــــة نقــــوده، مفاتيحــــھ 
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اقــــھ،صـــةاJKا ألي حــــدث بحاجـــة إ	ــــ�  بوضـــوح إKـــÞ، ثــــم ال �ـــستطيع أن يقـــدم Yســــباب ....ر cعـــض أو
 تـذكرا Rـامال توضـيح وkعليـل، ثـم ال �ـستطيع أن يتـذكر مـا يتعلـق بتـذكر 

ً قـام، ثـم يــصل ً Yسـماء وYر
�2ê إ	� بطء    ).168م، 2000: رصبو( 23 التفك�F، و�ذه النقطة آخر ما يفقده كب�F السنرتد

أث�F للــــسن ع4ــــ� مختلــــف اK¡وانــــب العقليــــة عامــــة، والــــذاكرة قــــص�Fة املــــدى بــــصفة وثمــــة تــــ
اك،  ة ع4ــ� 0ن بـــاه و(د ة ع4ـــ� تنظــيم عمليـــة 0خ�ــEان، ونقــص القـــد رخاصــة مــن حيـــث عــدم القــد ر ر

ة ع�4 التعلم و0ك ساب رنظرا لضعف القد   ). 30م، 1997:خليفة(ً

اك، والت ة ع4ــــ� (د روتتـــضاءل عنـــد كبFــــ� الـــسن القـــد ة ع4ـــ� الــــتعلم، ر رعـــرف وتـــضعف القــــد
وكذلك يظ*ر ع�4 كب�F السن ك�ـ�ة الÅـسيان وضـعف الـذاكرة و0ن بـاه وصـعو¬ة الف*ـم واJKلـط بـFن 

  ).28م، 1994: الزغ��( نYحداث اK¡ديدة والقديمة وال��كEF ع�4 املا¨§� دو اK&اضر

ض الز�ـــايمر ركمــا تن ــشر cعــض Yمــراض العقليــة ال�ــ� تÅـــتج عــن ضــمو خاليــا ا�ــÞ مثــل مــر
ًالـــذي يفقـــد كبFـــ� الـــسن تبعـــا لـــھ (حـــساس بالزمـــان وامل�ـــان، فيÅـــè§� مـــا قالـــھ مـــن K&ظـــات و�تـــذكر 

تـــداء  �ج 3ـــ2 أداء cعـــض Yعمـــال اليوميـــة ال½ـــسيطة مثـــل 0غ ـــسال وا رأشـــياء قديمـــة، و�فـــشل بالتـــد ر
  ).43م، 2001:رعاشو( املالcس، و�ص�F 23 حاجة واعتماد ع�4 من �ساعده

ثالثا
ً

  :ائص ªجتماعيةا`�ص: 

kعد العالقات 0جتماعية الناò&ة لدى الفرد من املظا�ر امل*مة، ودليل ع4ـ� ×ـ&ة الفـرد 
الــسو�ة، ف�لمــا نóــÜ الفــرد 3ـــ2 ت�ــو�ن عالقــات اجتماعيــة جيــدة مـــع الوســط ا�&ــيط بــھ، Rلمـــا أدى 

  .ىذلك إ	� تمتعھ بd&ة سو�ة، ومستو عال من التوافق 0جتما¸2

نسن بتغFـــ�ات اجتماعيــة تظ*ـــر بوضــوح مـــع التقــدم 3ـــ2 العمــر، وت�ـــو وت ــسم مرحلــة كAـــ� الــ
�ـادة  زذات تأث�F كب�F 23 حالـة التوافـق 0جتمـا¸2 لـدnñم، وتـزداد تلـك التغFـ�ات 0جتماعيـة حـدة مـع 
التغ�Fات 0جتماعية و0قتصادية والثقافية ال�� �ش*د�ا ا�¡تمع 23 ^ونة Yخ�Fة، وال�� اtعكست 

�ـــا ع4ـــ� ضـــع �ــــة رآثا وف الÅــــسق القي�ـــ� لـــدى أفـــراد ا�¡تمــــع، وkغFـــ� نمـــط Yســـرة مــــن ممتـــدة إ	ـــ� نو
صغ�Fة، وسيطرة 0تجاه املادي ع�4 العالقات 0جتماعية، وضعف الوازع الدي�� لدى cعض أفراد 
ا�¡تمــع، وkغFــ� العــادات والتقاليــد 0جتماعيــة (يجابيــة، وغ��Fــا مــن التغFــ�ات ال�ــ� اtعكــست ع4ــ� 

  ).56م، 2006:الفقي(  ا�¡تمعجميع فئات

و�نظـــر إ	ـــ� مرحلـــة كAـــ� الـــسن مـــن الناحيـــة 0جتماعيـــة ع4ـــ� أ�nـــا حالـــة مـــن ô¡ـــر العالقـــات 
ل0جتماعيـة، وYدوار ال�ـ� تطــابق مرحلـة الرشــد ال�ـ� يــتم فnoـا قبــو العالقـات 0جتماعيــة، وYدوار 

  .)45م، 2012:ع24( ال�� تطابق السنوات املتأخرة من مرحلة الرشد

ُوkعت�A عالقات الفرد 0جتماعية أحد املؤشرات Yساسية للسواء 23 سلوكھ، وإذا مـا دقـق 

ق23 مرحلة ك�A السن فسوف يالحظ تقلص العالقات 0جتماعية K&د كب�F؛ ن يجة لتفر Yصدقاء  ُ

روالـــشعو بــالفتو العــام ن يجـــة الtــشغال Yبنــاء بأســـر�م 3ـــc 2عــض Yحيــان وفقــدان شــر�ك اK&يــاة  ر
̂خر�ن   .روالشعو بأنھ عبء ع�4 

ركما يÅتج عن �ذا التغ�F مظ*ر جديد 3ـ2 حيـاة كبFـ� الـسن و�ـو الفـراغ أو العزلـة، والـشعو 
ن حيــاnÄم، وانــصراف*م 3ــ2 أعمــال*م، أو ا�nمــاك*م مــع  وبفقــدان 0نتمــاء ن يجــة لتفــر أوالده 3ــ2 شــؤ ق

جFن، لي�� ̂خر م��مال، فالوحدة تجر¬ة وأسر�م اK¡ديدة، وتزداد الوحدة شدة مع موت أحد الز ك 
ً
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̂خــــر�ن، وقلــــة املــــساندة، وانحــــسار 0تــــصاالت 0جتماعيــــة  عاطفيــــة �ــــشعر ·nــــا الفــــرد ببعــــده عــــن 
ن 3ـــt0 2ــــÍ&اب مــــن ا�¡تمـــع، وتتــــد�و مــــشاركnÑم  رو�كـــذا تــــتقلص عالقـــnÑم 0جتماعيــــة، و�ــــشعر و

2 حيـاة كبFــ� الـسن kـساعد ع4ــ� 0جتماعيـة، و�ـس�� بـاالغ��اب 0جتمــا¸2 و�ـذه الظـا�رة اK¡ديــدة 3ـ
ز    ). 71م،1992العمران، ( التغ�Fات النفسيةكث�F من وبر

 وقــد ال يــرتبط تقلــص العالقــات 0جتماعيــة لــدى كبــار الــسن أو (خفــاق فnoــا بكAــ� الــسن 
نفــسھ، ولكــن باتجا�ــات ا�¡تمــع ا�&ــيط الــذي قــد يحمــل اتجا�ــات ســلبية نحــو كبــار الــسن، تــؤثر 

: خليفـــة(  العالقـــات 0جتماعيــة، و¬التـــا	2 ع4ــ� التوافـــق 0جتمــا¸2 لكبFـــ� الــسنع4ــ� طبيعـــة وأنمــاط
  ).185م، 1997

ـــالقوة،  اnÔـــــم ومحاولـــــة فرضـــــ*ا بــ ــــ2 الغالـــــب kعـــــصب كبـــــار الـــــسن K¡ـــــيل*م، وآ روقـــــد يحـــــدث 3ـ
اء جيـل Yبنـاء، ول*ـذا Rـان توافـق كبFـ�  اء، باإلضافة إ	ـ� عـدم إç¡ـا·nم بـآ روالغضب من نقد تلك ^ ر

̂خر�نالسن مع    .أبناء جيلھ أك�� من توافقھ مع 

سـ*ا فتـصبح  ركما �عتاد كب�F السن ع�4 طر معينة 23 حياتـھ 3ـ2 شـ�� Yعمـال ال�ـ� Rـان يما ق
لاJöة لديھ مسلمة ·nـا يـصعب kغي��Fـا، و�ـذا يجعـل مـن الـصعب التحـو بـذلك الفـرد مـن طر�قـة  ر

، وخاصــة مــع التقــدم 3ــ2 العمــر، و د 0جتمــا¸2، ومقاومــة Rــل kغيFــ� يــؤدي �ــذا إ	ــ� اK¡مــو"ىإ	ــ� أخــر
ـــھ بطـــــاcع ا�&افظــــــة ع4ـــــ� القــــــديم،  ــــر مـــــع (tــــــسان يطبعــ وا�&افظـــــة ع4ـــــ� Rــــــل قـــــديم، فتقـــــدم العمــ

: ال*اشـ��( والتمسك الشديد cعـادات وقـيم tـشأ علnoـا ممـا �عرقـل التقبـل والتكيـف 0جتمـا¸2 لديـھ
  ).358م، 1980

ًا®عا   :ا`�صائص النفسية وªنفعالية: ر

ًلــــة النفـــسية لكبــــار الــــسن تـــأثرا كبFــــ�ا بحــــالnÑم وخصائـــص*م اK¡ــــسمية والعقليــــة تتـــأثر اK&ا ً

ىو0جتماعية، ف�لما نÜó كبار السن 23 اK&فاظ ع�4 حالnÑم اK¡سمية، والعقلية، وتحقيق مـستو 
من التوافق 0جتما¸R ،2لما أدى ذلك إ	ـ� تحـسن 3ـ2 اK&الـة 0نفعاليـة لـدnñم، وحـسن تـوافق*م مـع 

  .� تواج**م، و¬التا	2 سيؤدي ذلك إ	� تحسن اK&الة املزاجية لدnñماملشكالت ال�

كمـا تتــأثر اK&الــة النفــسية لكبـار الــسن cعوامــل تــرتبط بمراحـل حيــاnÄم منــذ طفــولnÑم ح�ــ� 
شـيخوخnÑم، مثــل ×ــ&nÑم البدنيــة، والنفــسية، وعالقــاnÄم 0جتماعيــة، ومــا kعرضــوا لــھ مــن kعلــيم، 

واج، وأمـــــــراض، و ــــل، و ــــة، وعمـــ ـــات، زوتر¬يـــ ة، وآمـــــــال وإحباطــــ ـــــب وخـــــــسا ـــــراح، وم�اســ ـــابات، وأفــ رإصــــ
ىونجاحات وإخفاقات، وعوامل أخر تتعلق بما يحدث ل*م 23 أثناء دخول*م سـن الكAـ�، مـن كيفيـة 
ج، وابتعاد Yوالد، أو  واستقبال*م لتلك املرحلة، وكمية ونوع الفقد فnoا، مثل فقدان العمل، أو الز

رتمـع والب¼ئــة العائليــة لكبــار الــسن أنفـس*م، ثــم قيمــة الــدو الــذي عـدم Yمــان املــادي، ثــم نظــرة ا�¡
ريلعبھ كب�F السن، وأ�مية �ذا الدو لنفسھ ولآلخـر�ن، و¬قـدر (يجابيـة أو الـسلبية 3ـ2 عالقـة كبFـ� 

  ).43م، 2008: الفقي( نالسن بب¼ئتھ ومجتمعھ بقدر ما ت�و عليھ حالتھ النفسية

ت 3ـ2 أنمـاط الJÃـصية مثـل املبالغـة 3ـ2 الـصفات كما قد يحدث لكبار السن cعـض التغFـ�ا
ن بالغ�Fة ال�� تؤدي c 23عض  دود Yفعال، وقد �شعر ات وال��كEF ع�4 النفس، واملبالغة 23  ووالقد ر ر

ـــة، وkــــس½ب كثFــــ�ا مــــن القلــــق ــ� الالئقـ و�غلــــب علــــnoم محاولــــة 0ســــت¥ثار , Yًحيــــان إ	ــــ� التــــصرفات غFــ
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ًيد ع4ـ� املمتل�ـات الJÃـصية م*مـا Rانـت قيمnÑـا، وغالبـا مـا باال�تمام ولفت 0ن باه، واK&رص الـشد

̂خر�ن   ).27م، 1991:عر�قات( ني سمو بالشك 23 تصرفات 

ز  وكــذلك مــن أ�ــم خــصائص كبــار الــسن 3ــ2 تلــك املرحلــة kغFــ� مف*ــوم الفــرد عــن ذاتــھ، و¬ــر
اة كبFـــ� القلـــق و0كتئـــاب، و0نقبـــاض النفـــè§�، والـــضيق مـــن اK&يـــاة، وامللـــل كمظ*ـــر جديـــد 3ـــ2 حيـــ

، واK&ـساسية الزائـدة، و(ç¡ـاب باملا¨ـ§�،  ىالسن، كما يصاحب ذلك تو�م املـرض، وك�ـ�ة الـش�و
̂خـــر�ن، كمـــا تتغFـــ� ا�تمامــــات املـــسن، فت��كـــز حـــو اK¡وانــــب  لوالعنـــاد، والـــشك، وعـــدم الثقـــة 3ــــ2 

  ). 56ه، 1416: الغر�ب( الJÃصية

  مية ^U ا`yد م¯kارمشكالت كبار السن، ودو الAMبية iسال: را¢yو الثالث

أوال
ً

  :راملشكالت ا`_سمية، ودو الAMبية iسالمية ^U ا`yد م¯kا: 

ى  تتوقف اK&الة الd&ية لكبار السن ع�4 العديد من العوامل 0جتماعية والنفسية، مثل مستو 
�§èام النفEة العامة، و0ل�&dتفاع مستو ال جة وا ىاملع¼شة ود ر وقد يظ*ر لدى كب�F السن تو�م , ر

رض وتركFـــE �0تمـــام ع4ـــ� الـــd&ة، فالكحـــة ال½ــــسيطة قـــد يبـــالغ 3ـــ2 القلـــق بخـــصوص*ا، وعــــسر املـــ
 �Fال*ضم أو الصداع قد ينظر لھ ع�4 أنھ مرض خط ...ÞK334م، 1987: عبد الرحيم( إ.(  

ر   وتبعـــا K&الـــة التـــد�و ال�ـــ� تـــص¼ب كبـــار الـــسن مـــن الناحيـــة اK¡ـــسمية 3ـــ2 تلـــك املرحلـــة، تتعـــرض  ً

  .ن التغ�Fات ال�� kس½ب العديد من املشكالت لكبار السناK&واس للعديد م

�ــــة،  نnÑــــا، ممــــا يــــؤدي إ	ــــ� صــــعو¬ات 3ــــ2 الر ؤ   فبالÅــــسبة K&اســــة البــــصر تفقــــد العــــFن كثFــــ�ا مــــن مر و ً

ق الفرديـــة بـــFن كبـــار الـــسن، أمـــا حاســـة الـــسمع فتبـــدأ  وو�تفـــاوت ذلـــك مـــن ìـــJص آلخـــر نظـــرا للفـــر ً

جـة لــذلك فـبعض كبـار الــس ة متد ربالـضعف بـصو ُن يتحـدثو بـصوت مرتفــع Rـي �ـسمعوا صــوnÄم، ر ن
̂خر�ن، و�ضاف لذلك تر�ل العضالت وثقـل �مـة  و�ذا �ش�ل صعو¬ات 23 0تصال والتفاعل مع 
تھ اK¡سمية ع�4 اK&ركة والÅشاط، وتظ*ر 23 �ذه املرحلة مجموعة من التغ�Fات  ركب�F السن، وقد

ة دفعھ الدم لألج*زة العضو�ة 23 اK¡سم، البيوكيميائية لكبار السن، وتتمثل 23 ضعف القلب وقل
�ـــــا لل*رمونـــــات وضـــــعف اK¡ـــــسم والقابليـــــة للعـــــدو ىوقلـــــة tـــــشاط الغـــــدد الـــــصماء 3ـــــ2 إفرا : جـــــو�ر( ز

  ).44م، 1998

ٌكمــــا أن اK¡ــــسم مùـــــø للعديــــد مــــن Yمـــــراض، ف�ــــEداد أمــــراض الـــــسرطان، وأمــــراض اK¡*ـــــاز 

تفاع ضغ ط الدم، ونقص ال*رمونات، و�ـشاشة رال*ض�� 23 الكبد واملعدة و(ث�� عشر، وأمراض ا
، واملشاRل اÅ¡Kسية   ).62م، 2002: رعاشو( نالعظام، وأمراض ال�Aوستاتا، والدر

كما تأخذ الش*ية 23 0نخفـاض وتظ*ـر مـشكالت ال*ـضم وتتـÜé لـدnñم عالمـات سـوء التغذيـة،      
ًوتبـــدأ عــــضالت القلــــب 3ــــ2 التـــد�و مــــس½بة خفقانــــا وصــــعو¬ة 3ــــ2 التـــنفس ممــــا �ــــستلز م معــــھ عنايــــة ر

ن اK¡ــــسم يبــــدأ 3ــــ2 0نخفــــاض،  زوتجنـــب (ج*ــــاد، كمــــا قــــد يالحــــظ 3ــــ2 �ــــذه الف�ــــ�ة مــــن العمــــر أن و
ًوتـــضمر tYـــÍ¡ة وتـــنكمش اللثـــة، وغالبـــا مـــا يـــؤدى ذلـــك إ	ـــ� تخ'Jـــل Yســـنان وســـقوط*ا وتـــضعف 

بو�صالت الشعر، و�بدأ املش¼ب أو السقوط ، و�صبح اK¡لد مجعدا أو جافا
ً ً.  

عاجـــا شـــديدا، وkعــد مـــش�      ًلة املــÆ§� مـــن أكAـــ� املــشكالت ال�ـــ� تواجـــھ كبــار الـــسن، وkـــس½ب ل*ــم إ ً ز
ة عليھ إ	� حد البقـاء  روحرجا كب�Fا، و2Ó ت��اوح ما بFن الس�F ببطء شديد Rالس'&فاة، أو عدم القد ً ً
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، وتمتــــد ع4ــــ� مــــدى الليــــل وال¦nــــار، و�ــــضطر الــــبعض إ	ــــ�  ـــد تطــــو ل3ــــ2 الب¼ــــت أو بــــالفراش لــــساعات قـ
  ). 63م، 1999: يوسف( املقاعد املتحركةاستخدام 

ـــن      ـــام، ممــــا ي��تــــب عليــــھ التعــــرض للعديــــد مــ و�تعــــرض اK¡*ــــاز املنــــا¸2 لكبــــار الــــسن للــــضعف العـ
) 200م، 1999: أسعد( Yمراض الف�Fوسية وغ��Fا، كما تتأثر وتضعف اJKاليا اÅ¡Kسية ل'¡ÅسFن

ً، وت�ـو املــرأة أك�ــ� تــأثرا 3ــ2 تلــك املرحلــة مـن الناحيــة  اÅ¡Kــسية ال ســيما cعــد انقطــاع الطمــث ع¦nــا، ن
نــة  nÄا ع4ــ� (نجــاب، وذلــك باملقا روç¡ــز املبــيض عــن إفــراز ال*رمونــات والتبــو�ض، بمــا يفقــد�ا قــد ر

  ).10م، 2012: إبرا�يم( بالرجل الذي يتوقف توقفھ عن (نجاب 23 سن أك�A بكث�F من املرأة

�ــ� يتعــرض ل*ــا كبــار الــسن مــن الناحيــة ى�ــذا باإلضــافة إ	ــ� العديــد مــن املــشكالت Yخــر ال
ه 23 تلك املرحلة   .راK¡سمية، ن يجة ضعف اK¡سم وتد�و

اعــت ال��بيــة (ســالمية حالــة الــضعف ال�ــ� يتعــرض ل*ــا كبــار الــسن 3ــ2 تلــك املرحلــة،  روقــد 
ضـعت العديـد مـن القواعـد وYسـس ال�ـ� يجــب اتباع*ـا للمحافظـة ع4ـ� ×ـ&ة اK¡ـسم، ومحاولــة  وو

  .رت ال�� يتعرض ل*ا كبار السن، ن يجة التد�و 23 اK&الة اK¡سميةاK&د من املشكال

رو�مكن إبراز دو ال��بية (سالمية 23 اK&د من مشكالت كبار السن اK¡سمية من خالل ما 
  :ي24

ًحث (سالم ع�4 الرعاية الd&ية لإلtسان 23 جميع مراحل نموه بـدءا بوقايتـھ مـن الوقـوع 3ـ2  -1

ً بالنظافة الJÃصية سـواء نظافـة البـدن، أو نظافـة اللـ½س، قـال Yمراض من خالل �0تمام

����k: �K���J��I��H�����G��F��E��D��C��B�LMNعا	� �Q��P��O
R� )عرافY ة وذلك باتباع العادات , ً، وإ	� ا�&افظة ع�4 اK¡سم خاليا من Yمراض)رسو

لالــــــd&ية الــــــسليمة، والتط*ــــــر والتطيــــــب عمــــــال بقــــــو املــــــصطفى 
ً

ــــرةخمــــــس ): (�( : مــــــن الفطــ
ب، ونتــف iبـــط، وتقلـــيم ¡ظـــافر م، 1423: يالبخـــار)( رªســتحداد، وا`�تـــان، وقـــص الـــشا

و عن صاÜK بن أ�ي حسان قـال) 1486 يو إن )  (�(ليقـو : لسـمعت سـعيد بـن املـس¼ب يقـو: ر
هللا طيــــب يحــــب الطيــــب، نظيــــف يحــــب النظافــــة، كــــر@م يحــــب الكــــرم، جــــواد يحــــب ا`_ــــود 

اه قــال) فنظفــوا وإذا Rــان �ــذا 3ــ2 ) 495م، 1975: ال��مــذي"( تكم وال ;ــشk²وا بــال�kودأفن<ــ: "رأ
حق (tسان عامة R 23ل مراحل النمو، إال أنھ 3ـ2 حـق كبFـ� الـسن أو	ـ�، فحالـة الـضعف ال�ـ� 

 العنايـة بـd&تھ، وا�&افظـة علnoـا ح�ـ� ال يتعـرض لألمـراض، أو ا منًيتعرض ل*ا kستلزم مز�د
  .عY �4قل اK&د م¦nا

ـــدين،  -2 جيـــــة بمظ*ـــــر الوالــ ـــ� Yبنـــــاء عـــــدم إ�مـــــال الرعايـــــة اJKا رأوجبـــــت الـــــشر�عة (ســـــالمية ع4ــ
ــا  ونظافnÑمـــا، و¬خاصــــة إذا أصـــبحا كبFــــ�ين، أو ح�ــــ� مر�ـــضFن، فــــال �غفــــل Yبنـــاء عــــن مظ*ر�مــ
ًاK&ـسن النظيــف 3ـ2 غمــرة شــواغل اK&يـاة، بــل البـد مــن اK&ــرص ع4ـ� أن ي�ونــا دائمـا 3ــ2 مظ*ــر 

و مبالغة، فالعناية باملظ*ر اK&سن للوالدين كب�Fا السن، ين�ø ع�4 أن حسن من غ�F إسراف أ
�ن بوالــــدnñم، و�ــــدل ع4ــــ� الــــذو الــــسليم لألســــرة، ونظرnÄــــا مل*مnÑــــا 3ــــ2 اK&يــــاة قYبنــــاء بــــا : زايــــد( ر

جات الn· �Aم) 67م، 2010  .روذلك من د
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 نــا�3 مــع مبــدأ يحــث كبــار الــسن ع4ــ� التــداو بمــا أحلــھ هللا عــز وجــل، وتبــص��Fم بــأن �ــذا ال ي -3
يالص�A ع�4 البالء، فقد أمر (سالم بالتداو من Yمـراض، وعـدم 0س ـسالم ل*ـا، فعـن جـابر 

(  )ل�ـــل داء دواء فـــإذا أصـــ<ب دواء الـــداء بـــرأ بــــإذن هللا( أنـــھ قــــال) �(بـــن عبـــد هللا عـــن الن�ـــ�
 ).21دت، : مسلم

ن أثــره 3ــ2 الــدنيا، وجزائــھ رتنميــة الــشعو بالــص�A ع4ــ� 0بــتالء لــدى كبــار الــسن، مــن خــالل بيــا -4

ك وkعـــــا	� ̂خـــــرة، يقــــو هللا تبـــــا رالعظــــيم 3ـــــ2  ��ل �V��U���T��S��R��Q��P
Y��X��WZ���� � � �f����e��d�����c��b��a�� �̀������_�� �̂�]����\���[��

n��m��l��k��j��i��h���� �gos��r��q���p����� ة ر   ســــو
 ��������.البقرة

 kعر�ـــض*ا لل*ـــالك، انطالقــــا مـــن قولـــھ kعــــا	�دعـــوة كبـــار الـــسن إ	ــــ� حمايـــة أجـــساد�م، وعــــدم -5
ً

: 
��s���r��q��p���w��v��u���t�x�yz���{¡�������~��}����|��� ) ة رســــــــو

 ).البقرة

 - و3ــ2 غ��Fــا-تقو�ـة عقيــدة (يمــان بالقــضاء والقــدر 3ــ2 نفــوس  كبـار الــسن 3ــ2 الــd&ة واملــرض -6
ملـؤمن، ففـي حـديث ج�Aيـل مما يحدث للمرء 23 حياتھ، فاإليمان ·nا جزء ال يتجزأ من عقيـدة ا

اه عمر بن اJKطاب أن تـؤمن بـا¦، ومالئكتـھ، : فـأخt�Aي عـن (يمـان، قـال: قـال"- �-والذي ر
سلھ، واليوم §خر، وتؤمن بالقدر خABه وشره  ).30دت، : مسلم"( صدقت: قال, روكتبھ، و

�� :قــال kعــا	�, توجيـھ كبــار الــسن إ	ــ� عــدم (ســراف 3ــRY 2ــل والــشرب -7 �E��D��C��B��
L����K���J��I��H��G��FMR��Q��P��O��N��� )عـــــرافY ة ـــا , )رســـــو كمــ

ي عــن املقــدام بــن معــد يكــرب أنــھ ســمع (�)حــذر الن�ــ�  و مــن عــادات الطعــام الــس¼ئة، فقــد ر
لسو هللا  ُما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنھ، حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبھ : "ل يقو�ر َ ُ ُ ً ً

 ).422ه، 1416: ابن حنبل"( لث طعام وثلث شراب وثلث لنفسھفإن $ان ال محالة فث

وذلـك بـاK&رص ع4ـ� الـصلوات 3ـ2 , حث كبار السن ع�4 إيجاد الÅـشاط والقـوة وتجنـب الكـسل -8
سـة الر�اضـة املالئمـة لنمـو اK¡ـسم وال�ـ� , رأوقاnÄا، و¬الكيفية ال�� تتما²ـ§� مـع أجـسام*م، ومما

� هللا kعــا	� عــن إتيـان الــصالة حالـة الكــسل، قــال تتفـق مــع اK&الـة ال�ــ� علnoــا اK¡ـسم، فقــد نÏـ

��k: ��»��º��¹عا	� �̧� �¶���µ��� �́ �³��²��±��°��¯��¼�
�Ã��Â��Á��À��¿���¾���� �½Æ����Å��Ä�)ة التو¬ة  ).رسو

حـث كبــار الــسن ع4ــ� تقبـل التغFــ�ات اK¡ــسمية والفــسيولوجية ا�Jتلفـة، وف*ــم مظــا�ر النمــو  -9
�ات عاديــــة ال تحتـــاج إ	ــــ� قلــــق وا�تمـــام خــــاص، وأ�nــــا الفـــسيولو2ï بــــصفة عامـــة ع4ــــ� أ�nــــا kغFـــ

ًل¼ست مظ*را مرضيا 23 ×&ة كبار السن ً. 

، بحيــــث  - 10 ¬ــــط اK¡انــــب اK¡ــــسدي ببقيــــة جوانــــب الJÃــــصية Yخــــر ىحــــث كبــــار الــــسن ع4ــــ�  ر
ادة وفكر وتأمل وأخالق  ).154م، 1998: أبو العينFن( رتصبح ال��بية اK¡سدية تر¬ية إ
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  :ر ودو الAMبية iسالمية ^U ا`yد م¯kااملشكالت العقلية،: ًثانيا

ا باK¡انــب اK¡ــس��، فــالتغ�Fات ال�ــ� تحــدث 3ــ2 اK¡انــب  تباطــا وتيقــ ًيــرتبط اK¡انــب العق4ــ2 ا ً
ر

3ـــ2 اK¡انـــب العق4ـــ2، واملـــشكالت ال�ـــ� تحـــدث بنـــاء ع4ـــ� التغFـــ�ات  ًاK¡ـــس��، ســـي بع*ا حتمـــا kغFـــ�ات 

  ).    السليم 23 اK¡سم السليمالعقل( ًاK¡سمية، سي بع*ا حتما مشكالت عقلية، وقد قيل

ف اK¡سمية والd&ية،  وو�عتمد معدل التد�و العق24 لكبار السن إ	� حد كب�F ع�4 الظر ر
اســات أن  ه 3ــ2 (ســراع بمعــدل التــد�و العق4ــ2، كمــا تؤكــد الد ة ي�ــ�ك آثــا ركمــا أن نقــصان 0ســ ثا ر رر

ن 23 أداء عمـل مـا، تظـل وظـائف ا�ـk Þعمـل لـ ًدnñم، كمـا أ�nـم يـؤدو أداء وكبار السن الذين �ستمر ن
ات الذRاء رطيبا 23 اختبا   ).378م، 2005: صادق، أبو حطب( ً

رو�تعــرض كبــار الــسن للعديــد مــن املــشكالت العقليــة؛ ال�ــ� تحــدث ن يجــة التــد�و 3ــR 2افــة 
�ا ع�4 اK¡انب العق24 لدى كبار السن   .راK¡وانب، وال�� تؤثر بدو

23 النوا2ú العقلية، ضعف الذاكرة والÅسيان، زومن أبر مظا�ر املشكالت لدى كبار السن 
رو¬خاصة املعلومات اK&ديثة إضافة إ	� ظ*و خرف الشيخوخة لدى البعض، و�تمثل ذلك 23 تكرار 

ب   ).134ه، 1404: الطحان( راK&ديث مرات ومرات وعدم التعرف عY �4بناء وYقا

سن 23 �ذه املرحلة؛ بحيث وkعت�A مش�لة الÅسيان من املشكالت امل*مة ال�� تص¼ب كبار ال
ـــاnÄم القديمـــــة أو cعــــــض  يأخـــــذ كبـــــار الــــــسن 3ـــــt 2ــــــسيان Rـــــل ²ــــــ§�ء، وال يقتـــــصر tــــــسيا�nم ع4ـــــ� ذكر�ـــ
املناســـبات واملواعيـــد، بـــل يمتـــد ل¼ـــشمل أصـــدقاء�م وأفـــراد عـــائالnÄم، ح�ـــ� بـــات الÅـــسيان وضـــعف 

c ن ا قـد ال يـذكر ا وكبـا غـم أن Rـل النـاس صـغا والذاكرة مرتبطا بك�A الـسن،  ً رً ر ر
ً

عـض Yشـياء 3ـ2 كثFـ� 
  ). 55دت،: الشر¬ي��( من Yحيان

̂يــات القرآنيــة وYحاديـــث  ولقــد ا�تمــت ال��بيـــة (ســالمية بالعقــل، و¬يÅـــت 3ــ2 العديــد مـــن 
ات  ضعت العديد من سبل الوقاية ال�� يتم ·nا اK&فاظ ع�4 القد رالنبو�ة م�انة العقل، ومEáلتھ، و و

  :قن أ�م تلك الطرالعقلية خاصة لدى كبار السن، ولعل م

نو�ـت الــشر�عة (ســالمية ع4ــ� أن مواظبــة املــسلم ع4ـ� 0ل�ــEام بتعــاليم (ســالم، وحــسن صــلتھ  .1
 �Aساعد ع�4 حفظ العقل وصيانتھ من الوقوع 23 الزلل عند كk مو امل*مة ال��Y عز وجل من ûربا

ُّو@� :السن، فقال kعا	� 23 معـرض خلـق (tـسان ْخلقكم َ ُـ َ َ َّثـم َ ْیتوفـاكم ُ ُ ََّ َ ُومـن�م َ ِ ُّیـرد َّمـن َ َ  َِإلـى ُ
ِأرذل َ ِالعمر َْ ُ ُ ْلكي ْ َ

َ�علم َال ِ َ ْ �عد ََ ْ ٍعلم َ ْ ًشیئا ِ ْ َّإن َ ٌعل�م َّ@ ِ ِ ٌقدیر َ ة النحل، آية ( �َِ ي ، )70رسو ووتر
زكتب الس�F حوادث عديدة تأكيـدا لـذلك Yمـر، ف*ـذا أبـو الطيـب الطAـ� قـد جـاو املائـة سـنة و�ـو  ي ً

قوتھ وعقلھ، فركب مرة سفينة فلما خرج م¦nا قفز قفـزة قو�ـة ال �ـستطيع*ا الـشباب فقيـل متمتع ب
  ). 670ه، 1404: الذ���( ولم؟ وما عص¼ت هللا بواحدة م¦nا قط: ما �ذا يا أبا الطيب؟ فقال: لھ
حرمت الشر�عة (سالمية Rل ما يضر بd&ة (tسان و�ؤثر فيما cعـد ع4ـ� كAـ� سـنھ، و3ـ2 ذلـك  .2

ات، والزنــا، والتــدخFن، و�ــذه الــسلوكيات كفيلــة بــأن تــأkي cــشيخوخة تحــر�م ا رJKمــر، وا�Jــد
مــضطر¬ة الفكــر، مر�ــضة الكبــد، عليلــة اK¡*ــاز ال*ــض�� والعــص�� واK&رRــي، وكــذلك تجعل*ــا 
، و�عـض Yمـراض القاتلـة وم¦nـا  يعرضة لإلصابة بـاألمراض التناسـلية وم¦nـا الـسيالن، والز�ـر

 .السرطان و0يدز
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رملسلم لكتاب هللا عز وجل واملداومة ع�4 قراءتھ من Yمو ال�� kساعد ع�4 اتزان العقل حفظ ا .3
 . الك�A، وkساعد ع�4 عدم الÅسيانعند

  
ــــــ مــن Yمــو ال�ــ�  .4 ـ ـــــ 3ــ2 حــدود طاقــات وإم�انــات كبــار الــسن ـ را�&افظـة ع4ــ� أداء الر�اضــة البدنيــة ـــ

 ).العقل السليم 23 اK¡سم السليم( قيلkساعد ع�4 ا�&افظة ع�4 العقل وصيانتھ، وقد 
را�&افظة ع�4 العالقات 0جتماعية اK¡يدة، وإقامة عالقات جديدة ــــ إذا أمكن ــــ من Yمو ال��  .5

kــساعد 3ــ2 ا�&افظــة ع4ــ� العقــل وصــيانتھ، ف�لمــا اkــسعت دائــرة العالقــات 0جتماعيــة، Rلمــا 
لك اختيار الd&بة ال�� kساعد ع�4 ذكر أدى ذلك إ	� عدم التعرض للÅسيان وال*ذيان، وكذ

ًهللا وحسن طاعتھ من Yمو ال�� kساعد أيضا ع�4 حفظ العقل، قال kعا	� ��ر �Ë��Ê��É
Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��ÌÖ��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��

á��à���ß��Þ��Ý�) سورة األنعام(  
ثالثا

ً
  : م¯kاراملشكالت ªجتماعية، ودو الAMبية iسالمية ^U ا`yد: 

ـــ بالب¼ئـة 0جتماعيـة وYسـر�ة ال�ـ� �عـ¼ش فnoـا؛ فمـا  ــ ــــ غالبـا ـ ً        يتأثر النمـو 0جتمـا¸2 لكبـار الـسن ـ

ًيوجــد 3ــ2 الب¼ئــة 0جتماعيــة مــن ثقافــة وتقاليــد وعــادات وعــرف، واتجا�ــات وميــو يــؤثر حتمــا ع4ــ�  ل
  .كب�F السن، و23 عملية تكيفھ مع نفسھ، ومع ا�&يطFن بھ

ة و�عـــــ ــــن العديـــــد مــــــن املـــــشكالت 0جتماعيــــــة، ن يجـــــة التغFــــــ�ات املتطــــــو راtي كبــــــار الـــــسن مــ
والـــسر�عة 3ــــ2 بÅيـــة ا�¡تمــــع، وســـيطرة اK¡انــــب املـــادي ع4ــــ� العالقـــات 0جتماعيــــة، وضـــعف الــــوازع 
ديــــاد اtــــشغال امل�ــــEوجFن مــــ¦nم  ـــراد ا�¡تمــــع، واtــــشغال Yبنــــاء بأعمــــال*م، وا زالــــدي�� لــــدى cعــــض أفـ

ي( ، وأبناnÔم عن ا�تماماnÄم بآباnÔمبأسر�م الصغ�Fة   ).91م، 1999: رعثمان، الس¦nو

و�عــد التقاعــد عــن العمــل مــن أ�ــم املــشكالت ال�ـــ� تواجــھ كبــار الــسن، ملــا ي��تــب عليــھ مـــن 
ـــا  مــــشكالت ×ــــ&ية واجتماعيــــة ونفــــسية، فالتقاعــــد لــــ¼س فقــــط مجــــرد 0نقطــــاع عــــن العمــــل، وإنمـ

راJKـــوف مـــن الـــدخو 3ـــ2 دو غFـــ� محـــدد يكتنفـــھ يتـــضمن مـــا �ـــشعر بـــھ كبFـــ� الـــسن مـــن التـــوجس و ل
  ).55-54م، 1987: عبد اK&ميد( الغموض، و�و ما يقلل من مسا�ماتھ 23 اK&ياة 0جتماعية

و���تــــب ع4ــــ� تقاعــــد كبــــار الــــسن عــــن العمــــل، عــــدة مــــشكالت Rاإلحــــساس بــــالفراغ القاتــــل، 
�لـة، حيـث يـركن الغالبيـة لوالسأم الشديد، و(حساس بطو الوقت، والقبوع بنفس امل�ان ملدة طو

، وت سم اK&ياة بالرتابة واK¡مود، فاألحداث من حول*م ال تتغ�F، بل وتتكر بنفس الش�ل  Eáامل �	رإ ل
  .مما يز�د�م فnoا

و�عتAــ� الفـــراغ الكبFـــ� مـــن أ�ـــم املـــشكالت 0جتماعيـــة ال�ـــ� تواجـــھ كبـــار الـــسن خاصـــة cعـــد 
نقات بالÅسبة ل*م حيث يجدو أنفس*م 23 رتقاعد�م عن العمل باإلضافة لظ*و مش�لة فقد العال

  .ف��ة التقاعد منفصلFن عن عالقاnÄم السابقة

ولعـل مــن املــشكالت امل*مـة ال�ــ� تواجــھ كبـار الــسن، مــوت شـر�ك اK&يــاة عنــد الكAـ�، ممــا �ــس½ب لــھ 
اج  والوحدة، والشعو بالعزلة، وقد تفرض عليھ cعض العادات 0جتماعية والتقاليد منعھ من الز ر

  .تطاعتھ لذلكمع اس
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ا  ر  و�مكن إبراز دو ال��بية (سالمية 23 اK&د من املشكالت 0جتماعية ال�ـ� تواجـھ كبـار الـسن فيمـ
  : ي24

ح  .1 عايــة كبFــ� الـــسن 3ــ2 كنـــف Yســرة؛ ح�ــ� ال �ـــشعر باالtــÍ&اب وفقـــد ر وحــث (ســالم ع4ـــ�  ر
ــــ خاصة عاية الوالدين ـ ــــ رالعائلة من حولھ، و23 ذلك أمر عز وجل بحسن   . عند ك�A السن ــ

ق حــافظ (ســالم ع4ــ� كيــان Yســرة مــن خــالل كفالتــھ K&قــو أعــضاnÔا، ف�ــان حــق ^بــاء ع4ــ�  .2
̂بـــاء بالــــدفء  رYبنـــاء مـــن أ�ــــم دعـــائم تماســـك Yســــرة وتفاعل*ـــا، و�ـــو مــــا يـــنعكس ع4ـــ� شــــعو 

 ).62م، 2008: الفقي( يYسر وYمان 0جتما¸2، وعدم اJKوف من تقدم العمر
ة تــــوق�F كبــــار الــــسن، واح�ــــ�ام*م، ومراعــــاة م�ــــانnÑم 3ــــ2 نو�ــــ .3 ورت الــــشر�عة (ســــالمية إ	ــــ� ضــــر

ة معاملnÑم بمز�د مـن الـود والتـوق�F والعطـف  لـ<س منـا مـن ): "�(فقـال الن�ـ� ورا�¡تمع،  وضر
ف و@نHI عن املنكر  .)221م، 1975: ال��مذي( ولم يرحم صغABنا و@وقر كبABنا و@أمر باملعر

ـــــ لــيعم دعـا (ســالم إ .4 ـــــ وخاصــة كبــار الـسن مــ¦nم ــ ح ا�&بـة والــود بــFن أفــراد ا�¡تمـع ـ و	ــ� tــشر ر
 .اK&ب والسلم بFن أفراد ا�¡تمع

ن إضـاعتھ فيمــا ال يفيــد، وحـرص ع4ــ� أن ي�ــو مدعـا (ســالم إ	ـ� حــسن اســ ثمار الوقـت، وعــد .5
ًوقــت املــسلم Rلــھ 3ــ2 طاعــة هللا عــز وجــل، ح�ــ� ال ي�ــو للــشيطان عليــھ ســ½يال،  وح�ــ� ال يتخــذه ن

ًالشيطان طر�قا إلدخال امللل والسأم لدى املسلم ـــــ وخاصة كبار السن ــــــ ملا يمتل�ونھ مـن وقـت 

 .فراغ cعد التقاعد عن العمل، فنبھ عز وجل إ	� أ�مية الوقت
نحث (سالم ع�4 التعاو 23 ش�� سبل ا�FJK، وتجنب العزلة وÍt0&اب من ا�¡تمع، فقال  .6 َ

ـــــــا	� ـــــــــ ¾�kعــــــــ �Â��Á��À��¿��ÃÈ�����Ç��Æ���Å��Ä��ÉË��Ê��Ì��Ï��Î���� �Í��
Ñ��Ð�� ة املائدة(�  ).رسو

̂خــر�ن ومــساعدnÄم، ممــا يــؤدي إ	ــ� تنميــة العالقــات 0جتماعيــة، مثــل  .7 دعــا (ســالم إ	ــ� ف*ــم 
ب بمــــشاركnÑم 3ـــــ2 مناســـــباnÄم والقيــــام بمراعـــــاة Yيتـــــام  رالقيــــام بـــــبعض شــــئو الوالـــــدين وYقـــــا ن

���l��k��j��i��h��g�m���n :قـــــال kعـــــا	�,  أحـــــوال اF¡Kـــــ�انوالفقــــراء وتفقـــــد
��y��x��w��v��u���t��s��r��q��p��o

���~��}��|��{�����z¡��ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢�� 
ة الÅساء(  ).رسو

ــــ  وخاصـة فر�ـضة الـصالة  .8 ــ 3ـ2 حـدود طاقاتـھ ـــ كما أن 23 أداء كب�F السن للعبادات 3ـ2 جماعـة ــــ
رفــــف مــــن الــــشعو بالعزلـــــة 0جتماعيــــة لديــــھ، و� ــــيح لــــھ 0تــــصال باألصـــــدقاء مــــن شــــأنھ أن يخ

ب، باإلضافة إ	� ما تضفيھ عليھ طبيعة العبادة من الشعو بالراحة والسكينة  رالقدامى وYقا ر
 ).63م، 2008: الفقي( والطمأن¼نة

اج إذا قــدر عليــھ، و .9 قــت تاودعــت الــشر�عة (ســالمية إ	ــ� عــدم إ�مــال حــق كبFــ� الــسن 3ــ2 الــز
اج كب�F السن ــــ وخاصة املرأة  ونفسھ إليھ، وإلغاء العرف والعادة والتقاليد الذميمة ال�� تمنع ز

ـ 3ــ2 ا�¡تمعـات العر¬يــة، ف*ـذه أم ســلمة ° تقـو سـو هللا : لــــ لخطب�ــ�  أنـا مــص½ية، : ، فقلــت)�(ر
ة، وأنا كب�Fة السن، فقال  كAa منك، وأما الغABة فأنا أدعو أما كAa السن، فأنا أ): (�(روأنا غيو

سولھ ج�ـ� إيـاه)رهللا أن يذ+k²ا عنك، وأما العيال، فإ�� هللا و )( و، فأمر عمـر بـن أ�ـي سـلمة فز
 ).247دت،: الط�Aاtي
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حرصت الشر�عة (سالمية ع�4 عـدم إ�مـال كبـار الـسن، وnÄم¼ـش*م مـن اK&يـاة 0جتماعيـة،  .10
nÄم فيمــا �عــ ، و0ســتفادة مــن خAــ�nÄم 3ــ2 اK&يــاة رودعــت إ	ــ� Yخــذ بــرأnñم واس ــشا ررض مــن أمــو

����c���b��a`[��^��_�ح�ـ� �ـشعر كبـار الـسن بـأ�ميnÑم 3ـ2 ا�¡تمـع، فقـال kعـا	�
e��dfk��j��i��h��gسورة آل عمران��� .  

ي  nÄم، ومن ذلك ما ر ضوان هللا علnoم عY �4خذ برأي كبار السن واس شا و وقد حرص الd&ابة  ر ر
أيتم أن ت بعوه، فقال عثمـان: ( ، قالعن عمر � أيا، فإن  أيت 23 اK¡د  رإtي  ر أيـك :( )�( ًر ر إن ن بـع 

أي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي Rان �ذا ي)( رف*و خ�F، وإن ن بع    ).258م، 1990:رالن¼سابو

ًا®عا   :راملشكالت النفسية وªنفعالية، ودو الAMبية iسالمية ^U ا`yد م¯kا: ر

ـــــ�ات جـــــــسمية وعقليـــــــة تتـــــــأ ـــو لـــــــھ مـــــــن kغFــ ـــا يتعرضــــ ــــسن بمــــ ـــــسية لكبـــــــار الـــ ــــة النفــ نثر اK&الـــ
ًواجتماعيـــة، فمـــا يحـــدث مـــن kغFـــ�ات 3ـــ2 اJKـــصائص الـــسابقة، ســـيؤثر حتمـــا ع4ـــ� اK&الـــة النفـــسية 

  .نلكبار السن، وما يتعرضو لھ من مشكالت 23 تلك املرحلة

خ�Aة انفعالية غ�F : "ف بأ�nاوkعد مش�لة القلق إحدى املشكالت املرتبطة بك�A السن، وkعر
ة �عاtي م¦nا الفرد عندما �شعر بخـوف أو nÄديـد مـن ²ـ§�ء مـا دو أن �ـستطيع تحديـده تحديـدا  ًسا ن ر

ًوا¿ــ&ا، وغالبــا مــا تــصاحب �ــذه اK&الــة cعــض التغFــ�ات مثــل ة ع4ــ� التفكFــ�، وفقــدان : ً رعــدم القــد
  ).120م، 1981: عبد الغفار( السيطرة ع�4 ما يقوم بھ الفرد من عمل

كما kعد اK&ساسية الزائدة من املشكالت ال�� تظ*ر عند كبار السن 23 تلك املرحلة، حيث 
جيـــة، ومـــن �0تمامـــات 0جتماعيـــة  ر�ـــÍ&ب كبFـــ� الـــسن الكثFـــ� مـــن وجدانـــھ مـــن املوضـــوعات اJKا
نو�وج**ـــا إ	ـــ� ذاتـــھ، ح�ـــ� أننـــا نجـــد الكثFـــ� مـــن الفالســـفة وYدبـــاء عنـــدما يتقـــدم ·nـــم العمـــر يؤلفـــو 

ًلكتب ال�� تدو حو ذواnÄم، حيث يلتف الوجدان حو الذات، و¬مع�� آخر تصبح الذات مركزا ا ل ل ر
ة أساسية ال�تمامھ، بل K&بھ وكرا�يتھ   ).46م، 1995:ف*��( رال�تمام الJÃص و¬ؤ

ا عديدة م¦nا ًرو�عد 0كتئاب من أك�� املشكالت شيوعا لدى كبار السن و�أخذ صو املظ*ر : ً
ـــرار الــــش�او اK&ــــز�ن، واليــــأس وا يلقنــــوط، والالمبــــاالة، وt0ــــÍ&اب 0جتمــــا¸2، وفتــــو ال*مــــة، وتكـ ر

ــــل ـــــوم وRYـــ الم واضـــــــطرابات النــ ـــــضبع( اK¡ــــــسمانية، ̂و ـــــراض ) 296م، 2001: الــ ـــــا يـــــــصاحبھ أعــ كمــ
ـــــا، والــــــــشعو بالــــــــذنب وعــــــــدم حــــــــب الــــــــذات وإيــــــــذاnÔا ـــــشل وعــــــــدم الرضـــ ــــــشاؤم، والــــــــشعو بالفـــ رال ــ ( ر

  ).95م، 1990:غر�ب

¡ç) ع�� كبار السن 23 تلك     كما أنk ياب باملا¨§�، والتقيد ب�ل ما �و قديم من املشكالت ال��
�خــھ اK&افــل باملــآثر  راملرحلـة، و�ظ*ــر 3ــ2 عـدة أشــ�ال فقــد �æ¡ــب بمـن أنجبــھ مــن أبنــاء و¬نـات أو بتا

اء   اًزوالبطـــوالت أو بـــاملواقف اK&اســـمة، و¬وجـــھ عـــام نجـــد أن ثمـــة ا��ـــEا زيحـــدث لـــدى كبFـــ� الـــسن إ
نتقديره لذاتھ، ألنھ كث�Fا ما ي�و قد فقد الكث�F من أ�دافھقيمتھ و    ).364م،  2003: عبد هللا( ً

ر  و�ؤدي التفات كب�F السن إ	� ماضيھ واستغراقھ للذكر�ات، إ	� الشعو بالكدر واK&سرة؛ ألنھ لم 
ف قــد قاومتــھ، وأنــھ مــثال Rــان ¿ــ&ية  ه كمــا يÅبüــ2، وأن Yيــام قــد عاكــستھ، والظــر يقـم بــدو

ً
و ألبيــھ ر

جتـھ اK¡ا�لـة، أو أبنائـھ أو آخـر�ن ، ممـن يوجـھ مـا kعـرض لــھ ) 297م،1992: إبــرا�يم( والفقFـ�، أو ز
  . من فشل إلnoم
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  : ر  و�مكن إبراز دو ال��بية (سالمية 23 اK&د من املشكالت النفسية ال�� تواجھ كبار السن فيما ي24

عايــــة كبـــار الــــسن 3ـــ -1 ة  رأكـــدت ال��بيــــة (ســـالمية ع4ــــ� ضـــر ا ور و2 محــــيط Yســـرة، ح�ــــ� ال �ــــشعر
 . بالوحدة، و�ن�� لدnñم (حساس باألمن وYمان

دعت ال��بية (سالمية إ	� عدم الJÍر�ة و0سnÑزاء من الغ�F، فال يحق للقائمFن أو املتعاملFن  -2
مع كبار السن، أو ا�&يطFن ·nم، الJÍر�ة و0سnÑزاء من أقوال*م وأفعـال*م م*مـا صـدر مـ¦nم، 

 . حالة من النقصان العق24 واK¡س��ف*م 23

ه بذاتـھ وثقتـھ  -3 رالدعوة إ	� التح24 بالص�A، والتحمل، والتخلص من اK&ساسية الزائدة وشـعو
ك وkعا	�  .ربخالقھ تبا

يتوجيـــھ كبـــار الـــسن إ	ـــ� اتبـــاع ال*ـــدي النبـــو 3ـــ2 تخفيـــف حـــدة الغـــضب لـــدnñم كتغيFـــ� الوضـــع  -4
ســـو هللا لبـــاK¡لوس أو 0ســـتلقاء، أو الوضـــوء، قـــال  إن الغـــضب مـــن الـــشيطان، وإن ): ((� ر

الشيطان  خلق من النار، وإنما تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ
ُ

: ابن حنبل)( 
  ). 505ه، 1416

توجيـھ كبــار الــسن إ	ــ� محاولــة شــغل أوقــات فـراغ*م بمــا يفيــد مــن خــالل cعــض tYــشطة ال�ــ�  -5
اnÄم وطاقاnÄم، كبعض Yعمال اJKفيف سة cعض رت ناسب وقد رة، أو القراءة و0طالع، أو مما

اnÄم  .رالر�اضات ال�� ت ناسب مع قد

حمـة هللا kعـا	�، م*مـا اق�ـ�ف (tـسان 3ـ2 حياتـھ مـن  -6 ردعا (سالم إ	� عدم اليـأس والقنـوط مـن 

��ذنوب، فرحمة هللا واسعة، وهللا عز وجل �غفر الذنوب جميعا، قال kعا	� �v���u��t��s��r
���{��z��y����x��w~��}��|��¦��¥��¤��£��¢��¡��¨���§�  ة رســـــو

 .الÅساء

دعــت ال��بيــة (ســالمية املــسلم إ	ــ� الــص�A ع4ــ� قــضاء هللا، وعــدم الــJÍط، خاصــة عنــد فقــد  -7
نالولد أو أحد Yحبة، فقد يÅتاب كبار السن اK&ز الـشديد ع4ـ� فـراق الولـد أو شـر�ك اK&يـاة 

م إ	ــ� الــص�A والرضــا بقــضاء هللا عــز ممــا �عرضــ*م النفعــاالت نفــسية شــديدة، فــدعا�م (ســال
وجل، وأن �ذا من حكمة هللا عـز وجـل 3ـ2 ابـتالء (tـسان ليمFـE هللا اJKب¼ـث مـن الطيـب، قـال 

ـــــــا	� ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ��]���k�Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��PZعــــــــ
��j��i��h�����g����� � �f����e��d���� �c��b��a��`����� � �_��^��]����\

n��m��l��kos��r��q���p�� �  ة  .البقرةرسو

ـــ  ليـتخلص مــن اK&يــاة ال�ــ�  -8 ـــــــ خاصــة كبFـ� الــسن ــــ دعـت ال��بيــة (ســالمية إ	ـ� عــدم تم�ــ� املـوت ـ
الم 3ـn� 2ايـة عمـره، فعـن أtـس  سـو هللا :  قـال�ك��ت فnoا املتاعـب ̂و لقـال  ال يتمنـBن ): (�(ر

َ َّ

ًأحدكم املوت لضر نز بھ فإن $ان البد متمنيا للموت فليقل َّ ل ٍ
ّ  أحي�� ما $انت ا`yياة الل�م: ُ

U� اABوتوف�� إذا $انت الوفاة خ U� اABًخ  ). 2337ه، 1432: يالبخار( )ً

دعت ال��بية (سالمية إ	� إشـراك كبـار الـسن 3ـ2 اK&يـاة 0جتماعيـة، ممـا �ـس*م 3ـ2 التخفيـف  -9
رمن حدة الشعو بالوحدة والعزلة لدnñم، و¬التا	2 التخفيـف مـن القلـق و0كتئـاب الـذي يÅـشأ 
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نن يجة عدم إشراك*م 23 اK&ياة، وإحـساس كبـار الـسن أ�nـم منبـوذو مـن قبـل أفـراد ا�¡تمـع، 
ًأو لم �عد ل*م دو 23 ا�¡تمع كما Rان سابقا  .ر

  :راملشكالت ªقتصادية، ودو الAMبية iسالمية ^U ا`yد م¯kا: ًخامسا

تباطــا وثي تــرتبط املـــشكالت 0قتـــصادية ال�ـــ� �عــاtي م¦nـــا كبـــار الـــسن ا
ً

ًقـــا باK&الـــة الـــd&ية ر
روالعقليـــة ال�ــــ� kع�ـــ�nñم 3ــــ2 تلــــك املرحلـــة، فغالبــــا مــــا يـــؤدي التــــد�و و0نت�ــــاس 3ـــ2 اK&الــــة الــــd&ية  ً

د 0قتــصادية ال�ـ� Rــان �عتمــد  روالعقليـة لكبــار الـسن إ	ــ� تقاعـد�م عــن العمــل، و¬التـا	2 نقــص املـوا
ط بالعمـل باK¡*ـات اK&�وميـة، أمـا علnoا كب�F السن، و�ذا 23 حالة ما إذا Rان كب�F السن غFـ� مـرتب

د  �ـــا إ	ـــ� نقـــص املــــوا رإذا Rـــان مرتبطـــا بالعمـــل 3ـــ2 اK¡*ـــات اK&�وميـــة؛ فيـــؤدي إحالتـــھ للتقاعـــد إجبا ًر
ً

  .0ًقتصادية ال�� Rان �عتمد علnoا أيضا

ـــ باعتبــار أن املعــاش يمثــل الــدخل الــرئ¼س      ــ مــة للمع¼ــشة ـ د الال زو�تعــرض كبــار الــسن لــنقص املــوا ر
ة �ــذه الفئـات ـــــ وذلــك ألسـباب عديــدة م¦nـا ظــا�رة التــJéم ال�ـ� kعمــل ع4ـ� تخفــيض القيمــة لغالبيـ

ـــة مـــــــع الز�ـــــــادات البالغـــــــة 3ـــــــ2  ــــت غFـــــــ� متواكبــــ الـــ ـــة للمعـــــــاش، وأن الز�ـــــــادة 3ـــــــ2 املعاشـــــــات ال زاK&قيقيــــ
  ).44م، 1990: عفيفي(Yسعار

: الفقـــي( وم¦nــاكمــا ي��تــب ع4ــ� تلــك املــشكالت املاديــة آثـــار ســلبية تــنعكس ع4ــ� كبــار الــسن،
  ):52م، 2008
− 2ýاملسكن الص �Fز عن توف¡æال.  
  .لالæ¡ز عن اK&صو ع�4 الطعام ال�ا23 ل'¡سم، وما ي بعھ من سوء kغذية −
ة ع�4 عالج كث�F من Yمراض ال�� تص¼ب كبار السن −   .رعدم القد
مة − ة ع�4 توفY �Fدو�ة الال زعدم القد   .ر
ة ع�4 ملء وقت الفراغ وال��فيھ ن  −   .يجة لعدم وجود دخل ثابترعدم القد
  .رقد يضطر 23 الغالب لر�ن مEáلھ أو بيعھ و�قيم 23 إحدى دو الرعاية −

ه بالقلق مـن القـادم، و(حـساس  ركما ي��تب ع�4 املشكالت 0قتصادية لكب�F السن، شعو
نــة بمــا Rــان عليــھ 3ــ2 الــسابق، و¬التــا	2 يــؤدي إ	ــ ه إ	ــ� تخفــيض نفقاتــھ باملقا رcعــدم Yمــان، واضــطرا � ر

  .عدم تكيفھ مع ا�¡تمع من حولھ، وkعرضھ للعديد من Yمراض اK¡سمية والنفسية

    وقــد وضــع (ســالم العديــد مــن القواعــد وال ــشر�عات ال�ــ� مــن شــأ�nا حمايــة كبــار الــسن مــن آثــار 
�م، وkـــساعد�م ع4ـــ� التكيـــف مـــع مـــا يتعرضـــو لـــھ مـــن  ناملـــشكالت 0قتـــصادية ال�ـــ� nÄـــدد اســـتقرا ر

د 0   .قتصادية 23 تلك املرحلةرنقص املوا

رو�مكن إبراز دو ال��بية (سالمية 23 اK&د مـن آثـار املـشكالت 0قتـصادية ال�ـ� يتعـرض ل*ـا كبـار     
  :السن فيما ي24

ا عليـــھ، وذلـــك 3ـــ2 حـــدود  -1 ًرحثـــت ال��بيـــة (ســـالمية ع4ـــ� حـــق كبFـــ� الـــسن 3ـــ2 العمـــل مـــا دام قـــاد
 اK¡ـــسمية والعقليـــة ال�ـــ� يتعـــرض ل*ـــا، فممـــا طاقاتـــھ وإم�اناتـــھ، و¬مـــا ي ناســـب مـــع اJKـــصائص

ي عــن املقــداد بــن معــد يكــرب، عــن الن�ــ� ًمــا أ$ــل أحــد طعامــا قــط خBــAا مــن أن ( :قــال) �(ور ً

: يالبخــــار)( يأ$ــــل مــــن عمــــل يــــده، وإن ن¸ــــ� هللا داود عليــــھ الــــسالم $ــــان يأ$ــــل مــــن عمــــل يــــده
 ).57ه، 1423
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 من املال لوقت الك�A حFن يحتاج إليھ،  دعت الشر�عة (سالمية إ	� عدم (سراف، و0دخار -2

���A��I��H�����G��F��E��D��C��Bىوال يقـو اK¡ـسد ع4ـ� العمـل، فقـال kعـا	�
L����K���JMR��Q��P��O�N��� عرافY ة   .رسو

�ن، النفقة عY �4ب أو اK¡د 23 حالة عدم وجود  -3 رأوجبت الشر�عة (سالمية عY �4بناء القاد
 مـــصدر دخــل ال يكفيـــھ، وذلـــك لتــأمFن حاجاتـــھ Yساســـية مـــن مــصدر دخـــل أو 3ـــ2 حالــة وجـــود

والطعام والشراب والعالج والدواء واملسكن واملل½س وغ�F ذلك، فعن عمر بن شعيب عن أبيھ 
جال أkى الن�� عن جده أن 

ً
لدا، وإن أ�ـي يحتـاج إ	ـ� مـا	2، : فقال) �(ر سو هللا إن 	2 ماال و ًيا  و

ً
ل ر

ـــــت ومالـــــــك لوالــــــــدك، إن ) ( �(فقـــــــال أوالدكـــــــم مـــــــن أطيـــــــب كــــــــسبكم ف�لـــــــوا مـــــــن كــــــــسب أنــ
اليـــد العليـــا خBـــA مـــن اليـــد الـــسف�� وابـــدأ ): (�(وقـــال ) 514م،1997: الÍ¡ـــستاtي)(أوالدكـــم

، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك   ).61م، 2001:الÅسا±ي)(لبمن ;عو

ل*م، وتفقـد دعت الشر�عة (سالمية إ	� صلة الرحم، و�0تمام cشئو�nم، والتعرف ع4ـ� أحـوا -4
ب  رحاجاnÄم، والعمل ع�4 مساعدة من يحتاج إ	� مساعدة م¦nم، وجعلت ا�&تاجFن مـن Yقـا
حــــــم، قـــــــال  ـــلة  ــــ¦nم صــــــدقة وصـــ ـــــ� ا�&تــــــاج مــ ـــــصدقة مــــــن غFــــــ��م، ففــــــي الــــــصدقة ع4ـ رأو	ــــــ� بالـ

��k�É��È��ÇÊ����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ëعـــــــــا	�
Õ��ÔÖß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���� ،،ة البقــــرة  و3ــــ2 حــــديث أ�ـــــي رســــو

)( ىوإ£ـــي أر أن تجعل�ــــا ^ــــU ¡قــــر¬Bن) ( �(ط'&ـــة عنــــدما جعــــل cـــستانھ صــــدقة û، فقــــال لــــھ 
 ). 119ه، 1423: يالبخار

ألزمت الشر�عة (سالمية و	2 أمر املسلمFن، أو الدولة بالنفقة ع�4 كبار السن، وجعلت ذلك  -5
نطلـق أن الدولـة مـسئولة نمن حق كبار السن الذين �ع¼شو تحت مظلة الدولـة، وذلـك مـن م

عايnÑم،  ثتھ ومن ترك دينا أو ضياعا فع�U وأنا أو�� ):(�(فقال رع¦nم وعن  َمن ترك ماال فلو ً ً ر
ً

  ). 35م،Y:1988لباtي)( باملؤمنBن

دعا (سالم إ	� الت�افـل 0جتمـا¸2، ومـساعدة الـضعفاء وا�&تـاجFن ـــــ ومـ¦nم كبـار الـسن ــــــ وأن  -6
ى عــن ابــن عمـر عــن الن�ــ� ييأخـذ القــو بيــد الـضع :  قــال�ويف، و�عطــي الغ�ــ� الفقFــ�، فقـد ر

qعBن ليلة فقد بر من هللا ;عا�� و¬ر هللا ;عا�� منھ، وأيما أ+ل عرصة ( ْمن احتكر طعاما أ َ ئ ئ ر ً

 ).481ه، 1416: ابن حنبل)( ؤأصبح ف�kم أمر جا¼ع فقد برئت م¯kم ذمة هللا ;عا��
 قـــد ســÅت العديــد مــن Yســس وال ــشر�عات ال�ـــ� و�تــÜé ممــا ســبق أن الــشر�عة (ســالمية

  .ضمنت لكبار السن حياة كر�مة 23 ظل kعاليم (سالم

اسة   :رم	�ص الد

اســة فيمـا ســبق إ	ــ� إبـراز   ل'&ـد مــن مــشكالت ال ــشر�عات ال��بو�ــة ال�ـ� كفل*ــا (ســالم رkعرضـت الد
اســات الح وكبــار الــسن، وذلــك مــن خــالل التعــرف ع4ــ� مف*ــوم كبــار الــسن 3ــ2 اللغــة و0صــط ر3ــ2 الد

وأ�م املفا�يم املمFـEة لتلـك املرحلـة، والوقـوف ع4ـ� اJKـصائص املمFـEة ملرحلـة النفسية و0جتماعية 
ك�A السن، سواء Rانت خصائص جسمية أم خصائص عقلية أم خصائص اجتماعية أم خصائص 

 .نفسية وانفعالية
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ت جــسمية ومــشكالت عقليــة    والوقــوف ع4ــ� أ�ــم مــشكالت كبــار الــسن، وتــم تقــسيم*ا إ	ــ� مــشكال
ـــة ومــــــشكالت اقتــــــصادية مــــــع بيــــــان دو ال��بيــــــة  رومــــــشكالت اجتماعيــــــة ومــــــشكالت نفــــــسية وانفعاليـــ

  .(سالمية 23 اK&د من تلك املشكالت

اسة إ	�   لkعدد التعر�فات ال�� تناولت كبار السن طبقا للمجال الذي ي ناو املف*ومر   وتوصلت الد  وأن ً
ً العمــــر ال�ـــ� يتعــــرض فnoـــا كبــــار الـــسن للعديــــد مـــن املــــشكالت؛ تبعــــا مرحلـــة كAــــ� الـــسن مــــن مراحـــل

JKصائص النمو السر�عة واملتالحقة 23 تلك املرحلة، وأن ال��بية (سالمية قـد وضـعت العديـد مـن 
  .القواعد وYسس ال�� يجب اتباع*ا ل'&د من املشكالت ال�� يتعرض ل*ا كبار السن

اسة   :رتوصيات الد

نوادي اجتماعية تثقيفية لكبار السن، مـع ت�ـو�ن جمعيـة أصـدقاء ال Ã¡يع ع�4 إtشاء  .1
  .كبار السن لت ب�� قضايا�م ومشكالnÄم، ولتكشف عن طاقاnÄم لالستفادة م¦nا

إتاحة الفرصة أمام كبار السن لالندماج 23 ا�¡تمع واس ثمار ما لدnñم من طاقات K&ل  .2
  .حية وال��فnoية ل*م �0تمام بتقديم اJKدمات ال��و�عمش�لة وقت الفراغ م

3.  �§èمـن النفـY مر�ح لكبار الـسن يـوفر ل*ـم �§èمناخ نف �Fتوعية الرأي العام بأ�مية توف
 .روالشعو بالكرامة

ــــسن  .4 ـــو ×ـــــــ&ة كبـــــــار الـــ ــــة وتمو�ل*ـــــــا حــــ ــــوعية وامليدانيـــ ـــــوث املوضـــ لkـــــــÃ¡يع إجـــــــراء البحــ
ــــــd&ية مــــــــن  ــــــاnÄم ومــــــــشكالnÄم الــ ســ ـــــا يتعلـــــــق بمما ــــع Rــــــــل مـــ ــــسية، وجمــــ راK¡ـــــــسمية والنفــــ

ضــــع*ا تحــــت أنظــــار أ×ــــ&اب القــــرار الــــسياþ§�، معلومــــا وت، وتحليــــل �ــــذه املعلومــــات، و
عاية كبار السن ات وسن القوانFن املناسبة 23 شأن  رملساعدnÄم ع�4 اتخاذ القرا  . ر

تمكـــFن كبـــار الـــسن مـــن تحديـــد احتياجـــاnÄم بأنفـــس*م، وإتاحـــة الفـــرص ل*ـــم الســـتغالل  .5
اnÄم وخAــ�اnÄم ال�ـــ� اك ــسبو�ا 3ـــ2 حيــاnÄم اســت غالال Rـــامال، بمــا �عـــود بالفائــدة علـــnoم رم*ــا

ً ً

�nÀم 0عتمــاد ع4ـ� أنفــس*م، ومــساعدnÄم  ة لــدnñم، وتـد ح املبــاد روع4ـ� ا�¡تمــع، وkعز�ـز ر ر و
اnÄم وإم�اناnÄم، وع�4 ت�و�ن جمعيات يتوال�ا  رع�4 القيام بأtشطة ت ناسب ومستو قد ى

 .فعالة 23 ا�¡تمعنكبار السن أنفس*م، و�ث½تو فnoا ذواnÄم، من خالل مشاركnÑم ال

اسة  :رمقAMحات الد

اسات الالحقة ل*ا 3ـ2 نفـس ا�¡ـال  اسة وتحقيقا للت�امل بي¦nا و¬Fن الد راستكماال ل*ذه الد ًر ً

اسات التالية   :ريق��ح الباحث إجراء البحوث والد

Y 2سر بمشكالت كبار السن .1 شادي قائم ع�4 التصو (سالمي لتنمية ̧و ربرنامج إ  .ر
اسة أثر التفا .2 رعـل بـFن الـشباب وكبـار الـسن 3ـ2 تحـسFن جـودة اK&يـاة لـدnñم مـن منظـو رد

 .ال��بية (سالمية
عاية كبار السن .3 �خية لدو الوقف (سالمي وأثره 23  اسة تا رد ر   .رر
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 املصـــادر واملراجــــع

أوال
ً

  .القـــرآن الكر@ــــم: 

  :كتب التفاسAB: ًثانيا

، 2، طتفـسAB القـرآن العظـيم): ه1420(ن كثFـ� القر²ـ§�الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـ
�ع: ا�¡لد اJKامس، تحقيق  .زسامي بن دمحم سالمة، الر�اض، دار طيبة للÅشر والتو

، فخر الدين دمحم التي�� ، ب�Fوت، لبنـان، 4، مجلدالتفسAB الكبAB ومفاتيح الغيب): ه1415(يالراز
 .دار الفكر

Jن بن دمحم ا�FمY إيضاح القرآن بالقرآن): �ـ1415(تارالشنقيطي، دمحم U^ وت، أضواء البيان�Fب ،
�ع  .زلبنان، دار الفكر للطباعة والÅشر والتو

عبـــد : ، تحقيـــق14، جا`_ــامع ألح�ـــام القـــرآن الكــر@م): �ــــ1423(يالقرط�ــ�، دمحم بـــن أحمــد Yنـــصار
  .قالراز امل*دي، ب�Fوت، لبنان، دار الكتاب العر�ي

ثالثا
ً

  :كتب ا`yديث: 

ط(، تحقيـــق  مـــسند iمـــام أحمـــد بــن حنبـــل):�ـــ1416( حنبـــل، (مـــام أحمـــدابــن نـــاؤ Y وشـــعيب ، ) ر
  .ب�Fوت، مؤسسة الرسالة

، )حـسن عبـد املـنعم شـل��( ، تحقيـقسـÀن ال¿ـسا¼ي) : م2001(ابن سنان، أحمد بن ع24 بن شـعيب
  .ب�Fوت، مؤسسة الرسالة

@اداتھyÁيح ا`_امع الصغAB): مY)1988لباtي، دمحم ناصر الدين  .، ب�Fوت، املكتب (سالميز و

، أ�ي عبدهللا دمحم بن إسماعيل   .، ب�Fوت، دار ابن كث�FيyÁيح iمام البخار): م2002(يالبخار

، تحقيـــق إبـــرا�يم عطـــوه، بFـــ�وت، دار إحيـــاء ا`_ـــامع الـــyÃيح): م1975( دمحم بـــن ع¼ـــè§�ال��مــذي،
 .ال��اث العر�ي

عزت عبيد الدعاس، (، تحقيق سÀن أqي داود): م1997(الÍ¡ستاtي، أبو داود سليمان بن Yشعث
 .، ب�Fوت، دار ابن حزم)عادل السيد

حمدي عبدا�¡يد السلفي، : ، تحقيقاملÄ_م الكبAB): دت( الط�Aاtي، أ�ي القاسم سليمان بن أحمد
 ).د ت(القا�رة ، مكتبة ابن تيمية 

عبــد القــادر ( ، تحقيــقياريفــتح البــار ®ــشرح Áــyيح البخــ): ه1421(العــسقالtي، أحمــد بــن Ý¡ــر
 .،الر�اض، مكتبة امللك ف*د) ش¼بھ اK&مد

ة، مكتبـة )دمحم فـؤاد عبـد البـا2î:(، تحقيـقyÁيح iمـام مـسلم): دت(مسلم، (مام مسلم ر، املنـصو
  .فياض

ي، اK&ــاكم  ك ع�ــ� الــyÃيحBن) :م1990(رالن¼ــسابو مــصطفى عبــد القــادر عطــا : ، تحقيــقراملــستد
 .ةب�Fوت، دار الكتب العلمي
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ًا®عا @ـــر: ر   :رالوثائـــق والتقا

ًاملسنو ^U مصر ديموجرافيا واجتماعيا واقتصاديا): م2003(املركز الديموجرا23 ً ً  .، القا�رةن
 :الكتب العلمية: ًخامسا

2îـــد شـــــو ، موســـــوعة الـــــشيخوخة بـــــBن القـــــرآن والـــــسنة والعلـــــم ا`yـــــديث): م2012(إبـــــرا�يم، أحمــ
 .نلقا�رة، ا�¡لس Yع�4 للشئو (سالمية(ç¡از العل�� 23 القرآن والسنة، ا

 ).ن.د(، أوضاع املسنBن ^U الثقافات ا¢�تلفة): م1992(يإبرا�يم، دمحم �سر
 .مطبعة بوالق, ، القا�رة13ج , لسان العرب) ه1300"(أحمد بن دمحم بن مكرم"رابن منظو 

القــــا�رة، دار الفكــــر ، 2، طفلــــسفة الAMبيــــة ^ــــU القــــرآن الكــــر@م): م1998(أبــــو العينــــFن، ع4ــــ2 خليــــل
 .العر�ي

 .، القا�رة، مكتبة غر�برعاية الشيخوخة): م1999(أسعد، يوسف ميخائيل
 .، ال�و�ت، وRالة املطبوعاتالشيخوخة): م1983(إسماعيل، عزت

، اســماعيل بــن حمـاد ، بFــ�وت، دار 5ج)الــyÃاح(تــاج اللغــة وÁـyاح العر¬يــة): م1999(ياK¡ـو�ر
 .إحياء ال��اث العر�ي

ــــ ـــــيكولوجية املـــــــسنBن): م1997(د اللطيـــــــف دمحمخليفـــــــة، عبـــ ــــات ^ـــــــU ســ اســـ ، القـــــــا�رة، دار غر�ـــــــب رد
�ع  .زللطباعة والÅشر والتو

 .، ب�Fوت، مؤسسة الرسالة17، جسAB أعالم النبالء(:  �1404(الذ���، دمحم بن أحمد
 ،  .، ب�Fوت، لبنان، مكتبة لبنانمختار الyÃاح: )م1995(دمحم بن أ�ي بكريالراز

 سلــسلة فــن التعامــل، اK¡ــزء )الوالــدين( فــن التعامــل مــع كبــار الــسن): م2010(لزايــد، ف*ــد خليــ
�ع  دن، دار النفا±س للÅشر والتو Y ،امسJKزا  .ر

 .، صنعاء، دار اK&كمة اليمانيةأسس علم النفس ªجتماUÆ): م1994(الزغ��، أحمد دمحم
، الر�ـــــاض، ة الــــسعوديةرعايــــة املــــسنBن ^ــــU اململكـــــة العر¬يــــ): �ــــــ1420(الــــسدحان، عبــــد هللا ناصــــر

 .مطاcع ا�¡معة
، القــا�رة، دار ¡ســس النفـسية للنمـو مـن الطفولــة إ�ـ� الـشيخوخة): م1980(الـسيد، فـؤاد البÏـ�

 .الفكر العر�ي
، بFـ�وت، )مشكالت املسنFن وكيفية العـالج( أسرار الشيخوخة): ت.د(الشر¬ي��، لطفي عبد العز�ز

 . لبنان دار ال¦nضة العر¬ية
در، س ي ماجـد العطـار، دمـشق، دار : ، ترجمـةطب الشيخوخة واملـر@ض املـسن( :  �1413(فنوشر

 .القلم العر�ي
ــــوان : ناملــــــسنو): م1999(شـــــعالن، دمحم عايــــــة مت�املــــــة للمــــــسنBن"بحــــــث مقــــــدم لنــــــدوة cعنــ ، "رنحــــــو 

 .القا�رة، املركز القومي للبحوث 0جتماعية  واK¡نائية
، £ــسان مــن مرحلــة ا`_نــBن إ�ــ� مرحلــة املــسنBننمــو i): م2008(صــادق، أبــو حطــب، آمــال، فــؤاد

 .القا�رة، مكتبة Yنجلو املصر�ة
، دمحم صادق قناملسنو بBن الyÃة واملرض): م2000(رصبو  .و، القا�رة، دار الشر

، تحر�ــــر عــــزت إســــماعيل، )^ــــU التقــــدم ^ــــU الــــسن(قــــضايا الــــشيخوخة ): �ـــــ1404(الطحــــان، خالــــد
 .ال�و�ت، دار القلم

، عبد املن عايkا): م2001(عمرعاشو ، القا�رة، مركز �Yرام لل��جمة رyÁة املسنBن كيف يمكن 
 .والÅشر
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، القــا�رة الـــدار العالقـــات ¡ســر@ة للمــسنBن وتـــوافق�م النفــ��È): م1987(عبــد اK&ميــد، دمحم ن½يــل
�ع  .زالفنية للطباعة والÅشر والتو

ـــد الـــــرحيم، طلعـــــت حــــــسن ــــسية للنمــــــو i£ـــــسا£ي،): م1987(عبــ القـــــا�رة، دار الفكــــــر  ¡ســـــس النفـ
 .العر�ي

 . ، القا�رة، دار ال¦nضة العر¬يةمقدمة ^U الyÃة النفسية): م1981(عبد الغفار، عبد السالم
�ة، دار املعرفة النمو النف��È بBن السواء واملرض): م2003(عبد هللا، مجدي أحمد دمحم ر، 0سكند

 . اK¡امعية
، املع*ـــــد العـــــا	2 ل'Jدمـــــة والفئـــــات ا`�اصـــــةا`�دمـــــة ªجتماعيـــــة ): م2000(عثمـــــان، عبـــــد الفتـــــاح

 .0جتماعية، القا�رة 
ي، أحمــد دمحم ســة العامـة ل	�دمــة ªجتماعيــة ): م1999(رعثمـان، دمحم عبــد الــسميع ، الـس¦nو راملما

 . القا�رة، دار ال¦nضة العر¬يةمع املسنBن،
 .، الدوحة، دار الثقافةنافذة ع�� الشيخوخة) : م1991(عر�قات، أسامة

اســة عــن املــرأة ®عــد ســن الــستBن" ياملــرأة املــسنة ^ــU ا¢_تمــع املــصر): م1990(، إل*ــامعفيفــي " رد
 .القا�رة ، املركز القومي للبحوث 0جتماعية واK¡نائية

دن، عمـــان، دار صـــفاء للطباعـــة والÅـــشر ا`�ـــرف لـــدى املــسنBن): م2012(ع4ــ2، دمحم النـــو�ي دمحم Y ،ر
�ع  .زوالتو

، البحــــر�ن، املكتــــب التنفيــــذي ة املــــسنBن ^ــــU ا¢_تمعــــات املعاصــــرةرعايــــ): م1992(العمــــران، �الــــة
ن 0جتماعية بدو مجلس التعاو الدو	2 اJKلي2ê العر�ي اء العمل والشؤ ن�¡لس و ل و  .زر

ـــــــد العز�ــــــــــز ـــــــب، عبـــ ــــــة  ®عـــــــــض مــــــــــشكال�kم: ناملتقاعــــــــــدو(:  �1416(الغر�ــ رªجتماعيــــــــــة ودو ا`�دمــــ
�ة، الر�اض، شركة مطاcع نªجتماعية ^U مواج�kا  .رجد التجا

 .، القا�رة، مكتبة ال¦nضة العر¬ية2، طمقياس ªكتئاب): م1990(غر�ب، غر�ب عبد الفتاح
�ة، دار املعرفة اK¡امعيةالرعاية ªجتماعية لكبار السن): م1995(ف*��، دمحم سيد  .ر 0سكند

، �دى دمحم  .ملعلوماتية، القا�رة، مركز التنمية ال½شر�ة وا سيكولوجية املسنBن):م1987(يقناو
ي، دمحم عبـــــد الــــرحمن بـــــن عبــــد الـــــرحيم ـــامع الAMمـــــذي): ت.د(راملبــــاركفو ، تحفــــة ¡حـــــوذي ®ــــشرح جــ

اجعھ أصولھ و×ä&ھ  . عبد الرحمان بن دمحم عثمان، ب�Fوت، دار الفكر: رضبطھ و
�ة، مؤسسة شباب اK¡امعة¡®عاد النفسية للمسن): م2002(امليالدي، عبد املنعم  .ر، 0سكند

، اململكـــة العر¬يــــة الـــسعودية، جــــدة، دار علــــم الـــنفس التكــــو@��): م1980( عبــــد اK&ميـــدال*اشـــ��،
 .ا�¡مع العل��
 دار طيبة القا�رة،) أحمد مختار عمر( ، تحقيقاملنجد ^U اللغة): م1988(ال*نا±ي، ع24 بن اK&سن

�ع  .زللÅشر والتو
¬يع العمر ا`_ميل): م1999(يوسف، عبد التواب راملسنو و  .الدار املصر�ة اللبنانية، القا�رة، ن

اسات والبحـــوث وا¢_ـــالت واملؤتمـــرات: ًسادسا  :رالد
احتياجات املسنBن ^U ضوء ®عض املتغABات ªجتماعية ): م2007(رأبو �اشم، محمود عاشو دمحم

�ــــــر وªقتـــــصادية ^ــــــU ا¢_تمـــــع الــــــسعودي Y ــــة ـــة، جامعـ اه، Rليـــــة ال��بيـــ ســـــالة دكتــــــو ز،  رر
 .القا�رة
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ـــ§�جــــــو�ر، عـــــــاد عـــــــايkم ): م1998(ل موþــــ ـــــاليب  ــــسنBن، وأســ راملــــــشكالت الفرديـــــــة ال�ـــــــ� تواجــــــھ املـــ
ســـالة ماجـــستR ،�Fليـــة اJKدمـــة 0جتماعيـــة، جامعـــة ًاجتماعيـــا باملؤســـسات iيوائيـــة ر، 

 .حلوان
، املــــؤتمر iقلي�ــــ� مــــش�لة 0كتئــــاب لــــدى املــــسنFن ومع�ــــ� اK&يــــاة): م2001(الــــضبع، ثنــــاء يوســــف

ـــا£ي لرعايــــة ا ـــز الرعايــــة الــــd&ية و0جتماعيــــة ملــــسنBنالعرqــــي الثـ ، جامعــــة حلــــوان، مركـ
 .للمسنFن

نة ملستو الوحدة النفسية عند املسنBن مع ذو�kم ^ـU ): م1997(عبد السالم، سم�Fة اسة مقا ىد ر ر
اسات ال��بو�ةردو املسنBن سالة ماجست�F ، القا�رة مع*د الد ر،   .ر

مجلة علم جا�ات املسنFن نحو الشيخوخة فاعلية برنامج لتعديل ات): م2002(عواض، نادية عبده
 .، Rلية ال��بية، جامعة حلوان19، السنة62، ع النفس

تأث�F استخدام ال�Aنامج 23 طر�قة العمـل مـع اK¡ماعـات 3ـ2 تمكـFن ): م2005(العو¨§�، سعيد يماtي
اســات ^ــU ا`�دمــة ªجتماعيــة والعلــوم i£ــسانيةاملــسنFن،  ، دار الÅــشر 19، عرمجلــة د

 .وانبجامعة حل
عايــة املــسنBن وتطبيقاتــھ ): م2005(الغامـدي، مــسفر بــن ع4ــ2 خمــ¼س  Uســالمية ^ــi بيــةAMرمــن�� ال

سالة ماجستR ،�Fلية ال��بية جامعة ر^U دو الرعاية ªجتماعية بمنطقة مكة املكرمة ر، 
، مكة املكرمة، السعودية  . ىأم القر

ردمة الفرد من املنظو iسالمي ^U التدخل امل�Ë لطر@قة خ): م2006(الفقي، مصطفى دمحم أحمد
اه، Rلية ال��بية، جامعة تحسBن التوافق ال��Ì�Í وªجتماUÆ للمسنBن سالة دكتو ر،  ر

�ر بالقا�رة Yز. 
مجلـــة الـــص�A وال ـــسامح كمن½ئـــات بالـــسعادة لـــدى املـــسنFن ): م2016(محمـــود، إيمـــان عبـــد الو�ـــاب

اسات عر¬ية ^U الAMبية علم النفس ابطة ال��بو�Fن العرب، أكتو4، ع15، مجرد  .ر¬ر، 
، يمجلـة الAMبـوcعض املشكالت ال�� تواجھ املسنFن وأ�م احتياجاnÄم ): م2016(املرابط، نجاة دمحم

 .، لي½يا، Rلية ال��بية باJKمس16ع
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