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 الممخص:

الحقيقةَّالطبيعيةَّالخالدةَّالتيَّالَّيجبَّأفَّتغييبَّعفَّتفكيرناَّوىيَّحقيقةَّالتغيرَّفميسَّىناؾََّّف َّإ
وعمىَّىذاَّاالساسَّتـَّالتطرؽَّليذاَّالموضوعََّّ،ةَّوطبيعتياَّالحياكائفَّحيَّالَّيتغيرَّفالتغييرَّىيَّسموَّ

فممسنوفَّيعدوفَّثروةَّبشريةَّيجبَّاالىتماـَّبيـََّّ،فةَّاذاَّكافَّلمشخصَّالمسفَّمكانةَّداخؿَّاألسرةَّلمعرَّ
َّورعايتيـَّوتنشيطَّدورىـَّالثقافيَّواالجتماعيَّوالتربويَّواالقتصاديَّلماَّاكتسبوهَّمفَّتجاربَّوخبراتَّ.

َّداخؿَّسواءَّالخدماتَّتقديـَّفيَّحياتوَّافنىَّمفَّىوَّحيثَّالمجتمعَّفيَّالمسفَّمكانةَّاىميةَّتنبثؽوَّ
ََّّقدمياَّالتيَّالخدماتَّوكميةَّالمجتمعَّمستوىَّعمىَّاوَّلممجتمعَّواعدادىـَّاطفالوَّبتربيةََّّالمتمثمةَّاالسرة
ََّّالرسميةَّغيرَّاوَّالرسميةَّكانتَّسواءَّالمجتمعَّمؤسساتَّداخؿَّمعيفَّلدورَّاشغالوَّخبلؿَّمف َّكما.

َّفيَّشحةَّنجدَّحيثَّالمجتمعَّفيَّالمسفَّمكانةَّحوؿَّبدراساتَّالمكتبةَّرفدَّفيبحثَّالَّىذاَّاىميةَّتتجسد
َّومعالجاتَّتوصياتَّمفَّالبحثَّاليوَّتتوصؿَّماَّوضعَّفيَّاالىميةَّالتطبيقيةَّتتجسدوََّّ،دراساتَّىكذا

َّتقمؿََّّالتيَّاالسبابَّافَّتعالجَّشأنياَّمفَّالتيَّالتوصياتَّىذهَّالمعنيةَّالجياتَّقبؿَّمفَّالتطبيؽَّموضع
َّاثارىا.َّحدةَّتخفيؼَّ،المسفَّفيَّاالسرةَّوالمجتمعََّّمكانةَّمف

َّالمفتاحية:َّ)مكانةَّالمسف،َّاالسرةَّالعراقية،َّالمحدداتَّاالجتماعية(.الكمماتَّ

The position of the elderly in the Iraqi family / reality and social 

determinants 
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Abstracts: 

The natural, eternal truth that should not be forgotten from our thinking is the 

reality of change. There is no living being that does not change. Change is the 

feature and nature of life. On this basis, this topic was addressed to find out if 

the elderly person has a place within the family, for the elderly are a human 
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wealth that must be taken care of and taken care of And revitalizing their 

cultural, social, educational and economic role because of the experiences 

and expertise they gained. The importance of the position of the elderly in 

society arises, as he is the one who devoted his life in providing services, 

whether within the family represented by raising his children and preparing 

them for society or at the level of society and the amount of services he 

provided through occupying a certain role within the institutions of society, 

whether official or unofficial. The importance of this research is also 

embodied in providing the library with studies on the status of the elderly in 

society, where we find a scarcity in such studies. The status of the elderly in 

the family and society, mitigate its effects. 

Keywords: (the status of the elderly, the Iraqi family, social determinants). 

 بحث: العناصر األساسية لم المبحث االول

                                        Research problem بحثاواًل. مشكمة ال

َّالتيَّتشغؿَّتفكيرَّالمجتمعاتَّفيَّاألونةَّ تعتبرَّقضيةَّالمسنيفَّمفَّأىـَّالقضايا
فموضوعَّمكانةَّالمسفَّداخؿَّاالسرةَّمفَّالموضوعاتَّاليامةَّالواجبَّاالىتماـََّّ،االخيرةَّ

ومفََّّ،بياََّّودراستياَّوالتطرؽَّالىَّمختمؼَّالعوامؿَّالتيَّتؤثرَّفيياَّمفَّمجتمعَّالىَّآخر
فطبيعةَّالحياةَّالبشريةََّّ،زمفَّآلخرَّنتيجةَّالتغيراتَّالتيَّتطرأَّوالَّزالتَّتطرأَّعمىَّاألسرةَّ

َّالكبيرَّ َّوالقدوةَّ،تفرضَّاحتراـ َّوالمعمـ َّالموجو فالصغيرَّيرىَّمفَّىوَّأكبرَّمنوََّّ،فيو
وموضوعََّّ،َّمصدرًاََّّلمعرفتوَّوزيادةَّخبرتوَّواحتراـَّالمسفَّىوَّواجبَّمقدسَّفيَّاالسبلـ

َّعمييا َّالضوء َّيجبَّتسميط َّالتي َّالموضوعاتَّاليامة َّمف َّلممسف َّاالجتماعية َّ،المكانة
َّ َّالبلئقة َّالحقيقية ٌَّتمنحَّالمكانة َّلـ َّالفئة َّالىَّحيثَّأفَّىذه َّوصواًل َّمفَّاالسرة َّبدءًا بيا

َّ َّلبعضَّالعوامؿََّّ،المجتمع َّالتطرؽ َّمفَّخبلؿ َّاال َّالمكانة َّتتحقؽَّىذه َّال َّالواقع وفي
َّمحدداتَّ َّتعتبر َّوالتي َّوالصحية َّوالنفسية َّواالقتصادية َّاالجتماعية َّانواعيا بمختمؼ
َّرئيسيةَّلممكانةَّاالجتماعيةَّلممسف.َّوفيَّظؿَّالتحوؿَّالتدريجيَّمفَّاالسرةَّالممتدةَّالى

مماَّادىَّالىََّّ،االسرةَّالنوويةَّأصبحَّنطاؽَّاالسرةَّيضيؽَّوتضيؽَّمعوَّأدوارىاَّووظائفياَّ
َّالتيَّتختمؼَّعماَّ َّالجديدة نوعَّجديدَّمفَّالعبلقاتَّاالجتماعيةَّوالمكاناتَّداخؿَّاالسرة

َّ َّالسابؽ َّفي َّلمحياةََّّ،كانت َّجديدة َّمبلمح ٌَّرسمت َّاليـو َّالحديثة َّاالسرة َّانتشار فمع
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َّكبيراََّّ،يرَّماديةَّواجتماعيةَّاالسريةَّتقوـَّعمىَّاسسَّومعاي فأصبحَّالمسفَّيشكؿَّعبئا
فبعدماَّكافَّىوَّصاحبَّالقرارَّعمىَّافرادَّاسرتوَّواآلمرََّّ،فيَّاالسرةَّفتراجعتَّمكانتوَّ

َّ َّفيَّاالسرة َّوالخبرة َّتقدموَّفيَّالسفَّالىََّّ،والناىيَّوصاحبَّالرأيَّالسديد فرضَّعمية
مجردَّمستيمؾَّفضعفتََّّاالنعزاؿَّوعدـَّالمشاركةَّالفعالةَّفيَّالحياةَّاالجتماعيةَّفأصبح

َّمكانتوَّتدريجيا.

َّ-تتمثؿَّفيَّاالجابةَّعمىَّالتساؤالتَّاالتيةَّ:َّبحثوبناًءَّعمىَّماَّتقدـَّفأفَّمشكمةَّال

 ةَّواالقتصاديةَّوالتربويةَّلممسنيف؟ماىيَّالخصائصَّالفرديةَّواالجتماعي .1

 لممسنيفَّفيَّاالسرة؟ماَّىوَّواقعَّالمكانةَّاالجتماعيةَّ .2

َّالمسفَّ؟محدداتَّاالجتماعيةَّلمكانةَّماىيَّال .3

َّ

 لبحث                                                      ثانيًا. اهمية ا
research importance 

َّىوَّحيثَّالمجتمعَّفيَّالمسفَّمكانةَّاىميةَّمفَّتنبثؽََّّالنظرية االهمية تتجسد
َّواعدادىـَّاطفالوَّبتربيةََّّالمتمثمةَّاالسرةَّداخؿَّسواءَّالخدماتَّتقديـَّفيَّحياتوَّافنىَّمف

َّلدورَّاشغالوَّخبلؿَّمفََّّقدمياَّالتيَّالخدماتَّوكميةَّالمجتمعَّمستوىَّعمىَّاوَّلممجتمع
َّتتجسدَّكماَّ،َّالرسميةَّغيرَّاوَّالرسميةَّكانتَّسواءَّالمجتمعَّمؤسساتَّداخؿَّمعيف
َّنجدَّحيثَّالمجتمعَّفيَّالمسفَّمكانةَّحوؿَّبدراساتَّالمكتبةَّرفدَّفيَّالدراسةَّىذهَّاىمية
َّ.ََّّدراساتَّىكذاَّفيَّشحة

َّ َّتوصياتَّمفَّالدراسةَّاليوَّتتوصؿَّماَّوضعَّفيَّتتجسدَّالتطبيقية االهميةأما
افََّّشأنياَّمفَّالتيَّالتوصياتَّىذهَّالمعنيةَّالجياتَّقبؿَّمفَّالتطبيؽَّموضعَّومعالجات

َََّّّاثارىا.َّحدةَّتخفيؼَّ،المسفَّفيَّاالسرةَّوالمجتمعََّّمكانةَّمفَّتقمؿََّّالتيَّاالسبابَّتعالج
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َّ

 Objectives of                                            ثالثًا. اهداؼ الدراسة
the study 

 الخصائصَّالفرديةَّواالجتماعيةَّواالقتصاديةَّوالتربويةَّلممسف.َّعمىَّالتعرؼ .1

 العراقيةَّاألسرةَّفيَّالمسفَّمكانةَّواقعَّعمىَّالتعرؼ .2

 .َّالعراقيةَّعمىَّالمحدداتَّاالجتماعيةَّلمكانةَّالمسفَّفيَّاألسرةَّالتعرؼ .3

 المفاهيم والمصطمحات العمميةرابعًا. 

                                        Social determinants                            االجتماعية . المحددات1

فيقاؿَّحددََّّ،محددَّفيَّالمغةَّمفَّالفعؿَّ"حدد"ََّّ،المحدداتَّمفردَّالمحددات لغة :
ويقاؿَّ"حددَّمعنىَّالمفظَّأوََّّ،أيَّعينوََّّ،"وحددَّالشيء"ََّّ،أيَّأقاـَّلوَّحدًاََّّ،عمىَّالشيءَّ

 َََّّّ.(1)أيَّوضحوَّوبينوَّ،العبارة"

وتختمؼَّتمؾََّّ،المحدداتَّىيَّانعكاسَّلمواقعَّولمعبلقاتَّاالجتماعيةَّاصطالحا و 
مشيرَّالىََّّ،وكذلؾَّتعرؼَّبأنياَّالعوامؿَّاوَّالضوابط.(2)المحدداتَّمفَّفترةَّزمنيةَّألخرى

وايَّتغييرَّفيَّىذهَّالعوامؿََّّ،أفَّىذهَّالعوامؿَّتترابطَّلتشكؿَّالبناءَّاالجتماعيَّلممجتمعَّ
َّ َّبأخر َّأو َّبشكؿ َّاالخرى َّالعوامؿ َّفي َّتغير َّبالديناميةََّّ،سيتبعو َّتتصؼ َّانيا أي

 .(3)والتغير

وعةََّّتقصدَّالباحثةَّبالمحدداتَّاالجتماعيةَّكتعريؼَّاجرائيَّفيَّىذهَّالدراسةَّمجم
واالقتصاديةَّوالنفسيةَّوالتربويةَّلممسفَّوالتيَّتحددَّمكانتةَّعيةَّوالصحيةَّالظروؼَّاالجتما

َّفضبًلَّعفَّاثرَّالتغيرَّاالجتماعيَّعمىَّتمؾَّالمكانة.ََََّّّّ،االجتماعيةَّداخؿَّاالسرةَّالعراقيةَّ

                                                                                  Statue                                                 المكانة              .ًً
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َّامش"َّيقاؿَّ،شأفَّورفعةَّومكانةَّمقدرةَّأيَّ،َّمنزلةَّذاَّوصارَّارتفعتعرؼ لغة: 
 .(4)ووقارَّبرزانةَّأي"َّمكانتؾَّعمى

َّالمجتمعَّداخؿَّوالجماعاتَّاألفرادَّبيفَّالتمايزَّعمىَّيقوـَّمفيوـَّوىو:اصطالحاً 
)َّالمجتمعَّفيَّالعضويةَّخبلؿَّمفَّيتحقؽَّالذيَّاالجتماعيَّوالتقديرَّالييبةَّاساسَّعمى

البلتينيََّّاألصؿَّمفَّمشتقةَّوالكممةَّالمجتمعَّفيَّالمرءَّموقعَّبأنياَّالمكانةَّوتعرؼ .(5
statusََّّإلىَّوتشيرَّ،َّالمجتمعَّداخؿَّومينياًََّّقانونياًََّّالمرءَّموقعَّإلىَّوتشيرَّ،الوقوؼَّأو

 .(6)الناسَّأعيفَّفيَّوأىميتوَّالمرءَّقيمة

َّوتعييفَّبتوزيعَّالمرتبطَّالموقعَّىيَّاالجتماعيةَّاألدبياتَّفيَّاالجتماعيةَّفالمكانة
َّوالنفوذَّوالسمطةَّوااللتزاماتَّالحقوؽَّوتحديدَّ،معيفََّّاجتماعيَّنظاـَّداخؿَّاالعتبارات

َّبوسائؿَّوتكتسبَّمجتمعةَّفيَّاالنسافَّيشغموَّاجتماعيَّوموقعَّمرتبةَّوىيَّ،النظاـَّداخؿ
َّ.(7)واالسرةَّوالماؿَّالنسبَّطريؽَّعفَّتكسبَّوقدَّالمجتمعَّلظروؼَّتبعاًََّّمختمفة

َّالمسفَّيحتمياَّالتيَّالمكانةَّأوَّالمرتبةَّىيَّاالجرائيَّلممكانةَّاالجتماعيةَّالتعريؼوَّ
 خبلؿَّالجاهَّالذيَّيحتموَّداخؿَّاالسرة.َّمفَّتحديدىاَّويتـَّالمجتمعَّفي

َّ

  Social role                                           االجتماعي . الدور3

َّ،ماَّشيءَّفيَّأثر،َّماَّعمؿَّفيَّشارؾ:َّدوراًََّّلعبَّ،رئيسيَّبدورَّاقاـيعرؼ لغة: 
 .َّ(8)لآلخريفَّبالنسبةَّالشخصَّترتيب

َّأوَّبدرجةَّالفردَّعمىَّالمفروضةَّالسموكيةَّالتوقعاتَّمفَّمجموعةَّىو:اصطالحاً 
َّالمعاييرَّمفَّبمجموعةَّالدورَّيحاطَّوىكذاَّ،الدورَّىذاَّتحديدَّفيَّتؤثرَّوالتيَّ،َّبأخرى
 .(9)الدورَّىذاَّأداءَّفيَّيتبعياَّالتيَّالطريقةَّلمفردَّتحددَّالتيَّ،َّوالقيـَّوالقواعد
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َّبوَّالمسفَّويكوفَّقائـََّّىوَّاالجرائيَّلمدورَّاالجتماعيَّالتعريؼوَّ السموؾَّالذيَّيقـو
ويتفاعؿَّالمسفَّمعَّدورةَّالمعطىَّلوَّسواءَّكافَّىذاَّالدورََّّ،عمىَّحقوؽَّوواجباتَّمعينوَّ

 ويرتبطَّىذاَّالدورَّبمكانتوَّاالجتماعية.َّ،مكتسبًاَّأوَّفطريًاَّ

    The elderly                                                      . المسن4
َّالكبيرَّأستعمؿلغة               َّعمىَّالرجؿ َّلمداللة َّالمسّف ََّّ،العربَّكممة فتقوؿَّأَسف 

ََّكُبرَّوَكبَرتَّسنُّة ََّأيََّأكبرَّسّنًاََّّ،الرجؿَّ: َّمفَّىَذا ََّأَسفُّ َّ.َّوىذا ََّفيوَُّمسفٌّ َّإسنانا ُيسُف
 .َّ(10)منوَُّ

االَّأفَّسبلمةََّّ،المسفَّىوَّماَّيبمغَّعمرهَّخمسَّوستوفَّعامًاَّفماَّفوؽَّ: اصطالحاً 
قيقةَّىوَّشخصَّاكبرَّسنًاَّمفَّىذاَّالعمرَّويعانيَّمفَّتدىورَّأبراىيـَّيقوؿَّ"أفَّالمسفَّح

َّالوظائؼَّالحيوية" َّباقي َّممموسَّعمى َّبشكؿ َّيؤثر َّالشخصَّ .(11)وظيفي َّىو والمسف
َّاليوميةَّ َّباألعماؿ َّالقياـ َّعمى َّطبيعية َّبصورة َّقادر َّغير َّوأصبح َّالعمر َّبو َّتقدـ الذي

َّ.(12)االعتياديةَّويحتاجَّالىَّرعايةَّواىتماـ

َّفأكثرَّممف60ََّّالمسفَّىوَّكؿَّمفَّبمغَّسفَّ: لممسنالتعريؼ االجرائي و  عامًا
يعيشوفَّمعَّاسرىـَّويحتاجوفَّالىَّاىتماـَّورعايةَّاجتماعيةَّونفسيةَّوصحيةَّوماديةَّمماَّ

ولدييـََّّ،يستدعيَّاالعتناءَّبوَّوتقديـَّالمساعدةَّلوَّمفَّاالسرةَّوالمجتمعَّالذيَّيعيشَّفيو
 القدرةَّعمىَّالتجاوبَّمعَّاداةَّالدراسة.

                                                          Family. األسرة      5

َّ َّأوجو َّفيَّالمغةَّعمىَّثبلثة َّيطمؽَّعمىَّالجماعةََّّ،تعرؼَّاألسرة َّاالسرة فمفيوـ
َّأمرَّمشترؾَّإذَّتوجدَّروابطَّتجمعَّأفرادَّاألسرةَّالواحدةَّ َّفيوََّّ،التيَّيربطيا أماَّجمعيا

 .(13)عرؼَّبأنياَّالدرعَّالحصيفكماَّتَّ،ُأَسر

َّبروابطَّ: اصطالحا َّيرتبطوف َّأفراد َّمف َّتتكوف َّاجتماعية َّمنظمة َّعف َّعبارة ىي
َّوعبلقاتَّوطقوسَّسموكيةَّ َّأنظمة َّوفؽ َّبيا َّتتمتع َّوروحية َّودموية َّوأخبلقية اجتماعية
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َّالمجتمعَّويبرزَّوجودىا َّيقرىا فاألسرةَّىيَّالوحدةَّاالجتماعيةَّالتيَّتيدؼََّّ.(14)متطورة
وىيَّالتيَّتساىـَّبشكؿََّّ،إلىَّالمحافظةَّعمىَّالنوعَّاإلنسانيَّفييَّأوؿَّماَّيقابؿَّاإلنسافَّ

َّ.(15)أساسيَّفيَّتكويفَّشخصيةَّالطفؿَّمفَّخبلؿَّالتفاعؿَّوالعبلقاتَّبيفَّاألفراد

لزوجَّىيَّوحدةَّاجتماعيةَّتتكوفَّمفَّالزوجَّوالزوجةَّأوَّا التعريؼَّاالجرائيَّلؤلسرةوَّ
وقدَّيسكفَّمعيـَّاالقاربََّّ،والزوجةَّواالطفاؿَّأوَّالزوجَّواالطفاؿَّأوَّالزوجةَّواالطفاؿَّ

َّ َّاالـ َّأو َّاالب َّجية َّمف َّاالولى َّالدرجة َّوالتقاليدََّّ،مف َّالعادات َّمف َّجممة وتحكميا
 والقوانيفَّالتيَّتضبطَّسموؾَّأعضائياَّالذيفَّيظيروفَّاعمىَّدرجاتَّالوالءَّلبعضيـَّ.

 نة المسن في األسرة العراقيةالمبحث الثاني : واقع مكا

َّالتواصؿَّ َّمواقع َّعبر َّتداولة َّمايتـ َّومفَّخبلؿ َّاالخيرة َّالفترة َّالعراؽَّخبلؿ شيد
َّحتىَّاصبحتَّدورَّ َّوامياتيـ َّحزينةَّعفَّتخميَّاالبناءَّعفَّابائيـ االجتماعيَّقصصا

مفَّبينيـَّاشخاصَّاصحاءَّيمتمؾَّبعضيـَّرواتبَّتقاعديةَّاالََّّ،المسنيفَّالَّتتسعَّليـَّ
انيـَّفوجئواَّبعدـَّتقبميـَّبيفَّابنائيـَّأوَّتعنيفيـَّأوَّاالستيبلءَّعمىَّامواليـَّفمجأَّبعضيـَّ

فيَّحيفَّفضؿَّآخروفَّالذىابَّالىَّدارَّالمسنيفََّّ،الىَّالشارعَّبحثاَّعفَّمبلذََّّيأوييـَّ
َّالدور.لينضمواَّالىَّمفَّاجبرىـَّابنائيـَّعمىَّالعيشَّفيَّتمؾَّ

مساحةَّامنةَّلبلستراحةَّوفؽ1985ََّّلسنة4َّ وتعدَّدورَّرعايةَّالمسنيفَّوفقاَّلقانوفَّ
َّالمسؤوليةَّ َّعمى َّاال َّالقانوف َّمخالفة َّالدور َّليذه َّيمكف َّوال َّالقانوف َّحددىا شروط

َّ.َّ(16)الشخصية

َّتحتؿَّمنزلةََّّوتحضى َّكما َّومرموقة َّمتميزة َّبمكانة َّالسفَّفيَّمجتمعنا َّكبار فئة
رفيعةَّمفَّالرعايةَّواالحتراـَّوالتقديرَّوذلؾَّبفضؿَّتعاليـَّالديفَّوالقيـَّالثابتةَّالتيَّتنظـَّ
َّاحكاـَّ َّمف َّالمستمدة َّواالخبلقية َّاالنسانية َّالقيـ َّببعضَّوبفعؿ عبلقاتَّالناسَّبعضيـ

فعؿَّوالَّيقصرَّذلؾَّعمىَّالجانبَّالمعنويَّفقطَّبؿَّوتعاليـَّالشريعةَّاالسبلميةَّمفَّقوؿَّوَّ
يشمؿَّالجانبَّاالقتصاديَّوذلؾَّبماَّيقدمةَّويكفموَّالمجتمعَّمفَّضمافَّاجتماعيَّواسريَّ
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َّواالجتماعيةََّّ، َّوالترفييية َّوالنفسية َّالصحية َّالجوانب َّتشمؿ َّالرعاية وىذة
َّ.(17)واالقتصادية

َّاال َّووسائؿ َّاالتصاالت َّوثورة َّوالتكنموجيا َّالمعرفي َّالتقدـ َّوسيولةَّومع عبلـ
َّالىَّتيميشَّحكمةَّاالباءَّواالجدادَّوانسحابيـَّوزواؿَّ َّالتواصؿَّثـ َّيفقدنا االتصاؿَّفيذا
صبلحيةَّالعديدَّمفَّافكارىـَّومفَّثـَّالسعيَّالىَّتغييبيـَّوتيميشيـَّعفَّمسرحَّاالحداثَّ

َّ.َّ(18)الحياتيةَّبحجةَّأنيـَّلـَّيعودواَّذويَّصمةَّبالعالـَّوالمجتمع

َّبمشكبلت َّتتسـ َّالسف َّكبار َّمرحمة َّفيََّّاف َّالتقدـ َّمع َّبوضوح َّتظير اجتماعية
العمرَّوتكوفَّذاتَّتأثيرَّكبيرَّفيَّحالةَّالتوافؽَّاالجتماعيَّلدييـَّوتزدادَّتمؾَّالمشكبلتَّ
َّفيَّ َّالمجتمع َّيشيدىا َّالتي َّوالثقافية َّواالقتصادية َّاالجتماعية َّالتغيرات َّزيادة َّمع حدة

َّ-االونوَّاالخيرةَّوالتيَّانعكسَّسمباَّعمىَّفئةَّالمسنيفَّتتمثؿَّفيَّماَّيمي:

 اضطراباتَّالعبلقاتَّاالجتماعية -

َّالتغيراتَّ َّمع َّالفرد َّتكيؼ َّعدـ َّوانما َّذاتيا َّحد َّفي َّمشكمة َّليست َّالشيخوخة اف
اضافوََّّ،الفسيولوجيةَّالتيَّتطراَّعميوَّتجعموَّيعيشَّمشاكؿَّاجتماعيةَّمعَّالمحيطيفَّبوَّ

الىَّتميزَّمرحمةَّالشيخوخةَّبانحصارَّالعبلقاتَّاالجتماعيةَّوانكماشياَّوذلؾَّراجعَّالىَّ
 .(19)المسفَّعفَّعمموَّالذيَّيقمصَّعبلقاتةَّاالجتماعيةتقاعدَّ

 سوءَّالمعاممة -

يعدَّسوءَّمعاممةَّكبارَّالسفَّاحدىَّالمشكبلتَّاالجتماعيةَّالمعقدةَّالتيَّيمكفَّافَّتظيرَّ
فيَّنطاقاتَّمتباينةَّونتيجةَّالسبابَّشتىَّويمكفَّتاكيدَّانياَّالَّتحدثَّفقطَّفيَّالمنازؿَّأوَّ

ياتياَّاالجتماعيةَّواالقتصاديةَّبؿَّمفَّداخؿَّاطارَّالوحداتَّالسكنيةَّعمىَّاختبلؼَّمستوَّ
 .(20)الممكفَّافَّتحدثَّايضاَّداخؿَّمؤسساتَّرعايةَّكبارَّالسفَّذاتيا

 التقصيرَّفيَّالرعاية -
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يشيرَّالىَّالقصورَّفيَّانجازاتَّالواجباتَّالخاصةَّبكبارَّالسفَّمثؿَّالتاخيرَّفيَّامدادىـَّ
وتركيـََّّبالطعاـَّأوَّفيَّخدماتَّالرعايةَّالصحيةَّأوَّمنعَّالسماعاتَّأوَّالنظاراتَّعنيـ

َّواالجتماعيةَّ َّالجسدية َّاالحتياجات َّتمبية َّعف َّالمعتمد َّوالتغاضي َّومعزوليف ميجوريف
ولقدَّاوضحَّالباحثوفَّافَّاالىماؿَّينعكسَّباثارَّعدةَّعمىََّّ،والعاطفيةَّلمشخصَّالمسفَّ

َّ.(21)كبارَّالسف

 ضعؼَّالروابطَّاالسري -

َّأوَّباخرى َّاالسريةَّبصفة َّالتيَّتمسَّالحياة َّكانتََّّىيَّالعبلقاتَّاالجتماعية َّما فكمما
َّالحبَّوالوفاءَّويعـَّ َّينتشرَّفييا َّالعبلقاتَّكانتَّىناؾَّأسرَّقويةَّومتماسكةَّ قويةَّىذه

َّ َّالخير َّفيياََّّ،فييا َّينتشر َّضعيفة َّاسر َّعمييا َّفيترتب َّالعبلقات َّتمؾ َّضعفت َّاذا أما
َّكيافَّاالسرةَّ َّالتيَّتيدد َّظيورَّبعضَّالمشكبلتَّاالسرية َّيعنيَّبالضرورة َّما الكراىية

َّ َّاالسرة َّتفكؾ َّاالجتماعيةَّويشير َّاالدوار َّبناء َّواختبلؿ َّاالسرية َّالوحدة َّانييار الى
المرتبطةَّبياَّعندماَّيفشؿَّعضوَّأوَّاكثرَّفيَّالقياـَّبدورهَّفاالسرةَّالتيَّتعيشَّفيَّصراعَّ

َّ.(22)دائـَّتوصؼَّبانياَّفيَّحالةَّحربَّدائمةَّوىذاَّمماَّيؤثرَّعمىَّالمسف

َّمتمثمةَّبا َّالعراقيةَّالمعاصرة شراؼَّاالبَّعمىَّوكانتَّالسمطةَّاالبويةَّفيَّاالسرة
شؤوفَّاألسرةَّوتقعَّعميوَّمسؤوليةَّاعالةَّاسرتوَّواالشراؼَّالمباشرَّعمىَّتربيتيـَّوتنشئتيـَّ
َّاالولىَّفيَّالبيتَّ َّالسمطة َّاسرتوَّكوفَّلو ومتابعتيـَّوفرضَّالحسابَّعمىَّجميعَّأفراد
َّويجدوفَّ َّولنصائحو َّولتوجيياتو َّاالكبر َّاالىتماـ َّويولونو َّييابونو َّاالسرة َّافراد وجميع

َّمسؤوَّ َّانفسيـ َّعمييـ َّيممييا َّالتي َّالواجبات َّمف َّالعديد َّفي َّامامو واخذتَّسمطةََّّ،ليف
َّوتحسفَّ َّاالسرة َّحجـ َّصغر َّتتقمصَّمع َّالمعاصرة َّالعراقية َّاالسرة َّفي َّاالبوي النظاـ

َّ َّالتعميمي َّأفرادىا َّالتيََّّ،مستوى َّواالعماؿ َّالوظائؼَّوالميف َّشتى َّفي َّالنساء ودخوؿ
يَّبينيفَّواثرَّالتقدـَّفيَّدورَّالمراةَّوانتشارَّالجانبَّالثقافَّ،يحتاجياَّالمجتمعَّالمعاصرَّ

حيثَّافَّالنظاـَّاالبويَّىوَّنظاـََّّ،فيَّالمجتمعَّالعراقيَّالمعاصرَّعمىَّالسمطةَّاالبويةَّ
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َّوانتسابَّاالبناءَّاليوَّالَّ َّأوَّاالسرة اجتماعيَّيتميزَّبسمطةَّاالبَّالمطمقةَّعمىَّالعشيرة
َّ.(23)إلىَّاالـ

َّالتغيرات َّكثيرةَّلتغيراتَّالعراقيةَّةاألسرََّّفتعرضتَّالعراقيةَّاألسرةَّفيَّالبنيويةَّاما
َّالتغيػرَّعػفَّعزلػوَّيمكػفَّالَّالتغيػرَّىػذاَّوافَّالمختمفػة،َّالمؤسسػاتَّمػعَّتفاعمياَّنتيجة
َّضػػوءََّّوفػيَّاالنسػاؽَّمػفَّكثيػرَّفػيَّالتغيػرَّىػذاَّحصػؿَّحيػثَّالمجتمػعَّفػيَّيحػدثَّالػذي
َّواالقتصػػاديةَّاالجتماعيػػةَّالجوانػػبَّومنيػػاَّالمجتمػػعَّفػػيَّمتعػػددةَّجوانػػبَّتنوعػػتَّذلػػؾ

َّالعراقيػةَّاألسػرةَّواف،ََّّاألسرةَّأنماطَّتنوعَّعمىَّذلؾَّفنعكسَّوالثقافيةَّوالدينيةََّّوالسياسػػية
َّالعائمػةََّّونمػوذجَّتقميديػةَّعائمػةَّفيػيَّلمقػوانيفَّتخضػعَّممػاَّأكثػرَّلمتقاليػدَّتخضػعَّكانػت
َّومػاَّعمييػاَّحصػمتَّالتػيَّواالجتماعيػةَّوالثقافيػةَّاالقتصػاديةَّالتطػوراتَّلكػفَّالريػؼَّىػو

َّالعراقيػةَّلمعائمػةَّالحديثػةَّالصػورةَّظيػورَّإلػىَّأدىَّوتصػنيعَّتحضػرَّعمميػاتَّمػفَّرافقيػا
َّيعػودَّالمجتمػعَّفػيَّيحصػؿَّتغيػرَّأيَّافَّوأطفاليمػا،َّالػزوجيفََّّمػفَّتتكػوفَّالتػيَّالمصػغرة

َّبنػاءَّيتنػاوؿَّفانػوَّالتغيػرَّيحصػؿَّوعنػدماَّمقػدمتياَّفػيَّاألسػرةَّتقػؼَّعوامػؿَّعػدةَّإلػى
َّالتكنولوجيػةَّفالعوامػؿَّالكبيػر،َّالمجتمػعَّفػيَّيػؤثرَّلكػيَّعبلقػاتَّمػفَّفيػوَّومػاَّاألسػرة

َّوتحػػدث،األسػرةََّّتركيػبَّفػيَّاثػراَّواسػرعياَّظيػوراَّالعوامػؿَّىػذهَّأكثػرَّىػيَّواالقتصػادية
المسػػاواةََّّمنظػػورَّمػػفَّاألسػػرةَّأعضػػاءَّبػػيفَّالعبلقػػاتَّطبيعػػةَّفػػيَّبنائيػػةَّتغيػػرات

َّتسػػامحَّزادَّواالقتصػػادي،َّالثقػػافيَّالمسػػتوىَّوبأزديػػادَّوالمسػػؤوليةَّالسػػمطةَّفػػيَّوالمشػػاركة
َّتفيمػػاَّأكثػػرَّواصػػبحَّالرجػػؿ َّاألسػرةَّوافَّاألسػرة،َّأعضػاءَّبػيفَّاإلنسػانيةَّلمعبلقػاتَّ
َّفػيَّلمتغيػرَّالعػالميَّالتيػارَّعػفَّتختمػؼَّالَّالعراقيػة َّبغػػضَّاإلنسػػانيةَّاألسػػرةَّمجػػاؿَّ
َّ.(24)المجتمعيػػةَّالظػػروؼَّاخػػتبلؼَّعػػفَّالنظػػر

َّ  
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 المبحث الثالث : المحددات االجتماعية لمكانة المسن في األسرة العراقية

 . المستوى التعميمي1َّ

َّفيَّ َّتدني َّالى َّبعضَّاالحياف َّفي َّيؤدي َّلممسف َّالعممي َّانخفاضَّالمستوى اف
َّ َّالجديد َّالجيؿ َّمع َّالمتبع َّاألسموب َّيولدََّّ،مستوى َّاألبناء َّرأي َّاحتراـ َّعدـ َّاف حيث

َّوالذيَّ َّواتفاؽَّاآلراء َّالتبلحـ َّفيؤديَّالىَّقمة َّابائيـ َّاحتراـ َّوعدـ ضعؼَّإيمافَّاالبناء
اَّالذيَّيحصؿَّىوَّنابعَّمفَّنبذهَّأوََّّعدـَّبدورةَّيؤديَّالىَّنفورَّالمسفَّواعتقادهَّافَّىذ

َّالكبر َّعند َّمستوياتَّ(25)احترامو َّعمى َّالحاصميف َّالسف َّكبار َّأف َّكشفت َّفالدراسات .
َّالصحي َّاالختبلفاتََّّ،تعميميةَّأعمىَّيميموفَّالىَّالتصرؼَّبطريقةَّتعززَّوضعيـ وىذه

َّ َّبالرجاؿ َّمقارنو َّالنساء َّصفوؼ َّبيف َّوضوحا َّأكثر َّتصرؼََّّ،ىي َّاحتماؿ َّأف ذلؾ
يداَّبطريقةَّتحفظَّصحتيفَّىوَّضعؼَّاحتماؿَّحصوؿَّذلؾَّمفَّالنساءَّمفَّالمتعمماتَّج

َّ.(26)ذواتَّالمستوىَّالتعميميَّاألدنى

َََََََّّّّّّّ. الحالة االقتصاديةً

َّدخؿَّ َّعمى َّوالحصوؿ َّاالقتصادي َّاألمف َّلممسنيف َّيكفؿ َّنظاـ َّيتوفر َّاف يجب
َّوالسمع َّالخدمات َّاسعار َّفي َّالزيادة َّمع َّيتمشى َّالمنخفضَّ(27)مناسب َّالمسف َّفدخؿ .

َّ َّينعكسَّعمىَّيؤدي َّالذي َّاالمر َّلو َّاالساسية َّاالحتياجات َّمف َّالعديد َّتمبية َّعدـ الى
ظيورَّالعديدَّمفَّالمشكبلتَّالماديةَّالتيَّتواجيوَّوتؤثرَّعمىَّانخفاضَّمستوىَّالمعيشةَّ

َّأعماؿََّّ، َّعمىَّممارسة َّقدرتيـ َّالىَّعدـ َّيؤديَّبيـ َّالسف َّفي َّتقدميـ َّالىَّأف إضافة
َّكأعب َّجديدة َّمادية َّاعباء َّتظير َّوبالتالي َّوغيرىاجديدة َّالعبلج َّلظيورَّونتيجةَّ،اء

َّالسفَّكبارَّيحتاجَّلذلؾَّالمشكبلتَّىذةَّحدةَّلتخفيؼَّالماديةَّالحاجةَّتتولدَّالمشكبلت
َّ.(28)االساسيةَّاحتياجاتيـَّتمبيةَّاجؿَّمستمرمفَّماديَّدخؿَّالى

 . عدد األبناء3
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َّوالمجتمع َّاألسرة َّتممؾ َّما َّأغمى َّىـ لياـََّّ،األبناء َّوا  َّحنانيا َّباعث َّلؤلسرة فيـ
َّالعرقيَّالبيولوجيَّواالجتماعيَّالمتواصؿَّعبرَّ َّاليوميَّلمبقاءَّوالتقدـَّورصيدىا كفاحيا

َّالممتدة َّالتاريخية َّواألمياتَّفيَّحياتيـََّّ،العصور َّلكؿَّجيؿَّمفَّاآلباء َّأىمية فمؤلبناء
َّلممستقبؿ َّونظرتيـ َّفيَّكؿَّجيؿَّالمستقبؿََّّ،الحاضرة َّفيـ َّلممجتمع َّبالنسبة العرقيَّأما

.افَّمفَّدوافعَّاالنجابَّ(29)واالجتماعيَّوالحضاريَّالذيَّيرقبوَّبشغؼَّلئلصبلحَّوالتقدـ
َّاألبويفَّالسيماَّ َّالىَّالعوفَّالماديَّومساعدة ىيَّالدوافعَّاالقتصاديةَّفقدَّتحتاجَّاالسرة
فيَّاياـَّالشيخوخةَّوالعجزَّفيعمدوفَّالىَّتعميـَّاالوالدَّحرفةَّيكسبوفَّمفَّخبللياَّأسبابَّ

َّفيَّشيخوخت َّلئليفاءََّّ،يـالمعيشة َّمطموبًا َّاإلنجابَّأمرًا َّكاف وفيَّالمجتمعاتَّالزراعية
َّاألرض َّتحتاجيا َّالتي َّالعراقيََّّ،بمتطمباتَّاألعماؿ َّالمجتمع َّفي َّإنجابَّاألوالد وكاف

َّ.(30)يعنيَّضمافَّمكانةَّمرموقةَّومنزلةَّرفيعةَّلؤلبويف

 . العالقات االجتماعيه 4

ؾَّمباشرةَّوتتضمفَّىذةَّالحياةَّاالجتماعيةَّىيَّتفاعبلتَّمعَّأشخاصَّخارجَّعائمت
االجتماعاتَّوغيرىا(َّأوََّّ-التجمعاتََّّ–االلعابََّّ–التفاعبلتَّأنشطةَّمتكررةَّكػَّ)المشيَّ

ففائدةَّالعبلقةَّاالجتماعيةَّمعروفةَّجيدًاَّفيَّعمـَّالطبَّوعمـَّاالجتماعََّّ،مجردَّمحادثاتَّ
َّعمى َّتساعد ََّّفيي َّالعاطفي َّبالخرؼالدعـ َّاإلصابة َّمخاطر َّمف فالعزلةََّّ،َّوتقمؿ

سيئةَّمفَّالناحيةَّالصحيةَّوالعاطفيةَّوالجسديةَّوتـَّربطوَّباالكتئابَّوالوحدةََّّاالجتماعية
فالنشاطَّاالجتماعيَّالذيََّّ،ويؤديَّالىَّشعورَّبأنيـَّغيرَّمرغوبيفَّفييـَّأوَّكونيـَّعبئاًَّ

َّ.(31)يؤدونوَّيؤديَّإلىَّتحسيفَّثقتيـَّبأنفسيـَّوحالتيـَّالعقميةَّبشكؿَّعاـ

وتكويفَّعبلقاتَّاجتماعيةََّّتتناقصَّقدراتَّكبارَّالسفَّعمىَّالتفاعؿَّاالجتماعي
َّ َّبموتَّاالصدقاء َّفقدوىا َّالتي َّلمعبلقاتَّاالجتماعية َّالصداقاتَّوتتقمصََّّ،بديمة فتقؿ

َّالرحبلتَّ َّعف َّالسف َّكبار َّمف َّالكثير َّويعزؼ َّالكبر َّمرحمة َّفي َّاالجتماعية االنشطة
َّالعامة َّواالنشطة َّالخروجَّ(32)والزيارات َّبعد َّوأصدقائو َّالمسف َّبيف َّفتتقمصَّالعبلقات .
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َّيؤثرَّعمىَّالجوانبَّالنفسيةَّلسفَّالتقاع َّأوَّالسفرَّمما َّلموفاة َّأوَّفقدَّاالصدقاءَّنتيجة د
َّ.(33)لممسنيف

 وقت الفراغ.5

يقصدَّبوقتَّالفراغَّىوَّالوقتَّالذيَّيكوفَّالفردَّفيوَّحرًاَّمفَّالتزاماتَّأوَّارتباطاتَّ
أخرىَّبحيثَّيمكفَّاالستفادةَّمفَّىذاَّالوقتَّفيَّالراحةَّواالسترخاءَّأوَّفيَّممارسةَّأنواعَّ

َّ َّذاتو َّبتطوير َّعميو َّتعود َّالنشاط َّالوظائؼََّّ،مف َّمف َّمجموعة َّالفراغ َّوقت ويشغؿ
َّوَّ َّبإرادتو َّالتيَّينغمسَّفييا َّلغرضَّتنميةَّواألنشطة َّأو َّمنفعة َّأو َّراحة َّعف ذلؾَّبحثًا

معموماتوَّأوَّلتحسيفَّميارتوَّأوَّلئلسياـَّفيَّتقديـَّخدماتَّتطوعيةَّلممجتمعَّالذيَّيحيطَّ
وفيَّوقتَّالفراغَّيعطيََّّ،بوَّوذلؾَّبعدَّتركوَّلعممةَّاالساسيَّسواءَّالعائميَّأوَّاالجتماعي

َّأذ َّمع َّلتتبلءـ َّتغييرىا َّأو َّالترفييية َّنشاطاتو َّاختيار َّحرية َّالفرديةَّالفرد َّوتطمعاتو واقو
َّمبرمجةَّ َّأو َّقسرية َّتكوف َّيجبَّأال َّاإلنساف َّيمارسيا َّالتي َّالفراغ َّونشاطات والجمالية

َّمعينة َّجية َّقبؿ َّمف َّعميو َّمفروضة َّأو َّيمارسياََّّ،مسبقا َّالتي َّالفراغ وتختمؼَّأنشطة
األفرادَّفيَّالمجتمعَّباختبلؼَّأعمارىـَّوأجناسيـَّوخمفياتيـَّاالجتماعيةَّوالطبقيةَّوأذواقيـَّ

َّوتطم َّومصالحيـ َّوأىدافيـ َّفترةََّّ،عاتيـ َّفي َّالنشاط َّمجاؿ َّفي َّالضعؼ َّمواطف ومف
فنجدَّالكثيرَّمفَّالمتقاعديفَّحالياَّينظروفَّالىََّّ،التقاعدَّىوَّكيفيةَّاستقبلؿَّوقتَّالفراغَّ

َّكبرى َّمشكمة َّيمثؿ َّانو َّعمى َّالفراغ َّوقت َّبعدََّّ،شغؿ َّيعمموف َّمنيـ َّقميمة َّنسبة فنجد
وشغؿَّوقتََّّ،يمةَّمفَّالفراغَّيحتاجوفَّلشغمياالتقاعدَّوالنسبةَّاالكبرَّاماميـَّساعاتَّطوَّ

َّالجسمانيَّ َّالعجز َّالى َّيرجع َّقد َّبعضيا َّتقيد َّظروؼ َّفيناؾ َّحرًا َّدائما َّليس الفراغ
وبعضياَّيرجعَّإلىَّخبراتَّالمعيشةَّلممتقاعدَّأوَّالىَّالتغيراتَّفيَّالبيئةََّّومفَّبيفَّىذهَّ

َّ َّوالذاتية َّالحركية َّالرعاية َّعمى َّالقدرة َّىي ََّّ–التغيرات َّاالَّ–والدخؿ مكاناتَّوتوافر
َّالمجتمعَّ َّعمى َّينبغي َّلذا َّالذنب َّالنفوسَّوالخوؼَّمف َّتتممؾ َّالتي واإلحساسَّبالنياية
َّأفَّتغيرَّأساليبيـَّفيَّقضاءَّأوقاتَّفراغيـَّ َّالتيَّمفَّشأنيا اتخاذَّاالجراءاتَّالمناسبة

َّ.(34)والتوجوَّنحوَّممارسةَّأنشطةَّالفراغَّالجيدة
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 . التنشئة االجتماعية6

وىيَّتحويؿَّالفردََّّ،ةَّجوىريةَّفيَّحياةَّالبشرأفَّالتنشئةَّاالجتماعيةَّتعتبرَّعممي
َّاالجتماعيَّليكتسبَّبذلؾَّ َّبيولوجيَّإلىَّكائفَّاجتماعيَّعفَّطريؽَّالتفاعؿ مفَّكائف
َّواتجاىاتَّومعاييرَّتدخؿَّفيَّبناءَّشخصيتوَّلتسيؿَّلوَّاالندماجَّفيَّالحياةَّ سموؾَّقيمًا

َّبالش َّوتنتيي َّفالرشد َّفالمراىقة َّبالطفولة َّتبدأ َّمستمرة َّبذلؾ َّوىي َّاالجتماعية َّ،يخوخة
َّأوَّ َّالفرد َّشخصية َّبناء َّفي َّميما َّدورا َّتمعب َّالتي َّالتنشيئية َّاالساليب َّكافة وتشمؿ

َّ.(35)اختبللياَّمفَّجميعَّالجوانبَّوىذهَّتؤثرَّعمىَّمكانتوَّفيَّاالسرةَّوالمجتمع

كماََّّ،ومفَّعصرَّآلخرََّّ،وتختمؼَّأساليبَّالتنشئةَّاالجتماعيةَّمفَّمجتمعَّألخرَّ
َّباختبلؼَّالطب َّالواحد َّالمجتمع َّتختمؼَّداخؿ َّاالجتماعية َّمعياراََّّ،قات َّيعتبر َّما واف

َّفيَّمجتمعَّآخرَّ َّأوَّشذوذًا َّفيَّمجتمعَّيعدَّانحرافا وىناؾَّظروؼَّاجتماعيةََّّ،مطموبا
َّالمستوىَّ َّارتفاع َّبينيا َّمف َّاالساليب َّىذه َّتغيير َّالى َّأدت َّمجتمعنا َّعمى طرأت
َّالظروؼَّقدَّ َّالغربيةَّوىذه َّالتكنولوجيا االقتصاديَّلؤلسرةَّوارتفاعَّنسبةَّالتعمـَّواستخداـ

َّ.َّ(36)اثرتَّفيَّمكانةَّأوَّادوارَّكبارَّالسفَّفيَّالمجتمع

َّ. األسرة 7

َّ َّبرعايتو َّالمسف َّاسرة َّسبيؿَّوتمتـز َّعمى َّنفسو َّعمىَّرعاية َّقادر َّغير َّكاف متى
َّوالصحيةَّ َّاالجتماعية َّاحتياجاتو شباع َّوا  َّرعايتو َّفي َّىاـ َّدور َّمف َّليا َّلما التضامف

َّباألماف َّأسرتو َّداخؿ َّالمسف َّيشعر َّأف َّفيجب َّواالقتصادية َّالخميةََّّ،والنفسية ألنيا
فَّلذاَّيجبَّاألساسيةَّالمسؤولةَّعفَّتوفيرَّالحاجاتَّاالساسيةَّوالضروريةَّألفرادىاَّالمسني
َّ.(37)عمىَّجميعَّأفرادىاَّالتكاتؼَّعمىَّرعايتيـَّوالعمؿَّعمىَّتمبيةَّكافةَّاحتياجاتيـ

َّوالمتطمباتَّ َّالمستمزمات َّكؿ َّتوفير َّفي َّيتمثؿ َّلؤلسرة َّوالرئيسي َّالياـ والدور
حيثَّيعدَّالجوََّّ،فقدَّكافَّلكبارَّالسفَّمكانةَّمميزةَّفيَّاالسرةَّ،االساسيةَّفيَّحياةَّالمسف

َّال َّأىـ َّمف َّكبارَّاألسريَّالمنسجـ َّفييـ َّبما َّاألسرة َّأفراد َّالتيَّتؤثرَّعمىَّصحة عوامؿ
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َّبسببَّضعفيـَّ َّاالخريف َّقبؿ َّمف َّومساعدة َّوتعاوف َّرعاية َّالى َّيحتاجوف َّالنيـ السف
حيثَّأكدَّالعديدَّمفَّالباحثيفَّأفَّمعظـَّكبارَّالسفَّيجدوفَّصعوبةَّفيَّالقياـََّّ،وعجزىـَّ

َّالمبلبسَّ َّخمع (َّ َّمثؿ َّالشخصية َّتخصَّحياتيـ َّالوجباتَّ–بأشياء ََّّأعداد َّ–البسيطة
القياـَّبأعماؿَّمنزليةَّخفيفةَّ(َّوذلؾَّبسببَّضعفيـَّوالخوؼَّمفَّالتعرضََّّ–االستحماـَّ

َّعمىَّالتفاعؿَّاالجتماعيَّوبالتاليََّّ،لمسقوطَّوالمتاعبَّالجسدية وكذلؾَّتناقضَّقدراتيـ
َّلكبارَّالسف َّالعبلقاتَّاالجتماعية َّفيَّتعزيز َّدورَّكبيرَّوىاـ َّفالدورَّ(38)فإفَّلؤلسرة َّ .

َّالمسنيف َّنحو َّواالجتماعيةََّّاألسري َّالمادية َّوالخدمات َّاألعماؿ َّمف َّمجموعة ىو
َّ،األبناءََّّ،التيَّيقدمياَّأىؿَّالمسفَّكالزوجةَّأوَّالزوجََّّ،والصحيةَّوالنفسيةَّواالقتصاديةَّ

البناتَّواالقاربََّّبشكؿَّمباشرَّأوَّغيرَّمباشرَّالىَّالفردَّالمقيـََّّداخؿَّاألسرةََّّ،األحفادَّ
َّ.(39)الجتماعيةَّالطبيعيةمعيـَّواتاحةَّالفرصةَّلوَّلبلندماجَّفيَّالحياةَّا

 .الحالة الصحية 8

َّتتناغـَّ َّكميا َّأوَّدينية َّاوَّاقتصادية َّأوَّاجتماعية المشكبلتَّسواءَّكانتَّصحية
لتؤديَّفيَّالنيايةَّالىَّالشعورَّبعدـَّالقدرةَّعمىَّالتوافؽَّالنفسيَّواالجتماعيَّمعَّالظروؼَّ
االجتماعيةَّالمتغيرةَّوالسريعةَّالتيَّيمرَّبياَّالمسفَّويؤديَّذلؾَّالىَّنقصَّالحيويةَّبصفةَّ

.َّاظيرتَّالدراساتَّبأفَّ(40)كتئابَّواالنعزاؿَّوالعدوانيةَّعامةَّوىذاَّالنقصَّيؤديَّالىَّاال
َّبالمشاكؿَّ َّخطرَّاالصابة َّلدييـ المسنيفَّالذيفَّيفتقروفَّالىَّالتفاعؿَّاالجتماعيَّيزداد
َّيحتاجَّ َّفقد َّاالخريف َّمع َّاجتماعيا َّيتفاعموف َّالذيف َّالمسنيف َّمف َّاكبر َّبشكؿ الصحية

َّ.(41)االجتماعيةالمسنيفَّالذيفَّيعيشوفَّبمفردىـَّالىَّبذؿَّجيودَّلتجنبَّالعزلةَّ

 . الحالة النفسية9

َّالنفسيةَّ َّمستوىَّالصحة َّتحدد َّمتعددة َّوبيولوجية ىناؾَّعوامؿَّاجتماعيةَّونفسية
فافَّكثيرََّّ،لمشخصَّواضافةَّإلىَّضغوطاتََّّالحياةَّالنمطيةَّالشائعةَّبيفَّجميعَّالناس

َّأوَّ َّالحركة َّبسببَّمحدودية َّمستقمة َّالعيشَّبصورة َّعمى َّقدرتيـ َّيفتقدوف َّالمسنيف مف
االلـَّالمزمفَّاوَّغيرىاَّمفَّالمشاكؿَّالنفسيةَّوالبدنيةَّفيحتاجوفَّالىَّرعايةَّالضعؼَّاوَّ
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َّاألجؿ َّأوََّّ،طويمة َّوالحداد َّالحزف َّحوادث َّمف َّلممعاناة َّعرضة َّاكثر َّالسف َّكبار واف
َّالىَّ َّتؤدي َّمما َّالعجز َّأو َّالتقاعد َّظؿ َّفي َّواالقتصادي َّاالجتماعي انخفاضَّالوضع

َّ.(42)النفسيَّلدىَّكبارَّالسفالعزلةَّوالشعورَّبالوحدةَّوفقدَّاالستقبلؿَّوالضيؽَّ

ومفَّالتغيراتَّالنفسيةَّالتيَّتتفاعؿَّمعَّالتغييراتَّالجسميةَّبصورةَّمستمرةَّومتبادلةَّوالتيَّ
َّمرحمةَّالشيخوخةَّىي: ََّّ-تبلـز

 القمؽَّعمىَّالصحةَّوعمىَّالتقاعدَّوبالتاليَّفقدَّالمكانةَّواالىميةَّوالعزلةَّوالفراغ. . أ

َّمَّ . ة َّشكوى َّأكثر َّالمسف َّحيثَّيصبح َّاالىتماـ َّفي َّاألمراضَّوالتوىـَّالتغير ف
 باإلصابةَّبالعديدَّمفَّاألمراض.

قمؽَّاالنفصاؿَّعفَّالذيفَّارتبطَّبيـَّمفَّاالبناءَّواالصدقاءَّوقمؽَّالموتَّوالقمؽََّّ . د
 عمىَّالماؿَّوميراثَّاألبناء.

المجوءَّالىَّالديفَّمفَّاجؿَّالخبلصَّمفَّالشعورَّبالذنبَّومفَّاالحساسَّببعضَّ . س
 الفردَّأكثرَّتسامحا.ولذلؾَّقدَّيصبحََّّ،الخطاياَّالتيَّارتكبتَّفيَّالماضيَّ

 الحساسيةَّاالنفعاليةَّالعاليةَّوسرعةَّالتأثرَّبكؿَّماَّيقعَّعميوَّمفَّضغوط. . ط

 الميوؿَّالىَّالتشاؤميةَّوالشعورَّبالتعاسةَّوالتشكؾَّفيَّاالخريف. . ػ

َّنقصَّالقدرةَّعمىَّفيـَّمشاعرَّاالخريفَّومشاركتيـَّ. . ؿ

 االجتماعية . البيئة11

أفَّالمسنيفَّفيَّالحياةَّالريفيةَّيشعروفَّأكثرَّبالرضاَّوالقناعةَّعفَّماَّأنجزوهَّوىذاَّ
َّليـَّ َّبالنسبة َّاالجتماعية َّوالمراكز َّاألدوار َّطبيعة َّفي َّوالوضوح َّحياتيـ َّبساطة بسبب

َّ َّالحضرية َّالبيئة َّمف َّتعقيدا َّأقؿ َّواالقتصاديةََّّ،تكوف َّاالجتماعية َّالمسنيف فأدوار
دَّأىميةَّبتقدموَّفيَّالعمرَّعمىَّعكسَّماىوَّكائفَّفيَّوالسياسيةَّفيَّالحياةَّالريفيةَّتزدا
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البيئةَّالحضريةَّوىوَّماَّيظفيَّعمييـَّإحساسَّأنيـَّالزالواَّمرغوبيفَّفيَّوسطيـَّووجودىـَّ
َّ،لوَّمعنىَّفيَّالمجتمعَّ

أماَّالمسفَّفيَّالمجتمعَّالحضريَّفتكوفَّأدوارهَّاالجتماعيةَّغالباَّماتتراجعَّخاصةَّ
فمركزةَّومكانتوَّاالجتماعيةَّتتراجعَّخاصةََّّ،َّعندَّتباعدَّأبناؤهَّوأحفادهَّوأقاربوَّوأصدقائو

إذاَّتباعدتَّعنوَّاألضواءَّالتيَّكانتَّتحيطَّبوَّمفَّخبلؿَّالعمؿَّوالمشاركةَّاالقتصاديةَّ
َّ َّالتقاعد َّبعد َّالتيَّانسحبَّمنيا َّالحالةََّّ،واالجتماعية َّتختمؼَّىذه َّذلؾَّقد َّمع االَّأنو

َّالحرة َّأصحابَّاألعماؿ َّأو َّأصحابَّالثروة َّأو َّالمرموقة الناجحيفََّّألصحابَّالمراكز
َّ.(43)الذيفَّقدَّيكوفَّدورىـَّبارزاَّداخؿَّاألسرةَّوخارجياَّفيَّالمجتمع

فالمسفَّفيَّالمجتمعَّالحضريَّينتابوَّشعورَّبأفَّدورهَّانتيىَّبوصولوَّإلىَّالتقاعدَّ
َّوالنفسية َّالصحية َّحالتو َّتدىور َّالنفسيةََّّ،أو َّالسعادة َّبالكثيرَّمف َّالَّيشعر فيوَّعندئذ

َّالحي َّلتعقد َّالنفس َّعف َّوالرضا َّمستوىَّواالطمئناف َّكارتفاع َّوصعوبتيا َّالحضرية اة
َّبعضياَّ َّاألجياؿ َّبيف َّوالتفاعؿ َّوغيابَّالتواصؿ َّالمالية َّوضعؼَّالموارد َّفييا المعيشة
البعضَّوسيادةَّالنزعةَّالماديةَّوعدـَّالتجانسَّفيَّالنواحيَّاالقتصاديةَّواالجتماعيةَّكماَّ

َّ.(44)ىوَّالحاؿَّفيَّالريؼ

امؿَّعفَّالجيؿَّالذيَّعاشوَّوالمسفَّفيَّالحياةَّالريفيةَّأيضاَّيعبرَّعفَّرضاهَّالك
َّاألوقاتَّ َّبيذه َّيتنعـ َّوىوه َّجيمو َّوأبناء َّوأحفاده َّأبنائو َّمع َّأنشأىا َّالتي َّالعبلقات وعف
َّالحضريةَّخاصةَّ َّعفَّالضغوطَّعمىَّعكسَّالمسفَّفيَّالبيئة َّالبعيدة َّالبسيطة والحياه
َّداخؿَّاألسرةَّ َّتقمصَّأدوارىـ َّبعد َّمايعيشوفَّالعزلة َّغالبا َّالماديةَّصعبة الذيفَّظروفيـ

َّوخارجي َّحولو َّكانتَّمف َّالتي َّالعبلقات َّواختفاء َّبقدوموََّّ،ا َّيحتفموف َّاألبناء َّكاف فقد
َّالقياـَّ َّيستطيع َّال َّواليوـ َّمفخرتيـ َّوكاف َّحاجياتيـ َّوقضاء َّرغباتيـ َّتمبية َّعند خاصة

َّ.(45)بذؿ

 المسن . عمل11
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َّاألسرةَّ َّداخؿ َّوىيبو َّومكانة َّجيدة َّاجتماعية َّعبلقات َّلئلنساف َّيوفر العمؿ
َّ،فأصحابَّالوظائؼَّالعمياَّىـَّاألكثرَّحظاَّفيَّالعبلقاتَّالجيدةَّداخؿَّاألسرةََّّ،وخارجيا

فوظائفيـَّتفرضَّعمييـَّاحتراـَّووقارَّواالبناءَّيعتزوفَّبيـَّأكثرَّفيَّحيفَّيقؿَّىذاَّعندَّ
فالوظيفةَّتمثؿَّعامؿَّفيَّتحديدَّمكانةَّالمسفَّداخؿَّاألسرةََّّ،أصحابَّالوظائؼَّالبسيطةَّ

َّ.َّ(46)حتىَّبعدَّتقاعده

لمتقاعدَّلوَّتأثيرَّبعدـَّاشباعَّدوافعَّالعمؿَّلديوَّوانخفاضَّالمستوىَّفإحالةَّالمسفَّ
األقتصاديَّلؤلسرةَّوزيادةَّوقتَّالفراغَّوشعورهَّبعدـَّاىتماـَّالمجتمعَّبوَّمماَّيؤثرَّعميوَّ

فخبلؿَّمرحمةَّالتقاعدَّتحدثَّتغيراتَّاجتماعيةَّونفسيةََّّ،ويؤديَّالىَّزيادةَّمشاكؿَّاألسرةَّ
َّالم َّوفي َّاالجتماعي َّالدور َّفي َّاألسريةَّكالمتغيرات َّالعبلقات َّوفي َّاالجتماعية كانة

َّالصحية َّبالعزلةََّّ،والنواحي َّإحساسو َّفي َّويسيـ َّالمسف َّعمى َّالتقاعد َّيؤثر حيث
فبعضَّالمسنيفَّيكونوفَّمييئيفَّلذلؾَّوقياميـَّبأدوارَّجديدةَّلكفَّاألخريفََّّ،االجتماعيةَّ

َّ.(47)تقيرىـَّالوحدةَّوالعزلة

َّالتراثَّبنقؿَّىامةَّقافيةثَّوظيفةَّتؤديَّوجدةَّجدَّكنفياَّفيَّيعيشَّالتيَّفاألسرة
َّفيَّأساسيَّبدورَّوالجدةَّالجدَّيقـوَّحيثَّاألحفادَّجيؿَّالىَّاألجدادَّجيؿَّمفَّالثقافي
َّوسدَّاألسرةَّأحواؿَّتفقدَّفيَّىاـَّبدورَّالجدافَّفيقوـَّ،َّوجذورىاَّاألسرةَّتاريخَّونقؿَّحفظ

َّالتيَّاألدوارَّفمفَّ،أنشغاليـَّلكثرةَّوراءىـَّواألمياتَّاإلباءَّجيؿَّيتركياَّقدَّالتيَّالثغرات
َّالزوجةَّحمؿَّفتراتَّفيَّسيماَّالَّاألحفادَّحضانةَّدورَّ،الجدةَّوخصوصاَّالجدافَّبياَّيقـو

َّ.(48)العمؿَّالىَّالزوجةَّخروجَّحالةَّفيَّأوَّووالدتيا

 . التغير االجتماعي1ً

لقدَّأدتَّالتغيراتَّوالتحوالتَّالتيَّحدثتَّفيَّالعالـَّوالتيَّأثرتَّعمىَّاالسرةَّفيَّ
شكمياَّوبنيتياَّووظائفياَّالىَّتغييرَّفيَّنسؽَّالقيـَّوالمعاييرَّالتيَّكانتَّتوجوَّسموكياتَّ
َّفيَّ َّبوضوح َّالتغيرات َّىذة َّتظير َّوقد َّاالجتماعية َّومكاناتيـ َّأدوارىـ َّوتحدد األفراد

َّالتي َّالمعاصرة َّالغربية َّمعََّّالمجتمعات َّظيرت َّاخرى َّومعايير َّوالسرعة َّبالقوة تؤمف
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َّ،والدراساتَّالمنجزةَّبيذاَّالصددَّنبلحظ"َّتدحرجَّمكانةَّالمسنيفَّفيياََّّ،التغيراتَّالحاصمة
َّقادريفَّعمىَّ َّفييا َّالتيَّيكونوف َّالمرحمة َّتخطوا َّقد َّالسف َّبأفَّكبار حيثَّيسودالشعور

َّ.ََّّ(49)االنتاجَّوالعطاء"

أفَّماَّأصابَّالمجتمعَّواألسرةَّمفَّتطورَّوتغيرَّاجتماعيَّغيرَّمفَّوضعَّالمسفَّ
َّالمسنيفَّأسرىـَّإلىَّ َّمفَّأسرتوَّاألمرَّالذيَّدعا فيَّاألسرةَّومدىَّالرعايةَّالتيَّيتمقاىا
البحثَّعفَّوسيمةَّأوَّرعايةَّلمتخميَّعفَّىذهَّالمسؤوليةَّأوَّمفَّجيوَّأخرىَّشعورَّالمسفَّ

الذيَّيظيرَّلوَّفيَّاألسرةَّوماَّساعدَّىذاََّّبنفسوَّفيَّحاجةَّلمبحثَّعفَّبديؿَّنظراَّلمعبء
أكثرَّىوَّتفاقـَّمشكمةَّرعايةَّالمسنيفَّالصحيةَّوالطبيعيةَّوحتىَّاالجتماعيةَّواالقتصاديةَّ
َّأمورىـَّ َّفي َّاألبناء َّعمى َّاالعتماد َّعف َّالمسنيف َّبيف َّاالستقبلؿ َّتزايد َّالى والميؿ

َّ.(50)الشخصية

 . العالقات الزوجية13

اةَّالفردَّخاصةَّاذاَّكانتَّناجحةَّفافَّلياَّاثرَّالعبلقةَّالزوجيةَّلياَّدورَّكبيرَّفيَّحي
َّالمسفَّ ودورَّالزوجةَّوالزوجَّيمكفَّافَّيكوفَّاكثرَّاىميةَّفيَّوقتََّّ،ايجابيَّفيَّحياة

فحضورََّّ،االحالةَّالىَّالتقاعدَّأوَّعندَّاالصابةَّبامراضَّتعيقوَّعفَّالحياةَّاالجتماعيةَّ
َّالنفسي َّالصحة َّفي َّمزايا َّعدة َّولو َّالمسنيف َّعند َّايجابياتَّعديدة َّلو َّيولدَّالزوج َّفيو ة

ولوَّأثرَّعمىَّالعمؿَّاالجتماعيَّوالرعايةَّالصحيةَّواالعانةََّّ،االحساسَّوالشعورَّباالمفَّ
ومفَّالناحيةَّالسوسيولوجيةَّيتقاسـَّالزوجيفَّالسمطةَّداخؿَّاالسرةََّّ،عمىَّالشفاءَّوغيرىاَّ

ومفَّخبلؿَّعمؿَّالزوجةَّومشاركتياََّّ،بمجردَّتحويمياَّمفَّالتقميديةَّالىَّاألسرةَّالحديثةَّ
َّأ َّالدخؿ َّالقرارَّفي َّاتخاذ َّسمطة َّخبلؿ َّمف َّاألسرة َّداخؿ َّأكبر َّومكانة َّدور َّليا صبح

ىذاََّّ،وسمطةَّاالمرَّفأصبحتَّتتقاسمياَّمعَّاالبَّالذيَّكافَّيحتكرَّىذهَّالسمطةَّوحدهَّ
َّالبنيةَّقمؿَّمفَّمسؤوليةَّاالبَّوسمطتوَّووظيفتوَّ التقسيـَّالجديدَّفيَّوظائؼَّانساؽَّىذه

خبلؼَّبالماضيَّكانتَّتنتقؿَّسمطةَّومكانتوَّداخؿَّاألسرةَّلصالحَّاالـَّأوَّالزوجةَّعمىَّ
َّ.َّ(51)االبَّالىَّاالبفَّاالكبرَّفيَّاالسرةَّالتقميدية
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 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 اوال. االستنتاجات 

َّ،َّاالسرةَّفيَّمكانتوَّتحديدَّفيَّدوراَّلممسفَّالتعميميَّلممستوىََّّافَّعمىَّالمبحوثوفَّاكد.1
َّافَّ-:يأتيَّكماَّوىيَّالدورَّىذاَّفيياَّيتجسدَّالتيَّالمجاالتَّالمبحوثوفَّحددَّوقد

َّالتعميميَّالمستوى َّافَّ،َّوسموكيـَّوالمينيةَّالنفسيةَّلمؤىبلتيـَّتحسينيـَّمدىَّيحددَّ
َّالتعميميَّالمستوى َّالمستوىَّافَّ،َّالجديدَّالجيؿَّمعَّالمتبعَّاالسموبَّمستوىَّيحددَّ
َّالتعميميَّالمستوىَّافَّ،َّواالبناءَّاالباءَّبيفَّاالراءَّواتفاؽَّالتبلحـَّمدىَّيحددَّالتعميمي

َّالمستوىَّافَّ،َّاستعدادتََّّمفَّلدييـَّعماَّبالتعبيرَّالمتكامؿَّنموىـَّتحقيؽَّمدىَّيحدد
َّ.البائيـَّاالبناءَّواحتراـَّايمافَّدرجةَّيحددََّّالتعميمي

َّوافَّ،َّاسرىـَّافرادَّبيفَّواالطمئنافَّبالراحةَّيشعروفَّالمبحوثيفَّنصؼَّمفَّاكثرَّاف.2
َّيشعرىـَّالَّاسريَّجوَّمفَّتعانيَّعنياَّالنظرَّغضَّيمكفَّوالَّباليينةَّليستَّنسبة

َّعرضةَّيكونوفَّوبالتاليَّباالمافَّشعورىـَّعدـَّالىَّيقودَّمماَّالنفسيةَّوالراحةَّباالطمئناف
َّمعنويةَّفروقاَّوجدناَّوقد.َّمريحاًََّّاسرياًََّّجواًََّّيعيشوفَّالذيفَّبأولئؾَّمقارنةَّاكثرَّلبلكتئاب

َّوذلؾَّاسرىـَّافرادَّبيفَّوالراحةَّباالطمئنافَّشعورىـَّمدىَّحوؿََّّالمبحوثيفَّاجاباتَّفي
َّ.حضريةَّاالجتماعيةَّخمفيتيـَّممفَّالمبحوثيفَّولصالحَّاالجتماعيةَّلمخمفيةَّوفقا

َّكمماَّحيثَّ،َّاالسرةَّفيَّومكانتوَّالمسفَّفراغَّوقتَّاتساعَّبيفََّّارتباطيةَّعبلقةَّىناؾ.3
َّوصفتَّوقدَّ،َّبالعكسَّوالعكسَّاالسرةَّداخؿَّمكانتوَّارتفعتَّكمماَّالمسفَّفراغَّوقتَّازداد
َّ.السكفَّمنطقةَّلمتغيرَّوفقاَّوذلؾَّضعيفةَّبكونياََّّالعبلقةَّىذهََّّقوة
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 ثانيا. التوصيات

َّعفَّفضبلَّوالماليةَّوالروحيةَّوالترفيييةَّوالعاطفيةَّالجسديةَّالمسنيفَّاحتياجاتَّتمبية.1
َّوالمسؤوؿََّّ،َّاسرىـَّافرادَّبيفَّواالطمئنافَّبالراحةَّيشعرىـَّمماَّ،َّليـَّالنفسيَّالدعـَّتقديـ
َّ.َّواحفاداًََّّابناءًََّّافرادىاَّبجميعَّاالسريةَّالمؤسسةَّالتوصيةَّىذهَّتنفيذَّعف

َّذلؾَّليـَّيتيحَّحتىَّوالدييـَّمفَّقريباَّالسكفَّعمىَّالمتزوجوفَّاالبناءَّحرصَّضرورة.2
َّلتجنبَّاحتياجاتيـَّوسدَّرعايتيـَّعمىَّواالشراؼَّمعيـَّيوميَّوبشكؿَّالمباشرَّالتواصؿ
َّ.باالغترابَّشعورىـ

َّيجبَّحيثَّوالتوجيوَّواالرشادَّالحكمةَّمنبعَّبأنيـَّالمسنيفَّالىَّالنظرَّضرورة.3
َّدورىـَّبانكماشَّشعورىـَّلتجنبَّاالسرةَّبأفرادَّتتعمؽَّوواردةَّشاردةَّكؿَّفيَّاستشارتيـ
َّ.االسريةَّالمؤسسةََّّالتوصيةَّىذهَّتنفيذَّعفَّوالمسؤوؿََّّ،َّاالسرةَّفيَّوالتربويَّالسمطوي

َّ

َّالمصادرَّواليوامش:
                                                           

 .573ص،  2002،  اٌمبهزح،  واٌزؼٍُُوسارح اٌززثُخ ،  : اٌّؼغُ اٌىعُش ( ِغّغ اٌٍغخ اٌؼزثُخ 1

ِؼهذ اٌجؾىس ،  : صىرح اٌؼزة واإلطزائٍُُُٓ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾذح األِزَىُخ ( ٔبدَخ طبٌُ 2

 .43ص،  1771،  عبِؼخ اٌمبهزح،  واٌذراطبد اٌؼزثُخ

: اٌّؾذداد االعزّبػُخ وااللزصبدَخ ٌٍزخغُظ ثبٌّشبروخ فٍ رُّٕخ  ( أؽّذ ِؾٍ خٍف صمز 3

 .60ص،  2011،  االطىٕذرَخ،  دار اٌزؼٍُُ اٌغبِؼٍ،  اٌّغزّغ اٌّؾٍٍ واٌؼبٌٍّ

 .771ص،  2007،  ثُزود ، اٌغجؼخ اٌىبصىٌُىُخ،  : إٌّغذ فٍ اٌٍغخ ( ٌىَض ِؼٍىف 4

بفُخ ٌٍٕشز ـاٌضم،  ٍؾبد ػصز اٌؼىٌّخـ: ِؼغُ ِصغ بفٍـذ اٌىـبػ ػجـطّبػًُ ػجذ اٌفزا ( د. 5

 . 432ص،  2006،  ىسَغـواٌز

دار اٌزٕىَز ٌٍغجبػخ ،  1ط،  ِؾّذ ػجذ إٌجٍ -زعّخ ر،  : لٍك اٌظؼٍ إًٌ اٌّىبٔخ ( آالْ ُدو ُثىرىْ 6

 .4ص،  2011،  ثُزود – ٌجٕبْ،  وإٌشز
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: دوافغ رفضًُ اٌّهٓ ٌذي اٌظىبْ دراطخ طىطُى دَّىغزافُخ فٍ  ( فزاص ػجبص فبضً اٌجُبرٍ 7

 .143ص،  2001 ، 71اٌؼذد،  شؤوْ اعزّبػُخِغٍخ ،  اٌّىبٔخ االعزّبػُخ ٌٍّهٕخ

،  ػبٌُ اٌىزت،  1ط،  اٌّغٍذ االوي،  : ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼزثُخ اٌّؼبصز ( أ.د.اؽّذ ِخزبر ػّز 1

 .714ص،  2001،  اٌمبهزح

،  : ِىطىػخ إٌظزَخ اٌضمبفُخ اٌّفبهُُ واٌّصغٍؾبد االطبطُخ ( أٔذرو إدعبر وثُزز طُذعىَه 7

 .301ص،  2014،  اٌّزوش اٌمىٍِ ٌٍززعّخ،  2ط ، هٕبء اٌغىهزٌزعّخ ر

 .222ص، 13ط،  ٌظبْ اٌؼزة : ( اثٓ ِٕظىر 10

،  : رػبَخ اٌّظُٕٓ لضبَب وِشىالد اٌزػبَخ االعزّبػُخ ٌٍفئبد اٌخبصخ ( د. طُذ طالِخ اثزهُُ 11

 .7ص،  1777،  االطىٕذرَخ،  اٌّىزت اٌؼٍٍّ ٌٍىّجُىرز وإٌشز واٌزىسَغ،  2ط

 اٌزَبض،  ِىزجخ اٌمبٔىْ وااللزصبد،  1ط،  : ؽّبَخ ؽمىق وجبر اٌظٓ اٌذَٓ األؽّذ ( وطُُ ؽظبَ 12

 .10ص،  2016، 

،  2004،  ِصز،  ِىزجخ اٌشزوق اٌذوٌُخ،  4ط،  : اٌّؼغُ اٌىطُظ ( ِغّغ اٌٍغخ اٌؼزثُخ 13

 .17ص

 .7ص ، 1711 ،ثُزود  ، 1ط ،: اٌؼبئٍخ واٌمزاثخ واٌشواط  اؽظبْ ِؾّذ اٌؾظٓد. (  14

 ،االردْ  ،دار وٕىس اٌّؼزفخ ٌٍٕشز واٌزىسَغ  ، 1ط ،ِؾّذ اٌشَىد : ػٍُ االعزّبع د.اطّبػًُ (  15

 .122ص ، 2010

 .7ص، 2011 ،4471اٌؼذد  ،اٌىلبئغ اٌؼزالُخ  ، 1715ٌظٕخ  4( ٔظبَ دور رػبَخ اٌّظُٕٓ رلُ  16
،  2000 ،اٌمبهزح  ،دار اٌغزَت ٌٍغجبػخ وإٌشز  ،رػبَخ اٌشُخىخخ ُخبئًُ أطؼذ : ( َىطف ِ 17

 .30ص 
 ،24اٌؼذد  ،ِغٍخ اٌجؾىس اٌززثىَخ وإٌفظُخ  ،( د.ِؾّذ ِؾظٓ ؽظُٕبد: ِشىالد وجبر اٌظٓ  11

 .341ص
 .116ص ،:ِصذر طبثكػجذ اٌٍغُفخٍُفخ ِؾّذ (  17
 ، 2006 ،ػّبْ  ،دار اطبِخ  ، 1ط،(ِؾّىد صبدق  طٍُّبْ :اٌّغزّغ واالطبءح ٌىجبر اٌظٓ  20

 .55ص
 .57: ص ٔفظه  اٌّصذر ( 21
 1716 ،اثى ظجٍ  ،ِٕظّخ اٌّؤرّز اٌؼبٌٍّ   ،( فبعّخ ثٕذ ِجبرن : رػبَخ اٌّظُٕٓ فٍ االطالَ   22

 .174ص ،
 .316ص ،( د. ِصٍؼ اٌصبٌؼ : اٌشبًِ لبِىص ِصغٍؾبد اٌؼٍىَ االعزّبػُخ  23
 ، 1717 ،االطىٕذرَخ  ،دار اٌّؼزفخ اٌغبِؼُخ  ،( د. طٕبء اٌخىٌٍ : االطزح واٌؾُبح اٌؼبئٍُخ  24

 .437-437ص
 .460ص، ( فزػ هبدٌ : ِصذر طبثك  25
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 14،  ( اٌّزمذِىْ فٍ اٌؼّز اٌؾبصٍىْ ػًٍ ِظزىي رؼٍٍُّ عُذ َزّزؼىْ ثصؾخ أفضً 26

 ، 2017أوزىثز

https://www.swissinfo.ch. 

 

ثُٓ اٌصؾخ واٌّزض اٌصؼىثبد اٌزاهٕخ  -فٍ اٌؼبٌُ اٌؼزثٍ : وجبر اٌظٓ  ( د. ؽبِذ َؾًُ ِؾظٓ 27

 .147ص ، 2021، اٌذاوزح ٌٍٕشز واٌزىسَغ ،  وآِبي اٌّظزمجً -

 واٌصؾُخ وإٌفظُخ االعزّبػُخ االؽزُبعبد:  اٌغبِذٌ هبدٌ آي ػشَش ِشؼً ثٓ ػبدي .د(  21

 اٌؼزثُخ ثباٌٍّّىخ اٌزؼٍُُ ِٕبهظ فٍ ٌزضُّٕهب ِمززػ رصىر ِغ ٔظزهُ وعهخ ِٓ ٌٍّظُٕٓ واٌّبدَخ

 .314ص،  2017 ، 11اٌؼذد ، االوي اٌّغٍذ ، اإلٔظبُٔخ ٌٍؼٍىَ اٌجبؽخ ِغٍخ ، اٌظؼىدَخ

 دار اٌززثُخ اٌؾذَضخ،  : صؾخ إٌّى اٌشخصٍ ٌألثٕبء فٍ األطزح واٌّذرطخ ِؾّذ سَبد ؽّذاْ ( د. 27

 .7ص،  2015، 

 .75ص،  2020فٍ ضىء إٌصىص اٌّظّبرَخ ،  األطزح اٌؼزالُخ : ( داٌُب فىسٌ األٔصبرٌ 30

 .https://skin.onilacare.com ،عزّبػُخ ٌصؾخ اٌّظُِٕٓذي أهُّخ اٌؼاللبد اال ( ِب 31

دراطخ ُِذأُخ فٍ  ) : دور االطزح اٌغشائزَخ فٍ اٌزػبَخ االعزّبػُخ ٌىجبر اٌظٓ ( صٍُؾخ غٕبَ 32

،  2020 ، 12اٌؼذد ،1ِغٍذ ،  ِغٍخ اٌجبؽش فٍ اٌؼٍىَ االٔظبُٔخ واالعزّبػُخ( ، ثبره  ِذَٕخ

 .621ص

 ،اٌؾذَش  اٌغبِؼٍ اٌّىزت ،ٌٍّظُٕٓ  وإٌفظُخ االعزّبػُخ اٌزػبَخ:  ِؾّذ طُذ فهٍّ ( د. 33

 .47ص،  2012 ،االطىٕذرَخ 

،  2015، ِغٍخ إٌّبي  ، اٌّزمبػذَٓ: ِشىٍخ ولذ اٌفزاؽ ٌذي  ػجذ اٌؼشَش ثٓ ػٍٍ اٌغزَت ( د. 34

https://almanalmagazine.com. 

 dz.info-www.psyco 2020،  : اٌزٕشئخ االعزّبػُخ ( إَّبْ شبدٌ 35

،  االطىٕذرَخ،  دار اٌفىز اٌغبِؼٍ،  االعزّبػُخ: طُىىٌىعُخ اٌزٕشئخ  ػجذ اٌزؽّٓ اٌؼُظىٌ ( د. 36

 .207ص،  1715

 .342ص ِصذر طبثك ،:  ػّزو عه ثذوي ِؾّذ ( د. 37

: دور األطزح اٌغشائزَخ فٍ اٌزػبَخ االعزّبػُخ ٌىجبر اٌظٓ دراطخ ُِذأُخ فٍ  ( صٍُؾخ غٕبَ 31

 .621ص،  2020 ، 1اٌؼذد ، 12اٌّغٍذ،  ِغٍخ اٌجبؽش فٍ اٌؼٍىَ االٔظبُٔخ،ِذَٕه ثبرٕخ

https://www.swissinfo.ch/
https://www.swissinfo.ch/
https://skin.onilacare.com/
https://almanalmagazine.com/
https://almanalmagazine.com/
http://www.psyco-dz.info/
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ِزوش اٌذراطبد واٌجؾىس  ، : اٌزػبَخ األطزَخ ٌٍّظُٕٓ فٍ دوٌخ االِبراد ( فُصً ِؾّذ اٌشراد 37

 .11ص،  2003،  أثى ظجٍ،  اإلطززارُغُخ

،  1777،  االطىٕذرَخ،  دار اٌىفبء ٌذُٔب اٌغجبػخ وإٌشز،  : رػبَخ اٌّظُٕٓ ِؾّذ طُذ فهٍّ ( د. 40

 .106ص

 ، 1440: وجبر اٌظٓ اٌذَٓ َؼُشىْ وؽذهُ  ة. وبثالْ و د.ثبثزا عٍ ثُزوّبْ ( د.دأُبي 41

https://www.msdmanuals.com 

  ،2017/وبٔىْ االوي/12، اٌصؾخ إٌفظُخ ووجبر اٌظٓ ،( ِزوش وطبئً االػالَ 42
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دراطخ ُِذأُخ ٌؼُٕخ ِٓ اٌّظُٕٓ فٍ ) : ِىبٔخ اٌّظٓ داخً األطزح اٌغشائزَخ  ( ثىغبٌٍ ؽبعٍ 43

 وٍُخ اٌؼٍىَ اإلٔظبُٔخ واالعزّبػُخ ،عبِؼخ اٌغشائز ،  رطبٌخ ِبعظزُز غُز ِٕشىرح( ، ِذَٕخ اٌغشائز

 .14ص،  2012،  لظُ ػٍُ االعزّبع، 

 .15ص :( اٌّصذر ٔفظه  44

 .70اٌّصذر ٔفظه : ص( 2

 .154ص، : ِصذر طبثك  ( ثىغبٌٍ ؽبعٍ 46

 .161ص،  : ِصذر طبثك ٔظّخ َؾًُ رعت ِؾّذ ( د. 47

 .177ص ،: ِصذر طبثك  ِؾّذ ؽّذاوٌ ( ِزاد ثىَزوخ و 41

 .110ص،  1714،  اٌىىَذ،  دار اٌمٍُ،  1ط،  : اٌزمذَ فٍ اٌظٓ ( طُذ اؽّذ ػشد وآخزوْ 47

 .10ص،  : ِصذر طبثك ٔىرهبْ ُِٕز ؽظٓ فهٍّ( ِؾّذ طُذ فهٍّ و  50

 .112-111ثىغبٌٍ ؽبعٍ : ِصذر طبثك ، ص ( 51
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