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أن قوة االنا للفرد هو قبول الشعور بالمسؤولٌة تجاه حٌاته  ،وأن ٌكون قادراً على توظٌؾ هذا فً
أسلوب أٌجابً  .أما الشٌخوخه فهً ظاهرة فردٌه أجتماعٌه لها أحتٌاجاتها الخاصة و تتطلب أسالٌب أو
طرائق ممٌزه لمساعدتها لنواحً القصور الجسمً و العقلً و النفسً و االجتماعً بما ٌتناسب و المواقؾ
االجتماعٌه الخاصه و كما ٌعد المسنون من الفئات المهمه فً المجتمع نظراً لما قدموه لآلخرٌن ومن خدمة
لبالدهم خالل سنوات عملهم و عطائهم  .فقد أستهدؾ البحث قٌاس (قوة االنا) لدى المسنٌن فً مدٌنه خانقٌن
و بعد تحلٌل البٌانات أحصائٌا ً تبٌن ان قوة االنا لدى عٌنه البحث كانت مرتفعة لدى المسنٌن وقد توصل
الباحث الى عد ٍد من التوصٌات و المقترحات .

Abstract
Ego Strength is the individual’s acceptance to the responsibility to ward his
her life, dnd being capable of using this in a positive manner. Aging is an
individual social phenomena that has its own needs and requires certain
methods to help in the aspects of physical , mental , psychological and
social deficiency in the words of speeifie social situalions . Aged people are
important class in society for many reasons that inelude what they had
given to others and having experienees and wisdom that many others may
not have . The aims of the current study, Measuring ego strength in aged
people in the Kanigin city .
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مشكلة البحث و أهمٌته
الكبر و الشٌخوخه لٌستا بالظواهر الجدٌدة فً حٌاة أي مجتمع قدٌما ً أو حدٌثا ً  .و الجدٌد فً أمرهما أنهما
أصبحتا فً هذا العصر مشكلة من المشاكل المهمة لٌس فقط للمجتمع و أنما للمسنٌن أنفسهم ( .كمال،
 ، 1983ص  .) 653إذ كثٌراً ما ٌشعر المسنون بأنهم ؼٌرمفٌدٌن وؼٌر مرؼوب فٌهم  ،فحٌنما ٌواجهون
بعض المواقؾ الضاؼطة فً منتصؾ العمر أو كبر العمر ٌسٌطر علٌهم القلق و االكتئاب  ،و ٌبدأون
بالتفكٌر و التأمل الذاتً بدرجة متزاٌده و ٌنصتون الً ما بداخلهم حٌث ٌفكر الكثٌر منهم فً الوقت المتبقً
لهم فً الحٌاة أكثر من تفكٌرهم فً الوقت منذ المٌالد ( .دافٌدوؾ  ، 1986 ،ص  . ) 645اذ نرى أن
بعض المسنٌن قد حققوا أنجازات عظٌمه فً مراحل حٌاتهم السابقه و شعورهم بتحقٌق االنجاز ٌدعى
ب(قوة االنا) (  )Ego strengthالذي ٌعنً شعور الفرد بأنه حقق أنجازات ناجحه فً الحٌاة  .و الشعور
بالحكمه و تقبل حتمٌة الموت  ،بٌنما نجد ان البعض األخر لم ٌستفد من الوقت و الفرص التً منحت له
فٌشعر فً سن الشٌخوخه بالٌأس ( )Despairو القلق من حتمٌة الموت (حسن و فهمً  ، 2000 ،ص64
) كما ٌعد توافق المسنٌن للتقاعد أزمة (  .)Crisiألن لها عوامل سلبٌة ستنبثق منها مثل فقدان المنزلة و
فقدان الهوٌة ووقت الفراغ ؼٌر المنتج  .وكل تلك عالمات ممٌزة لعدم القدرة على االنجاز و االرتباك فً
االجابةعلى االسئلة المتعلقة بكٌفٌة تمضٌة الوقت ( .بٌسكوؾ  ، 1984 ،ص  .)562إنّ وضع كبار السن
فً مؤسسات الرعاٌة قد ٌكون بحد ذاته صدمة شدٌدة لصورتهم الذهنٌة عن انفسهم  ،إذ أن الشخص ٌصبح
حسب التعرٌؾ االجتماعً أحد أفراد صنؾ المسنٌن ( .هانت و هٌلتن  ، 1988 ،ص  )377فقد أفادت
نتائج العدٌد من الدراسات النفسٌة الى أن كبار السن ٌرؼبون فً ان ٌتلقوا الرعاٌة فً بٌوت أبنائهم  ،و ال
ٌرتاحون لرعاٌة المؤسسة أو دور رعاٌة المسنبن  ،فأستمرار المسن فً المناخ األسري نفسه الذي أمضى
فٌه حٌاته ٌبعث على أطمئنانه النفسً و توافقه االجتماعً أكثر من اي مناخ آخر و كما ٌعد وجود المسنٌن
فً المنزل أمتٌازاً و بركة ووقاراً و تحقٌقا ً للوئام و المحبة و الود بٌن أفراد االسرة ( .الزبٌدي 2007 ،
،ص . ) 38و عند عدم تحقٌق أهداؾ عبر مراحل الحٌاة فٌشعر المسنون فً هذه المرحلة المتأخره من
العمر بعدم الرضا عن أنفسهم و الحٌاة  ،و ٌنمو لدٌهم الشعور بالٌأس و فقدان األمل  .ؼٌر أن التحدي
الرئٌسً الذي ٌواجه المسنٌن فً شٌخوختهم هو تحوٌل سنواتهم العجاؾ هذه الى شعور بالتعزٌز و أضفاء
المعنى على حٌاتهم  .كما ان المهمة االساسٌه لقوة االنا تتضح فً الشعور بالرضا من الحٌاة السابقه و بؽٌاب
الخمود و الٌأس  ،فأذا تؽلب الشعور بقوة االنا على الشعور باالحباط فٌكون الناتج من ذلك هو التوافق
النفسً الذي ٌنتج (االنا) المتصفه بالحكمة أو عدم االرتباط بالحٌاة فً مواجهة الموت  .و تقبل كل االحداث
و الخٌارات الماضٌه كما هً و كأنها محتمة (  )Erikson.1963.p1-4وال سٌما العناٌة بالمسنٌن تعد
من ظواهر القرن العشرٌن  .إذ حث االسالم على بر الوالدٌن و االحسان الٌهما فً كل مراحل العمر و
ضرورة رعاٌتهما فً مرحلة الكبر  ،وقد ركز االسالم كثٌراً على النواحً النفسٌة و االجتماعٌة و االنسانٌة
للمسنٌن و جعل المسؤولٌة فٌها مشتركة بٌن األسرة و الدولة و المجتمع  ،فرعاٌه األبوٌن و البر بهما و
طاعتهما و التودد لهماهً من أهم واجبات األسرة  .قال تعالى ((وقضى ربك أال تعبدوا اال اٌاه و بالوالدٌن
إحسانا ً إما ٌبلؽن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أؾً و ال تنهرهما و قل لهما قوالً كرٌما ً )) (
سورة االسراء اآلٌه  .) 123وفً سن الشٌخوخه ٌتأثر الفرد بمفهومه عن ذاته الى درجة كبٌرة و بطبٌعة
التارٌخ التكوٌنً لعاداته من جهة  ،ونظرة المجتمع المحٌط به الى الشٌخوخة  ،بما فً ذلك من تقبل أو
رفض من جهة أخرى (الشاوى و آخرون  ، 2001 ،ص  )58وٌؤكد أرٌكسون هذا بقوله  :أن الشخصٌة
السلٌمة أو النمو الناضج ماهو اال نتاج النمو السلٌم لعملٌات النمو المبكر و ما ٌرتبط بها من خبرات و التً
تعد مظهراً من مظاهر النمو الصحٌح لؤلنا (بهنام ، 2001 ،ص )63فقد أكد (ٌونك) أهمٌة النشؤء النوعً
لشخصٌة االنسان الذي ٌكون عمالً و ظٌفٌا ً ممكنا ً بعد مدة التحرر من نقائض الوجود البشري لتطور
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االنسان  ،و بهذا ع ّد (ٌونك) سنً الكبر من مدة الحٌاة هً االكثر أهمٌة (بٌسكوؾ ،1984 ،ص.)300
وٌؤكد لكً (  )Leckyأهمٌة المحافظة على وحدة تنظٌم الفرد ألفكاره و شخصٌته  ،اذ ٌنظر الى الشخصٌة
على أنها وحدة بنائٌة مفردة ؼٌر قابلة للتقسٌم و ضرورة وجود أفكار منطقٌة متساوٌة بٌن الفرد و ذاته
ً
عالقة اٌجابٌة بٌن قوة الشخصٌة و الصحة النفسٌة و
(صالح ، 1988 ،ص . ) 57وٌرى راجح ( )1976
التوافق االجتماعً السلٌم ( راجح ، 1976 ،ص )442ولقد أثبتت األبحاث النفسٌة أن االحتفاظ بالمهارات
الذهنٌة لدى المسنٌن ٌكون أفضل ما ٌكون بٌن المتعلمٌن و الطبقة الوسطى و من تمتعوا بالصحه الجٌده
عبر حٌاتهم و من كان تناولهم للحٌاة مرنا و المرونة أمر مهم ألن الحٌاة ملٌئة بالتؽٌرات
( )Worshofskyq .1999.p246كما أكد أرٌكسون أن النجاح التام فً كل مرحلة من مراحل نمو
الفرد ٌسهم فً نكوٌن شخصٌة سوٌة مع تفاعل ناضج و مثمر مع اآلخرٌن ( . )Erikson ,1963,p.40
وتشٌر دراسة حسٌن (  ) 1995الى وجود عالقة أٌجابٌه بٌن تقبل الذات لدى المسنٌن و بٌن متؽٌرات تقبل
اآلخرٌن و التوافق األسري  ،و تقوٌم األخرٌن من وجهه نظر المسن  ،و الحالة الزوجٌه  ،وعدد األوالد
(حسٌن  ، 1995 ،ص  ) 121ونتٌجه للزٌادة فً أعداد المسنٌن فً العالم استدعت الحاجة محاوله فهم
الطرائق و األسالٌب التً ٌتوافق بها المسنون مع شٌخوختهم  ،و السٌما ما ٌتعلق بفقدان شرٌك حٌاتهم و
ذوٌهم و أصدقائهم و صحتهم الجسمٌه و قلة مشاركتهم الفاعلة فً المجتمع و مساٌرة التؽٌرات السلبٌه للتقدم
فً العمر  . )Eysenck,2000,p.480 ( .اذ من المتوقع أن ٌبلػ عدد من بلػ الستٌن أو أكثر بلٌون فرد
عام (  )2020أكثر من ثلثٌهم فً العالم الثالث  ،فسٌؽزو الشٌب األبٌض العالم وستتؽٌرالخرٌطه
الدٌموؼرافٌة فٌه  ،ولٌشهد عصرنا مولد علم الشٌخوخة (  )Gerontologyالذى ٌستهدؾ مضاعفه طول
مدة الحٌاة و أمكانٌة تحرٌر الخرٌطه الوراثٌه لؤلفراد و التخلص من الكثٌر من أمراض الشٌخوخه التى
أبتلى بها االنسان منذ فجر التارٌخ (  . )Worshofsky,1999,p.246سٌما المسنون ٌكونون عنصراً
ثمٌنا ً فً المجتمع و ركنا ً مهما ً فً تنمٌته مما ٌستدعً خلق الظروؾ التً تمكن المسنٌن من العمل و
المشاركه و العٌش فً مجتمعاتهم أطول مدة ممكنة و كما ٌرؼبون لتحقٌق حٌاة سعٌدة و شٌخوخة أفضل و
تعبٌراً عن بعض ما أسهم به المسنون فً خدمة بالدهم خالل سنوات عملهم و عطائهم  .سٌما أن هذه الفئه
العمرٌة لم تحظ باالهتمام و البحث مثلما استأثرت فئات عمرٌه أخرى مثل الطفوله و المراهقه  ،ونظراً
الرتفاع نسبة المسنٌن فأن هناك حاجة ملحه لدراسة االحتٌاجات المتعدده لهم .
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أهداف البحث
ٌستهدف البحث الحالً  :قٌاس مستوى قوة االنا لدى المسنٌن.
حدود البحث
تح ّدد البحث الحالً بالمسنٌن من الذكور فً مدٌنه خانقٌن و ممن بلؽوا الستٌن من العمر فأكثر .
تحدٌد المصطلحات
أوالً  -:قوة االنا Ego strength
تعرٌؾ إرٌك اٌركسون Erik Erikson
قبول نابع من الشعور بالمسؤولٌه تجاه حٌاته  ،و ان ٌكون قادراً على توظٌؾ هذا فً أسلوب أٌجابً و
طبقا ً ألرٌكسون فأن تحقٌق هذا التكامل ٌعنً قبول الفرد نفسه تماما ً و القبول بحتمٌة الموت
( )Erikson,2000و ٌضع أرٌكسون قوة االنا مرحله أساسٌة أخٌرة فً النمو النفسً االجتماعً لدى
الكبار للحصول على فضٌلة الحكمه  ،إذ ٌؤكد أرٌكسون أن هؤألء المسنٌن ٌحصلون على إدراك عمٌق و
تقدٌر لمعنى الحٌاة  .بٌنما ٌواجه البعض تحدٌات فً قبول الذات أو رفض الذات أي الٌأس ( Thomas,
. )2001, p.57
ثانٌا ً  -:المسن

Aged

تعرٌؾ منظمه الصحة العالمٌة (: )1972
ٌع ُد سن الخامسة و الستٌن على أنها بداٌة االعمار (كبر السن ) الن هذه السن تتفق مع سن التقاعد فً معظم
الدول (الزبٌدي  ، 2005 ،ص . )11
االطار النظري
ٌ - 1ونك : )1943( Jung
ٌرى ٌونك أن عملٌة تحقٌق الذات  ،تتأثر كثٌراً بصورة عامة بعدد المنجزات التً اكتسبت وصوالً الى
الشخصٌة المتكاملة و بعبارة أخرى كلما أمكنهم االقتراب من أن ٌكونوا أناسا ً محققٌن لذواتهم
( بٌسكون  ، 1984 ،ص ) 62وٌعتقد ٌونك بأن الشخصٌة تتكون من نظم متعددة هً االنا و الذات و
حاالت الشعور و الالشعور و الوظائؾ و القناع و اتجاهات االنطواء و االنبساط و نظم الطاقة النفسٌة
و الجسمٌة و على قمة هذا كله توجد الذات ( صالح ، 1988 ،ص ) 38كما أن الذات تعطً للشخصٌة
، 1981
التوازن و االستقرار و الثبات النسبً  ،وال ٌتحقق ذلك اال فً أواسط العمر ( الشماع ،
ص . ) 35فقد وجد لٌتل (  )1995( )Littleأن المسنٌن الحاصلٌن على درجات تعلٌم عالٌة ٌحسن
تقدٌر الذات و ٌسهم إٌجابٌا ً فً نموهم النفسً و نشاطهم العقلً و ٌنمً االحساس بالنضج و العناٌة
باألنا و االهتمام باآلخرٌن ( )Little ,1995.p.2970وٌشٌر ٌونك الى أهمٌة الماضً و المستقبل فً
توجٌه سلوك الفرد فالماضً ٌؤخذ فً الحسبان كونه نظرة الى الخلؾ و المستقبل تطلع الى األمام
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( هول ، 1971 ،ص .) 108كما أن التحقٌق الكامل للذات ال ٌتحقق اال عن طرٌق االدراك و المعرفة
الكاملة للذات ( شلتز ، 1983 ،ص )165اذ أظهرت دراسة توماس  )1969 ( Thomasأن تكامل
fox
الشخصٌة العالً ٌؤدي الى تفوق إدراكً و معرفً فً المرونه المعرفٌه و التعقٌد المعرفً (
 )man ,1976,p.76وٌجد المرء مالزمة طبٌعٌة بٌن نظرٌة ٌونك فً تحقٌق الذات و ما عند ماسلو
 Maslowفً معالجة لتحقٌق ذات الكبٌر ،الذي ٌمثل بالنسبة لة قمة الشخصٌة المتناهٌة نمواً كامالً
( بٌسكوؾ 1984, ،ص. )62
 - 2ماسلو : Maslow
ان االفتراض األساس فً نظرٌة ماسلو هو أن دوافع السلوك مصدرها الحاجات ؼٌر المشبعه (أو التً
لم ٌتسن للفرد إشباعها ) و أن الحاجات المشبعة تفقد تأثٌرها كونها قوة محركة و دافعة للسلوك أي أنها
ال تشكل محدداً من محددات السلوك ( باقر  ، 1984 ،ص  ) 147وناقش ماسلو الخصائص البارزة
لدى الناس المحققٌن لذواتهم بصورة فعلٌة و ٌؤكد أن بعض اآلشخاص قد وصلوا الى تحقٌق ذواتهم
أمثال ألٌنور روزفلت و ولت واٌتمان و آخرٌن  ،وكذلك عدد من الناس الذٌن هم أقل شهرة من الذٌن
درسهم  ،وٌرى ماسلو أن تحقٌق الذات ٌعنً أخر مرحلة فً نمو الذات أي ماٌؤدي الى تكاملها .
 - 3أرٌكسون : 1963
أطلق أرٌكسون مصطلح االزمات ( )Risesعلى التحدٌات البٌئٌة التً تواجه الفرد خالل مراحل نموه
وقد ٌتم حل هذه االزمات أما بأسلوب متوافق أو بأسلوب ؼٌر متوافق و ان تعامل الفرد فً المراحل
الالحقه لنمو شخصٌته ٌعتمد على حل األزمات فً المرحلة السابقة بصورة مرضٌة كما و أن
أرٌكسون عدَ مراحل نمو الشخصٌة بأنها تستمر بالنمو خالل جمٌع المراحل العمرٌه  ،كذلك أكد
،1994ص )23و ٌقترح
أرٌكسون تأثٌر المجتمع و الحضارة على شخصٌة الفرد (الربٌعً ،
أرٌكسون بأن لكل مرحلة وقتا ً محدداً و مناسبا ً  Optimal Timeال ٌمكن تخطٌه  ،و أذا أشبعت أي
مرحلة من هذه المراحل بشكل ناضج و أٌجابً  ،فأننا نحصل على خاصٌة أو طاقه نفسٌة تساعد فً
االنتقال بنجاح فً المرحلة التً تلٌها  ،و أذا حصل العكس  ،فأن سؤ التكٌؾ و الحقد ٌنمو فً تلك
المرحلة  ،وقد نجازؾ بهذا بكل مراحل النمو فً المستقبل و ان إحدى إبداعات أٌركسون هو تقسٌماته
لمراحل النمو الثمان أي بزٌادة ثالث مراحل فً مرحلة الرشد و أن هذه المراحل الحٌوٌة و المهمة فً
نمو الشخصٌة و حسب ماقسمها أرٌكسون هً -:
المرحلة األولى ( الثقه مقابل عدم الثقه ) Trust .vs. Mistrust
وهً مرحلة االحساس الفمً وهً تقرٌبا ً تقع فً السنة األولى من حٌاة الطفل و الؽرض األساس فً هذه
المرحلة هو تنمٌة الثقة و لكن من دون أزالة القدرة على عدم الثقه بشكل تام  ،فأذا قام الوالدان بمنح هذا
الطفل درجة عالٌة من األلفة و االنسجام و القدرة على االستمرار  ،فأن هذا الطفل سٌنموأجتماعٌا ً و سٌتوقع
من المجتمع أن ٌوفر له الحب و األمان مثلما كانت رعاٌة األبوٌن له  ،و بالتبعٌة فأن هذا الطفل سٌتعلم الثقة
باآلخرٌن كما تنمو لدٌه الثقه بامكاناتة الجسمٌة و دوافعه البٌلوجٌة التً تنمو و تستمر معه  .و بالضد من
هذا أذا كان األبوان ؼٌر محل ثقة و ال ٌتمتعان باألهلٌة لذلك و اذا ما قاما برفض الطفل فان هذا الطفل
سٌنمو لدٌة شعور بعدم الثقه باألخرٌن و سٌتوقع الشر منهم وبالنتٌجه سٌكون شكوكا ً فٌمن حوله من الناس .

المرحلة الثانٌه ( االستقاللٌه مقابل الشك

)Autonomy. vs.shame and doubt
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وتسمى بالمرحله األستٌة – العضلٌة و تبدأ من بداٌة الثمانٌة عشر شهراً الى الثالث أو اربع سنوات من
عمر الطفل  .و المهم فً هذه المرحلة هو انجاز درجة من االستقاللٌة بٌنما ٌتم تقلٌل الشعور بالخجل و
الشك فأذ قام الوالدان بالسماح للطفل عندما ٌقوم بالمشً  ...بأكتشاؾ و أستخدام ماٌقع فً بٌئته فأن هذا
الطفل سٌنمو لدٌه شعور باالستقاللٌة  .فمن السهل على الطفل نوعا ً ما أن ٌنمً عوضا ً عن ذلك الشعور
بالخجل و الشك عندما ٌمنع األبوان و بقوة أي محاولة لدى الطفل لالستكشاؾ و أن ٌصبح مستقالً بنفسه .
المرحلة الثالثة ( المبادرة مقابل الشعور بالذنب )Initive. vs. Guilt
وهً المرحلة االستقاللٌة  ،و تبدأ من عمر الثالثة أو الرابعة الً عمر الخامسة أو السادسة  .و المهمة التً
تواجه كل طفل فً هذه المرحلة هو تعلم القدرة على المبادرة من دون شعور كبٌر بالذنب  .و القدرة على
المبادرة تعنً االستجابة االٌجابٌة للقٌام بالتحدي فً مواجهة العالم و تتمثل فً القدره على تحمل
المسؤولٌات المختلفة أو تعلم مهارات جدٌدة و الشعور بالمعنى  ،و ٌستطٌع اآلباء تشجٌع الطفل فً القدرة
على المبادرة عن طرٌق تشجٌع األطفال على أكتشاؾ و تجربة أفكارهم  ،كما ٌجب تقبل و تشجٌع حب
االستطالع و الخٌال .
المرحلة الرابعة ( المثابرة مقابل الشعور بالنقص) Industry. Vs. Inferiority
وهً مرحلة الكمون أو عمر المدرسة الذي ٌبدأ من السادسة الً الثانٌة عشرة .و المهمة فً هذه المرحلة
هً تنمٌة القدرةعلى الشعور بالمثابرة أو العطاء فً الوقت الذي ٌجب تجنب الشعور بالنقص التً قد تحصل
ضرٌبة للدراسة فً المرحلة االبتدائٌة  ،كما ٌجب تعوٌد األطفال على الخٌال و تكرٌس أنفسهم للدراسة و
تعلم المهارات االجتماعٌة بسبب وجود جو أجتماعً واسع فً هذه المرحلة .
المرحلة الخامسة ( الشعور بالهوٌة مقابل أضطراب الهوٌة )Ego Identity Rollo Confusion
هذه المرحلة هً مدة المراهقة التً تبدأ من سن البلوغ و تنتهً فً سن الثامنة عشر أو العشرٌن من العمر
و المهمة خالل مدة المراهقة هً التعرؾ على هوٌة األنا و تجنب صراع الهوٌة  .أن مدة المراهقة إحدى
أهتمامات أرٌكسون المهمة التً ٌرى فٌها األساس لتشكٌل أنماط التفكٌر فً كل المراحل القادمة  .ان هوٌة
األنا تعنً معرفة الفرد ألناه  ،وكٌؾ ٌضع هذه األنا بدقة بٌن أفراد المجتمع  ،وهذا ٌستدعً التكلم على كل
ما تعلمه عن نفسه و الحٌاة ووضعها بشكل متفاعل و موحد بما ٌسمى بصورة الذات  Self – Imageو
الشى األساس فً هذا أن ٌكون الفرد إنسانا ً ذا معنى و فاعل فً المجتمع و المهمة االساس هً التعرؾ على
استجابات المراهق المختلفه و اعطاؤه دوراً و أنموذجا ً واضحا ً وفتح قنوات االتصال االجتماعٌه معه .
المرحلة السادسة (المودة مقابل العزلة )Intimacy .vc. Isolation
هذه المرحلة تبدأ من أواخر عمر الثامنه عشرة الى الخامسة و العشرٌن  ،وتسمى بمرحلة الشباب فهً
األكثر صخبا ً من مرحلة الطفولة و المهمة فً هذه المده هو أنجاز بعض درجات ما ٌسمى بالمودة و األلفة
و بالمقابل العزلة  .و المودة و األلفة تعنً القدرة على البقاء قرٌبا ً و محبوبا ً من اآلخرٌن كمحب أو صدٌق
فً المجتمع ألن هذا ٌنمً االحساس الواضح باألنا  .وٌتسم سلوك البعض فً هذه المرحلة بالمجازفة و قلة
النضج ووضع أهداؾ كثٌره قبل الزواج و انجاز التحصٌل الدراسً و الحصول على وظٌفه و أمتالك بٌت
وٌحتاج الراشد فً هذه المرحلة لتأكٌد ذاته أكثر و السٌما دوره الجنسً و ٌحتاج الثبات هوٌته عن طرٌق
رفٌق ما و هذا ما ٌتجسد فً الرؼبة فً االستقالل و الزواج  .أن األلفة و المودة المفرطة فً هذه المرحلة
 Promiscuityوهو مٌل الى المودة و البساطة الكاملة و
هً سؤء تكٌؾ و ٌطلق علٌها مصطلح
السطحٌة مع اآلخرٌن  .و المقابل فأن العزلة المفرطة هً سؤء تكٌؾ ٌطلق علٌه مصطلح Exclusion
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وهو مٌل للحرمان و العزلة بالنفس من الحب و العالقات مع األصدقاء و المجتمع و تنمٌة كراهٌة كبٌرة
تعوٌضا ً عن الشعور بالوحدة .

المرحلة السابعة ( االنتاجٌه مقابل الركود )Generatively . vs. Stagnation
وهً مرحلة سن الرشد الوسطى وتمتد من الخامسة و العشرٌن الى أواخر الخمسٌنات  ،و ٌبدأ هنا الشعور
بوخز الوقت  ،ان القدرة على االنتاج تعنً الحب و االنجاب و المساهمة فً حٌاة االجٌال القادمة فً
المستقبل  .و هذا هو الحب الحقٌقً  ،مع توقع ضمنً بأن ٌكون متبادالً مع اآلخرٌن  .كما أن القدرة على
االنتاج لٌست بالتكاثر و تربٌه األطفال فقط  ،و لكن من خالل القٌام باألعمال الخالقة مثل تعلم اآلداب و
العلوم المختلفة و الفاعلٌة االجتماعٌة و المساهمة فً األعمال الخٌرٌة وأن ٌكون منتجٌن فً كل األحوال .
أما االختٌار الثانً فً هذه المرحلة فهو الركود و من الصعب تخٌل عدم الركود فً حٌاتنا المختلفه  ،و
الركود قد ٌأتً عن طرٌق تشتت طاقات الفرد فً مواضٌع كثٌرة و متنوعة  .هذه المرحلة هً مرحلة
أزمات منتصؾ الحٌاة و ٌتذكر الرجال و النساء أحٌانا ً حٌاتهم السابقه و ٌسألون السؤال الكبٌر و السٌئ فً
نفس الوقت لماذا أعمل ؟ و ألجل من ؟
المرحلة الثامنه ( تكامل األنا مقابل الٌأس )Ego Integrity .vs. Despair
أنها المرحلة األخٌره  ،التً تبدأ فً الستٌنات  ،وقد ٌقابلها المسن بالتأثر او عدم االكتراث على أنها مرحلة
متأخرة من العمر  .وفً نظرٌة أرٌكسون فأن الوصول الى هذة المرحلة هو شئ جٌد عندما ٌتم االعتبار
بكل ماحدث فً مراحل النمو من دون القٌام بالتذكر الدائم لكل ما حدث  .أن المهمة فً هذه المرحله هً
نمو االنا مع قدر قلٌل من الٌأس  .و على الرؼم من أن هذه المرحلة تمتاز بالفطنة و البصٌرة و لكنها من
أصعب المراحل .أنها تبدأ أوالً باالنفصال عن المجتمع و االحساس بقلة الفائدة  .و ٌواجه بعض المتقاعدٌن
صعوبات أكثر و السٌما من كان ٌعد واجباته فً العمل شٌئا ً مقدسا ً و ٌجد نفسه بعد ذلك ؼٌر مطلوب و ال
ٌحتاجه أحد فضالً عن شعوره بالعجز من الناحٌة البٌولوجٌة  .و ٌتولد لدى النساء أحٌانا ً شعور مأساوي
بانقطاع الحٌض و الرجال ؼالبا ً ما ٌجدون أنفسهم ضعٌفً القدرة على أؼتنام الفرص و الخوؾ من
االمراض التً ترافق التقدم فً العمر  ،ألن التعاٌش مع هذه األمراض شئ ٌذكرنا بالموت فضالً عن
أنحسار العالقات و األصدقاء و موت الزوج أو الزوجه و المؤكد أن الكل سٌواجه نفس المصٌر  .....و
على أساس هذه المعنى فأن الكل سٌواجه شعوراً بالٌأس و أستجابة لهذا  ...فأن بعض كبار السن ٌصبحون
مشؽولً البال فً الماضً و تذكر حاالت الفشل و النجاح فً مراحل حٌاتهم المختلفة  .وأن الشعور بقوة
األنا ٌعنً تقبل حتمٌة الموت عند الشعور باالقتراب من األجل فً نهاٌه الحٌاة  .و تقبل كل األحداث و
الخبارات الماضٌة كما هً و كأنها محتمه  .و المٌل الى سؤء التكٌؾ فً هذه المرحلة ٌسمى بالعجرفة
عندما ٌخمن المسن بقوة األنا من دون مواجهة حقٌقٌة مع الصعوبات التً ٌتعرض لها فً هذه المرحلة  .و
ٌقترح أرٌكسون بأن الفرد ٌجب ان ٌكون نوعا ً ما ذكٌا ً و ذا مواهب حساسة لكً ٌكون حكٌما ً حقٌقٌا ً  .و تعلم
هذه الحكمة لٌس بالكلمات التً تنطق بالحكمة و لكن عن طرٌق أسلوبهم البسٌط و الرقٌق عن الحٌاة و
الموت و عن طرٌق سخائهم الروحً (  .)Erikson, 1963,p1-41كما أشار توماس ( Thomas
 )1995الى أن المسنٌن الحاصلٌن على درجات تعلٌم عالٌة على وفق أنموذج أرٌكسون لتكامل االنا قد
حققوا مكاسب أٌجابٌة متنوعة فً حٌاتهم السابقة و اٌجابٌة فً الرضا عن الحٌاة و توظٌؾ تجاربهم فً
خبرات جدٌدة مما ٌساعدهم على تحقٌق تكامل االنا لدٌهم (  .)Thomas .1995 .p.226وتوصلت
دراسة لٌو ( )Lio 1995الى أن عٌنة من النساء المسنات اللواتً حققن ذواتهن فً مراحل النمو النفسً و
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االجتماعً على مقٌاس أرٌكسون سجلت درجات على مقباس التحمل النفسً و تقدٌر الذات أعلى من
زمٌالتهن اللواتً حققن درجات واطئة على المقٌاس نفسه (.)Lio,1995.p3414

منهجٌة البحث
 عٌنة البحث
ٌتطلب البحث الحالً عٌنة قصدٌة من المسنٌن بعمر ( )60سنة فأكثر من المتقاعدٌن فً مدٌنة خانقٌن و
البالػ عددهم ( )40فرداً جمٌعهم من الذكور.
 أدوات البحث
تطلب البحث الحالً أداة لقٌاس قوة االنا  .فقد استعمل الباحث مقٌاس قوة االنا الذي أعده (عقٌل خلٌل
ناصر) (  )2003و الذي ٌتكون من ( )48فقرهٌ ،جاب عنها بأختبار بدٌل من أحد البدائل الثالث ( موافق ،
متردد  ،ؼٌر موافق ) وٌعطً للبدائل األوزان (  )1،2،3على التوالً بالنسبة للفقرات االٌجابٌة و العكس
)1
من ذلك بالنسبة للفقرات السلبٌة  .وتم عرض فقرات المقٌاس على مجموعة من الخبراء  ،ملحق (
المختصٌن فً علم النفس لبٌان صالحٌة الفقرات فكانت جمٌعها صالحه بنسبه اتفاق (  . )%80إذ تمتع
المقٌاس بمؤشر الصدق الظاهري و بمعدل ثبات قدره (  )%81بطرٌقة أعادة االختبار  .و جرى التطبٌق
على أفراد العٌنة ملحق (. )2
 الوسائل االحصائٌة
أستخدمت الوسائل األحصائٌه اآلتٌه فً البحث الحالى .
 .1االختٌار التائً ( )T – Testلعٌنة واحدة .
 .2معامل أرتباط بٌرسون الستخراج الثبات بطرٌقة اعادة االختبار.
النتائج و مناقشتها
فٌما ٌأتً ملخص بنتائج البحث على وفق أهدافه المحددة  ،بلػ متوسط درجات أفراد عٌنة البحث على
مقٌاس قوة االنا ( )102،87بأنحراؾ معٌاري مقداره ( )13،39و بمقارنة هذا المتوسط الفرضً للمقٌاس
وهو ( )96بأستعمال االختبار التائً لعٌنة واحدة تبٌن وجود فرق ذي داللة أحصائٌة عند درجة حرٌه
( )39و مستوى دالله ( )0،05كما موضح فً الجدول اآلتً
االختبار التائً لعٌنة واحدة لمعرفه مستوى قوة االنا لدى أفراد عٌنة البحث
حجم العٌنة

متوسط العٌنه

االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الغرضً

القٌمة التائٌة
المحسوبه

القٌمه الغائبه
الجدولٌة

مستوى الدالله
0,05

40

102,87

13,39

96

3,080

2,021

دال
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ٌتضح من الجدول ان متوسط درجات المقٌاس لدى أفراد عٌنه البحث هو أعلى من المتوسط الفرضً
للمقٌاس  .و هذا ٌشٌر الى أن عٌنة البحث تتصؾ بمستوى عال لقوة االنا  .وهذه النتٌجه تع ُد إٌجابٌه و تدعو
الى التفاؤل إذ تؤكد على طبٌعة االنسان الخالقه فً تحقٌق قوة االنا وهذا ٌتفق مع نتائج دراسة رٌتشارد
 Richardوجٌكس عام ( )1992بأن االفراد ذوي تحقٌق الذات العالً أكثر تفاؤالً بمقارنة االفراد ذوي
التحقٌق الواطً للذات (  . )Richard &Jex ,1992 ,pp.331-338على الرؼم مما مر بالمجتمع
العراقً من حروب متعددة مصحوبة مدة طوٌلة من الحصار االمر الذي ٌستدعً تحمل المسؤولٌة بوعً و
أصرار على أشباع حاجاتهم المختلفة على نحو أكثر فاعلٌه مع توافر القناعة الشخصٌة بكل ما حققه هؤالء
المسنون وان الحٌاة ال تمنح كل الفرص بصورة متساوٌه بٌن األفراد  .و هذا ما أكده أرٌكسون بقوله أن
الشخصٌه السلٌمه او النمو الناضج ما هو اال نتاج النمو السلٌم لعملٌات النمو المبكر و ما ٌرتبط بها من
خبرات و التً تعد مظهراً من مظاهر النمو الصحٌح لؤلنا  .وهذه النتٌجة تتفق مع ما أشار الٌه ماسلو و
ٌونك بأن تحقٌق الذات ال ٌحصل اال فً مرحله عمرٌة كبٌرة  ،و تتأثر بصوره عامة بعدد الخبرات التً
أكتسبناها لنحصل على الشخصٌه المتكامله  .كما ٌؤكد راجح وجود عالقة إٌجابٌة بٌن قوة الشخصٌة و
الصحة النفسٌة و التوافق لالجتماعً السلٌم .
التوصٌات و المقترحات
التوصٌات
بناءاً على ما أظهرته نتائج البحث فان الباحث ٌوصً باآلتً -:
 .1تخصٌص ٌوم وطنً للمسنٌن تقدٌراً لهم .
 .2االرشاد و التوجٌه النفسً لكبار السن  ،و ذلك حتى ٌتقبلوا أنفسهم بصورتهم الجدٌدة بعد ترك العمل و
شعورهم بالفراغ .
 .3أنشاء أماكن خاصة للمسنٌن ٌمارسون فٌها هواٌاتهم المفٌده .
 .4الدعوة إلى أهتمام المنظمات االسالمٌة وبالتعاون مع المنظمة االسالمٌة للعلوم الطبٌه فً أصدار وثٌقة
بحقوق المسنٌن من منظور أسالمً و أعالنها .
المقترحات
ٌقترح الباحث اآلتً -:
 .1أجراء دراسات تستهدؾ التعرؾ على عالقة قوة االنا بمتؽٌرات أخرى مثل ( التحصٌل الدراسً ،
الحالة االجتماعٌه  ،نوع الجنس ) .
 .2أجراء دراسات تستهدؾ التعرؾ على العالقة بٌن قوة االنا و االكتئاب  ،و العزلة االجتماعٌة .
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ملحق ()1
الخبراء المختصون :
 - 1االستاذ الدكتور نزار محمد أمٌن – كلٌة الطب  /جامعة السلٌمانٌة
 - 2الدكتور مناضل عباس – كلٌة التربٌة  /جامعة السلٌمانٌة
 - 3الدكتوره دنٌا طٌب – كلٌة االداب  /جامعة السلٌمانٌة
 - 4الدكتور حسن الفالحً – كلٌة التربٌة  /جامعة السلٌمانٌة
 - 5الدكتور آزاد علً – كلٌة التربٌة /جامعة كوٌة
 - 6السٌده مها علً – كلٌة االداب  /جامعة السلٌمانٌة
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ملحق ()2
مقٌاس قوة األنا بصٌغته النهائٌة
نضع بٌن ٌدٌك مجموعة من الفقرات التً تعبر عن عدد من الخصائص و الصفات الشخصٌة  .لذا نرجو
منك األجابة عن فقرات هذا االستبٌان بكل صراحة و دقة و موضوعٌة  ،وقد وضعت بدائل تعبر عن درجة
) أمام أمام كل فقرة و تحت البدٌل الذي تراه مناسبا ً لتقدٌر
قبولك بها  .و المطلوب منك وضع عالمة (
مستوى أنطباقه علٌك  .و ال حاجة لذكر أسمك فأجابتك ستستخدم ألؼراض البحث العلمً .
مع وافر الشكر و التقدٌر
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موافق

ت

الفقرة

1

عالقاتً األسرٌة جٌدة

2

لدي عالقات ودٌة مع الكثٌر من الناس

3

اشعر بالوحدة و الؽربة مع عائلتً

4

ال ٌفهمنً الكثٌر من الناس

5

أحب أن ٌكون لدي الكثٌر من األحفاد

6

أداوم على حضور المناسبات االجتماعٌة

7

اشعر أن اآلخرٌن ٌحترمون شٌخوختً

8

عندما ٌساعدنً اآلخرون أشعر أننً موضع
شفقه

9

لم أفقد الكثٌر من صداقاتً السابقة

10

كثٌراً ما أفضل الجلوس بٌن أفراد عائلتً

11

ٌستشٌرنً أوالدي قبل القٌام بأعمال مهمة

12

افضل تناول طعامً لوحدي

13

ال أثق بقدرتً على حل مشكالت اآلخرٌن

14

اقدم المساعده المادٌة لآلخرٌن

15

ال أنتظر ثمنا ً من أوالدي عند االنفاق علٌهم
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غٌر موافق
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16

أشعر بالفخر لنجاح أوالدي فً العمل

17

أشعر بالنشاط رؼم تقدمً بالسن

18

أهتم بنظافة جسمً دون مساعده اآلخرٌن

19

أهتم بنوعٌة ؼذائً

20

أحرص على المحافظة على صحتً

21

ال ٌضاٌقنً أرتداء النظارة الطبٌة

22

ظهور التجاعٌد ٌذكرنً بالنهاٌة

23

أشعر بالتعب ألقل مجهود جسمً

24

أعتقد أن قواي الجسمٌة ؼٌر منهكة

25

نومً هادئ و طبٌعً

26

أوازن بٌن عملً و راحتً

27

أمارس الرٌاضه بشكل دائم

28

أتجنب التدخٌن

29

فكرة الموت تشؽل بالً

30

ٌنتابنً الشعور بالوحدة عندما انفرد بنفسً

31

ال أنفعل بسهولة

32

ال أثق بقدرتً على حل مشكالتً

33

تساورنً الشكوك فً نواٌا اآلخرٌن

34

أخشى أن ٌكتشؾ األخرون وجود ضعؾ
ببعض قدراتً

35

أشعر بالحزن فً أؼلب األوقات

36

فرصتً فً الحٌاة رائعة

37

أعانً من النسٌان

38

أعانً من شرود الذهن و قلة التركٌز

39

أفكر بالمشكلة ملٌا ً قبل حلها

40

قدرتً جٌدة على تعلم مهارات جدٌدة

41

خبرتً فً الحٌاة تساعدنً كثٌراً فً التعامل
مع اآلخرٌن
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42

أتمسك برأًٌ حتى لو لم أكن متأكداً منه

43

أثق كثٌراً بقدراتً العقلٌة

43

أشعر بأنً أكثر حكمه من اآلخرٌن

45

أحب إرشاد من هم أصؽر منًّ سنا ً

46

االستمرار بالعمل شًء مقدس

47

أشعر بالفخر لما حققته من أنجازات مادٌة

48

مستقبلً المادي ؼامض
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