
43 النفس املطمئنة

أنماط  خمسة  هناك 
نحو  النفسي  للتوافق 

التقاعد نجملها كاآلتي:
ا: 

ً
جيد ا 

ً
توافق املتوافقون   :

ً
أوال

النمط  هذا  تحت  ويندرج 
األكفاء  األسوياء  األفراد  هؤالء 
يندموا  أو  يتحسروا  لم  الذين 
راضني  املاضية  حياتهم  على 
الحالية  وظروفهم  بأحوالهم 
هم  بما  وقانعون  حقيقًيا  رضاًء 
فيه،  تكتنفهم السعادة والبهجة 
الحقة، ويجدون في اإلحالة إلى 

التقاعد كل الخير والسرور. 
على  ثانًيا:املتوافقون 
  people الهزاز:  الكرسي  طريقة 
النمط  وهذا   ،Rockingchair
يرحب  من  كل  تحته  يندرج 
يمثل  أنه  على  املتقدم  بالعمر 
األعباء  من  والتخفف  الحرية 
واملسؤليات لينشد الراحة وعدم 
د الذي  إنه كالطائر املغرِّ العمل، 
ينتقل من غصن إلى غصن على 
كما  السعيدة،  الحياة  شجرة 
الرضا  النمط  هذا  أفراد  يجد 
الواحد  يكون  أن  في  والسرور 

منهم سلبًيا أكثر منه إيجابًيا.
ا: املتوافقون على طريقة 

ً
ثالث

 Armored people املدرعات: 
هؤالء  النمط  هذا  تحت  ويندرج 
الدرع  قوة  األقوياء  األفراد 
والبأس، إنهم أفراد يستخدمون 
للحماية  كطريقة  نشاطهم 
والوقاية من السن املتقدم، إنهم 

يتطورون ويكبرون بأسلوب حياة 
راضية سعيدة إلى حد بعيد بعد 
بمثابة  هذا  وكأن  التقاعد،  سن 
رتيب  بشكل  يعمل  نظام  أو  نسق 
أنواع  ضد  دفاعي  »كميكانيزم« 

القلق وعوادي الزمن واأليام. 
توافقا  املتوافقون  رابعا: 
ضعيفا: وهم هؤالء الذين يجدون 
رضا ذاتيا بسيطا عند إحالتهم 
عن  اآلخرين  ويلومون  للتقاعد 
أي فشل أو إخفاق أصابهم أثناء 

حياتهم املهنية.
على  املتوافقون  خامسا: 
Self- اللوامة:  الذات  طريقة 
إنهم   ،blamers people
أنفسهم  يلومون  الذين  األفراد 
إنهم  فات،  ما  على  ويتحسرون 
شيء  كل  على  أنفسهم  يلومون 
في  يرام  ما  على  يكن  ولم  حدث 

حياتهم.
استجابة  كانت  ومهما  هذا 
القبول  أو  بالرفض  الشخص 
التقاعد،  إلى  اإلحالة  لسن 
عوامل  عدة  محصلة  ذلك  فإن 
الصحة  أهمها:  من  كثيرة 
االقتصادي،  والوضع  العامة، 
والتاريخ  اإلنجاز،  إلى  والحاجة 
الشخصي، واتجاه الشخص نحو 
جوهره  في  التقاعد  إن  الحياة. 
ليس »فرملة« تكبح جماح سرعة 
ومتابعة  السير  عن  صاحبها 
طبقا  الحياة  طريق  في  املسير 
لفلسفة أو أسلوب حياة الشخص. 
ملا  استمرار  عملية  مجرد  إنها 

ذهب من قبل، وليست هي العمل 
مباراة  في  الضائع«  »الوقت  في 

الحياة.
أن  أرى  القول،  نافلة  ومن 
وتغلبهم  كفاحهم  بطرق  الناس 
على  يتعودون  قد  مشاكلهم  على 
زمان  كل  في  الصعاب  مجابهة 
ومكان، وال سيما عندما يتقدمون 
مرحلة  ويدخلون  السن  في 
حيث  الكهولة،  أو  الشيخوخة 
الصحية  املشكالت  من  املعاناة 
معينا  حياة  أسلوب  تتطلب  التي 
يندرج تحت ما يسمى »بروشتة« 
االفتراضي،  والعمر  الصحة 
بلغت  إذا  حي   - كإنسان   - فأنت 
منتصف  في  فأنت  الستني  سن 
وأمامك  االفتراضي  العمر 
وتتمتع  لتعيشها  السنني  عشرات 
الذين  املعمرين  هؤالء  ألن  بها 
وهو  سنة  وعشرين  مئة  عاشوا 
لم  لإلنسان  االفتراضي  العمر 
وحديد  ذهب  من  الله  يخلقهم 
وعظام  ودم  لحم  من  خلقهم  بل 
عصبي  وجهازين  ومخ  وقلب 

ودموي مثلك تماما.
الله  بيد  األعمار  أن  وصحيح 
أحسن  في  اإلنسان  خلق  الذي 
جسم  في  صورة  وأفضل  تقويم 
خلية  تريليون   35 على  يحتوي 
حية وشبكة أوعية دموية تمتد في 
كيلو   8000 من  أكثر  إلى  طولها 
مع  الدم  إليها  يضخ  وقلب  متر 
ثم  األوكسجني  حامال  نبضة  كل 
 120 حدود  في  يعيش  أن  له  قدر 

واإلرادة  العقل  أعطاه  ثم  عاما 
أي  الهبة..  هذه  على  للمحافظة 
أنه سبحانه وتعالى ترك لإلنسان 
إرادته  تحت  عمره  تحديد  حرية 
الله  إرادة  تتحقق  ولكي  اإللهية 
اتباع  عليك  وصحتك  عمرك  في 

الوصايا العشر اآلتية:
والحركة،  الكثير  املشي   -1
له  رياضة  ال  من  رياضة  فاملشي 

باإلضافة إلى الضحك واملرح.
بعيدا  التنفس بهواء نظيف   -2
وأدخنتها  املدن  ملوثات  عن 

وترابها وغبارها.
3- الطعام الصحي غير الدسم 

الخالي من الكوليستيرول.
على  ساعات  ست  النوم   -4

األقل يوميا.
5- عدم التدخني نهائيا حيث - 
ثبت علميا وطبيا - خصم أسبوع 

من العمر مع كل علبة سجائر .
سنوات  خمس  إضافة   -6
واحد  شهر  قضاء  بعد  لعمرك 
املدن  إحدى  شاطئ  على 

الساحلية .
االنفعاالت  عن  ابتعد   -7
يخصم  حيث  واملزمنة  الشديدة 
مشكلة  كل  بعد  عمرك  من  شهر 

عائلية.
8- تناول كوبني من املاء كل يوم 
ذلك  بعد  املشى  ثم  الريق  على 

ملدة ربع ساعة .
من  كبيرة  كمية  تناول   -9
الطازجة  الخضراوات  سلطة 
حيث إن ذلك يخصم نسبة 20 %  
من الحشر االنتحاري من الغذاء.
كان  وما  بالله  مؤمنا  كن   -10
عن  وابتعد  يأتيك،  سوف  لك 
الحقد والغيرة املرضية والحسد 

والخصام.

أنماط التوافق النفسى للتقاعد

د. عزت عبدالعظيم الطويل
 أستاذ عمل النفس

بلكية اآلداب جبامعة بهنا


