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ذؽبداـيذخدجية
٭

ذ(1)

ذؿؼدؿةذ

عامأ؛مطقنماظشقكقخةمعرحؾةمرؾقعقةمعـماظـؿق.ميسادمأعرمجّدمأنمتصؾحمذقكا
م ماظلابؼة، مبـػسماظقترية ماٌرحؾة متعقشمػذه مصأن مضد مأخرى؛األعر مأذؽاال مؼلخذ

غظرامظؿداخؾمعؿغرياتمجدؼدةمدقاءمطاغتمصقزؼقظقجقةمعرتؾطةممبامؼـفرمسـمػذهم
عؿعؾؼةمباالغعؽاداتماظـػلقةمهلذهماظػرتةمم،اٌرحؾةمعـمتغرياتمصقزؼائقة،مذكصقة

ماالغػعاظقة،م م)اظؾققظقجقة، ماٌلؿقؼات مطاصة مسؾك مسدؼدة متغريات متشفد اظيت
ؾطةمباحملقطماألدريماظذيمؼـؿؿلمإظقفماظػردماٌلـماظقجداغقة(،مأوماجؿؿاسقةمعرت
موعـمثؿَّماظعاملماًارجل.

م ماظطؾقعقةمماظشقكقخةصإّذا، ماظـؿقفة معع متؿـادب مايقاة معـ مصرتة مآخر ػل
م ماظـاظsénescenceظؾفرم ـّ مباظلِّ متعرف مطؿا 3مـة،

ème
 âgeم ماٌملوػ، ـّ ةراصؼاظلِّ

م مم66ظـ مدـة. ماظؿؼاسد مدـ معع مؼؿقاصؼ معا ماظرابعوػذا ـّ 4مةواظلِّ
ème

 âgeابؿداءم
م متؽقنم00عـ ماظشقكقخة ـّ مد ميف ماألصراد مدؾقطات مخمؿؾػ مإن غؿقفةممدـة.

ظؾشكصقةماألوظقة،مظذامالمرمبمأنمغعؿربماظشقكقخةمعرحؾةمعرضقةموظؽـمعرحؾةم
مطؾاضلمعراحؾماظـؿق.

م:عـماٌظاػرمأػؿفاموتؿؿقزماظشقكقخةممبفؿقسة

مغؿقفةمتدغلمغشاطماظؼقىممػؾقط - مسؾكمايقاة ايققؼة،مأيمتدغلماظؼدرة
ايققؼة.

اظؾطءميفماظقزائػمواذمػاضمسامميفمغشارفا. -
                                                                                                                                   

(2)  Université d'Oran 2, Département de psychologie et d’orthophonie, 31 000, Oran, 

Algérie. 
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جػافماألغلفةماظدعاشقة. -
اظضؿقرماظعضؾل. -

مأنمتمديمإشممسرضؾةمتدررمقةمظإلعؽاغقاتماظؿؽقػقةم وػذهماألسراضمعـمذلغفا
ـّ.موبفذاماٌعـك،مصننماظشقكقخةمترت مجؿماظصقرةماٌعاطلةمظؾـؿق.ظؾػردماٌل

متـاولمعقضقعماظشقكقخةميفمجمؿؿعـامزمؿؾمدالالتمعؿداخؾة طقنمػذهمم؛إّن
مشاظؾامعامؼؽقغانمعؿـاضضني:اٌرحؾةمتلخذمعـقـقنيم

اٌـقـكماألول:ماظشقخمأوماظػردماٌلـمؼؾؼكمحمؾمتؼدؼرمواحرتامم -2
م"اظرَبطؾ معػفقم مسـ مؼعرب مإغف مبف، مزمقط معـ ميف موايؽؿة أدرتفطة"

ويفماحملقطماًارجل.موػذهماٌؽاغةمؼؽؿلؾفامعـمخاللمخربتف،محؽؿؿفم
وحؾؿفميفمتلقريموضعقاتمايقاةماٌكؿؾػة.

مأغفم -1 ماٌؽاغةممبفردمذعقره اٌـقـكماظـاغل:مضدمؼػؼدماظشقخمػذه
صؼدمدورهماألدادلميفمايقاةمسـدعامزمالمسؾكماظؿؼاسد،مصؾؿمؼعدمزمظكم

ماظلا مواظػعاظقة مبـػسماألػؿقة مدقاء ماألصرادماحملقطنيممظدىبؼة مأو أدرتف
مضصقىبف. مأػؿقة ماظدرادة مػذه مسؿرؼةمم؛تؽؿلل متعؿينممبرحؾة ألغفا

جقػرؼةميفماظـؿّقموتعّؾرمسـموصقلماظـؿّقمإشممعرحؾؿفماألخرية،مطؿامأنمسؾؿم
مغػس مسؾؿ ميف معفؿا محمقرا مؼشؽؾ ماظذيمماظشقكقخة ماحملقر مػذا اظـؿق،

منميفماٌقدان.ػؿؾفماٌكؿصقنمواظؾاحـقراٌامأ
ـّموععقشفمواظؿؼربمعـفم أعاماهلدفماألدادلمصفقماظؿعرفمسؾكمواضعماظػردماٌل

مواواػاتف. متصقراتف معـ ماغطالضا مؼؼدعفا ماظيت ماظؿصرزمات مخالل مأنممعـ طؿا
مترتؾط محقث مخاصة، ماغػعاظقة موضعقات مسؾك متعرب متارةمماظشقكقخة مترتاصؼ أو

مؽًاسؾحلاسمبلنماظػردماٌلـمأصؾحمإلبلحادقسمعؿعددةمطعدمماألػؿقةميفمايقاةموا
موطذظؽم مواإلػؿال مباظقحدة ماظشعقر ماآلخرؼـ، موسؾك مأدرتف مأصراد مسؾك ثؼقال
ـّم ماٌل مباظػرد ماٌعطقاتمتمدي مػذه مطؾ مذاتف، مسؾك مشرؼؾا مأصؾح اإلحلاسمبلغف

مإشممصؼدانمتقازغفماألولموعـمثؿمدقءمتقاصؼفماظـػللمواالجؿؿاسل.
مبشرؼا،مصننموجقدهمعرتؾطمباآلخرؼـموتػاسؾفمععفؿ.ممإنماإلغلانمبصػؿف طائـا

م متقازغف، مسؾك متعينمايػاز ماظروابط مسؾكمػذه مبعضماظؾاحـمإذوايػاز منيؼذطر
ماإلمأغف: ميف ماٌلـقن مسمػؼ مبؾقؽؿفؿم"سـدعا موارتؾاراتفؿ مسالضاتفؿ مسؾك بؼاء
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مصاّن ماإلماالجؿؿاسقة، مأدؾاب ميف موظقس ماالجؿؿاسقة ماظؾقؽة ميف متؽؿـ طربمخػاق
ـّ" م.م1اظلِّ

م ماظشقكقخة مغػس مسؾؿ مإشم ماياجة مأصؾقت مأطـرممla gérontologieوسؾقف،
مضرورة مععاغقفام؛عـ متعددت ماٌرحؾة مػذه مبققظقجقةممطقغفام؛ألّن مصرتة ظقلت

ـّمأصؾقتمتؿطؾبمإذؾاعممهاظػردميفمػذمةقضعقصصقلبمبؾمزاػرةماجؿؿاسقة،م اظلِّ
مإشمم ماياجة موخاصة مؼعقشفا ماظيت ماٌرحؾة متـادب مواجؿؿاسقة مغػلقة حاجات

مواواػفمدمقمػذهماظػؽةماظعؿرؼة.مدراطفإتغقريماحملقطمعـم
مورؾقعقة مبققظقجقة م"دريورة مصؼط متعد ممل ماظػؽرة مػذه مخالل معـ مواظشقكقخة

م معـ مالبد مظؽـمزاػرة معـفا، ماٌرجعلمظقلتمألغفم؛عقاجفؿفاالمعػر ميفمإرارػا ا
م.2حؿؿقةمصؼطمظؽـمتؿطؾبماظؿقؽؿمواظـشاط"

مذؽاظقةماظؿاظقة:ـمخاللمػذاماظؿؼدؼؿ،مميؽـمررحماإلعمًاإذ
مػذ مإشم موصؾقا ماظذؼـ مظألصراد ماظشقكقخة ممتـؾ ـّمهعاذا ماألدسماظلِّ مػل موعا ؟
مواواػات متصقراتفؿ مٌكؿؾػ مواظـؼاصقة موػؾاالجؿؿاسقة ماٌرحؾة؟ مهلذه ػذهممفؿ

ماظؿصقراتمهؿؾمغػسماظدالالتمسـدمطؾمعـماظرجالمواظـلاء؟
مخاللم معـ ماظعؿرؼة ماظػؽة مػذه معـ معقضػماحملقط مػق معا مأخرى، مجفة وعـ

م؟ؼفدظعاػقةماظشقكقخة.موعاذامميؽـمأنمتلؿقضرم

ذاملـفجقة

مس مايقاةمـظإلجابة مدرد ميف ماٌؿؿـؾة ماٌـففقة موزػت ماظؿلاؤالت، مػذه
récit de vie) )م10)امعلـم43مـــعـماألذكاصماٌلـنيمواٌؼدرمسددػؿمبمجملؿقسة

ممأغـك(.م23وماذطرم26)ذابامم40معـمأغـك(،موأدؽؾةمعقجفةمجملؿقسةم23وماذطر

مؿافقةذاؾشقخوخةذعـدذؽلذؿنذاؾرجلذواملرأة
ماظؿؼاسد مسؾك مباإلحاظة ماظرجؾ مسـد ماظشقكقخة ـّممإذم؛ترتؾط مد معع تؿـادب

مإشمماظصعقباتماظيتمتصادفماظػردميفمػذهم اظلؿني،مصاظعدؼدمعـماظؾاحـنيمأذاروا

                                                                                                                                   
ماحمللـم1 م(2806)م،سؾد مشازي مخؾقػة(2882)، مسـ ماظؾطقػم،، مم،سؾد م(2881)حمؿد ذدرادات،

م.206م.ٍ،ماظؼاػرة،مدارمشرؼبمظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿقزؼع،مصنييفذدقؽوؾوجقةذاملدـّ
2 Hummel, C. (1998), « Représentations de la vieillesse chez des jeunes adultes, 

prévenir », UNIGE, volume 45, université de Genève, p. 5. 
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حددمطؾمعـممصؼداظػرتةماظيتمتعرفمباالغؿؼالمعـموضعقةماجؿؿاسقةمإشممأخرى،م
CummingومHenryم:3ثالثمعشاطؾمتقاجفماظػردماٌؿؼاسد"م

؛ضقاعمأومصؼدانماٌؽاغة -2
معـ -1 ماظػرد ممحرعان ماالجؿؿاسل، ماجؿؿاسلممفؿققظبدوره مدور إشم
؛سارػل

اخؿػاءماجملؿقسةماظيتمؼؽقنمؼـؿؿلمإظقفاماظػردميفمسؿؾف. -4
معـماظعؿؾمًاإذ ،مأصؾحماظؿؼاسدمؼشؽؾمأزعةمباظـلؾةمظؾرجؾ،مصؾؿفردماالغؿفاء

عامؼمديمإشمماظؿلاؤلمم،ؼدخؾماظػردميفموضعقةمجدؼدةمؼؿغؾبمصقفاماظػراغمواظقلس
مثمسـمأزعةماظشقكقخةمأممسـمأزعةماظؿؼاسد؟اظؿاظل:مػؾمغؿقد

نموطالػؿامؼمديمإشمماآلخرمتؾؼكماإلذؽاظقةماصؾاظرشؿمعـمأنماٌرحؾؿنيمعؿؽاعؾؿ
ماظصراعم مػق موميؽـمأنمؼؽقنماظؿؼاسد مظؾرجؾ. مصعؾا موععاذا اٌطروحةممتـؾمواضعا

مإشممأخرىميفماظـؿقمدِخاظذيمُؼ معرحؾة معـ مإشمماظشقكقخة،مطقنماالرتؼاء ؾماظػرد
مقنمصقفامأزعةمأومصراع.تؽ

مظؿغقريم موذظؽموصؼا مػقؼؿف مبـاء ماظرجؾممبـابةمإسادة إنماظؿؼاسدمؼعؿربميفمحقاة
م ماٌفـقة، مؼؽقنممإذػقؼؿف مصاٌؿؼاسد مجدؼدة، محقاة ممنط ميف ماٌرحؾة مػذه تدخؾف

محباجةمإشممعلاغدةمأدرتفمحؿكمؼؿؿؽـمعـماظؿلضؾؿمععمػذهماظقضعقةماىدؼدة.
مغؾنيميفمتػلريه:وبفذامضدمؼلخذماظؿؼاسدمجا

م -2 مظؾرجؾ مأطـر محرؼة ماظؿؼاسد مبـشاراتمصميـح مباظؼقام مظف قلؿح
؛أخرىمملمؼؽـمضادرامسؾكماظؼقاممبفامغظرامالرتؾاراتفماٌفـقة

مسـدعااظؿؼاسدمظدؼفمعشاطؾمؼـريم -1 موصراساتمدابؼةمملمؼفؿؿمبفا
حلاسمباظلؾؾقةموغؼصمتؼدؼرماظذات.طانمؼعؿؾ،مصلدتمبفمإشمماإل

م مسـد مختؿؾػمسـواظشقكقخة مسـداٌرأة مأداداممفا مصفلمشريمعرتؾطة اظرجؾ،
مؿعاغلميفمػذهماظػرتةماظزعـقةصباظؿؼاسدمظؽـمشاظؾامعامتؽقنمعرتاصؼةمععمدـماظقلس،م

مواجؿؿاسقة مغػلقة مأسراضمجلؿقة، مسدة مضدمم؛عـ ماالضطراباتماهلرعقغقة صؿؾؽ
م مؼمثر ماظقلسمعا مدائرة ميف موتدخؾفا موحققؼؿفا مغشارفا ماظـػللمميفتػؼدػا تقاصؼفا

مواالجؿؿاسل.

                                                                                                                                   
3 Cumming et Henry, in Caradec, V. (2004), Vieillir après la retraite, approche 

sociologique du vieillissement, Paris, PUF, p. 29. 
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موضعق متؿغري مضد ماٌرحؾة مػذه ميف مأغف معؿزوجةمؿفاطؿا ماعرأة معـ ماظعائؾقة
حدةمخاصةمإذامابؿعدمسـفامأبـاؤػا.محلاسمباظِقشمماإلعامؼمديمبفامإم،إشممأرعؾة
ؼرجعمثؼايفمعـمصردمإشممآخر.موم-سقشماظشقكقخةميفماٌـظقرماظلقدققمسمؿؾػ

ماالخؿالفمإشمماًصق موؼرتؾطمػذامػذا ماالجؿؿاسقةمظؽؾمجمؿؿعموطؾمثؼاصة. صقة
ػذاماٌقضػماظذيمؼؿػاسؾمععمم.اظعقشمباحملقطمواواػاتفمدمقمػذهماظػؽةماظعؿرؼة

هلذهماٌرحؾة.موباظؿاظل،ممفاظؾـقةماظشكصقةمظؾػرد،مصؿظفرماظؿؾاؼـاتميفمررؼؼةمتؼؾؾ
بماظقصقلمعـمؼراػامحؿؿقةمرممبِقـطؾمذكصمميؾؽمتصقرامععقـامهلذهماظػرتة،م

مو م"إمبِقـإظقفا ميقاتف. مععـقؼة مغفاؼة مؼراػا ماإلعـ مإشممن ماظقصقل مبعدم حلاس
م.4دؼاطماظذاتميفماٌلؿؼؾؾ"إاظشقكقخةمؼؽقنمعؿفاغلامععم

ممبعـكم مذاتف، مادؿؿرارؼة مسؾك ماظػرد مبف مزماصظ ماظذي مػق ماإلحلاس وػذا
مأدادقام مدورا مؼؾعؾقن ماحملقط مصلصراد ماجملؿؿع، ميف موعؽاغؿف مدوره مادؿؿرارؼة

مإشممػذ ماظذؼـموصؾقا مظألصراد ميفمايػازمسؾكمذاتمإرمابقة ـّه ألنمادؿؿرارمم؛اظلِّ
ماظػؽةماظعؿرؼة.اظؿػاسؾمواظؿعاعؾميفماحملقطمميـحمدسؿامإرمابقامهلذهم

إنماٌلـمحباجةمإشمماغؾعاثمغشارفموحقاتف،مصاظشقكقخةمظقلتمغفاؼةمحقاةم
ماألعؾمواظـشاطمواظؿػاؤلمحقاٍةالمأومبداؼةم ويفمم.بؾمػلمسقدةميقاةمؼـؿعشمصقفا

"يفمهؾقؾفمظؾذاطرةماألدرؼةماظيتمترتؽزمسؾكممA Muxel ػذاماظطرحمأدؿعنيمبؿؿـؾ
مإ مايقاة، ماإلإسادة مسادة ماظلابؼ.محلاس موجقده ماغؿعاش مسؾك مجدؼد، معـ

ماظذاتم متؾؿقؼ مخالهلا معـ ماظيت ماالغػعاظقة ماظؿفربة مميـؾ مايقاة ماغؾعاث إن
م.5اياضرةمباظذاتماٌاضقة"

ذاؾدرادةذاملقداـقةذ
م ماظدرادة مماٌقداغقةجرت متضؿـت معرحؾؿني ماألصرادممػؿاأوالسؾك معـ سقـة

م مبني معا مأسؿارػؿ مترتاوح موم66اٌلـني مم00دـة مبـ مسددػا مؼؼدر مصردام43دـة،
مأغـك(.م23ذطرامو 10)

طانمأغـك(.مم23وماذطرم26)م40صؿضؿـتمسقـةمعـماظشؾابمسددػاممفؿاأعامثاغق
مسشقائقا مم،االخؿقار ممل ماألداةمآأي مسمص موصقؿا ماالسؿؾار. مبعني معؿغري مأي خذ

م مايقاة مدرد ميف مصؿؿـؾت مسؾكممrécit de vieاٌلؿعؿؾة، مباظّؿعرف مؼلؿح اظذي
تقزقػماظػؽرميفمإدراكماظقضائعمواألحداثمايقاتقة.مطؿامأنمػذهماظطرؼؼةمتعطلم
ظؾغةمأػؿقةمطؾريةميفمتػلريماًطاباتماٌؼدعة.مواهلدفمعـمادؿعؿالمػذهماألداةم
                                                                                                                                   
4 Ibid., p. 141. 
5 Muxel, A., in Caradec, V. (2004), op.cit., p. 161. 
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ماوتصقراتفؿماػقماظّؿعرفمسؾكمعرحؾةماظشقكقخةمظدىماىـلنيموصؼامالواػاتفؿ
ماظؿؽّقػم مسرضؾة مذلغفا معـ مواظيت ماٌرحؾة مػذه ميف متطرأ ماظيت ماٌشاطؾ مأػؿ وطذا

ماظلابؼماظذيمطانمزمظكمبفمػذاماظػرد.
ماالدؿفقابمػقماظّؿعرفمطذظؽمسؾكم أعامسـمسقـةماظشؾاب،مصاهلدفمعـمػذا

طقغفؿمؼشؽؾقنمم؛اواػاتفؿموتصقراتفؿموخاصةمعقاضػفؿمعـمػذهماٌرحؾةماظعؿرؼة
مؿؿلمإظقفماظػردماٌلـ.احملقطماظذيمؼـ

سؾكماظّؿصقراتماظيتمتعؿربمدريورةمععرصقةمؼؿؿؽـمعـمعؿؿدمتإنمػذهماظدرادةم
ماظػردمعـماظؿعؾريمس اظقاضعموخصائصمايقاةماألدرؼةمواالجؿؿاسقةموصؼاممـخالهلا

طؿامترتؾطماظؿصقراتمبدرجةماإلدراك.ممم،الواػاتفموخرباتف
متل:وطانماظلمالماٌقجفمألصرادماظعقـةمطاأل

:معامػلماظطرؼؼةماظيتمؼؿصقرمبفاماألصرادماٌلـقنمذقكقخؿفؿ؟مأوممبعـكمآخرم
ممٌرحؾةماظشقكقخة؟نيػلمتصقراتماألصرادماٌلـعام

معرحؾةم مظدؼؽ متلؿقضر معاذا مطاآلتل: مصؽان مظؾشؾاب ماٌقجف ماظلمال أعا
ماظشقكقخة؟موطقػمتؿعاعؾمععمػذهماظػؽةماظعؿرؼة؟م

أصرادماظعقـة،مأدػرتماظدرادةمسؾكماظـؿائجممفاضدعاظيتمبعدمتػرؼغماإلجاباتم
ماظؿاظقة:

ذذؽورـةذؿنذاؾجمؿوعةذاؾبحثذاملؽّو

صرتةمأخرىمعـماظـؿقموػذاماألعرمرؾقعلميفمدورةمحقاةممـإنماظشقكقخةمتعربمس
مبشري مطائـ معزاجقةمم،أي ماغػعاظقة، مبققظقجقة، مطاغت مدقاء ماظؿغريات موطّؾ

متعؿربمسادؼةميفمػذهماٌرحؾةماظعؿرؼة.مروظقجقةقغموأ
م مإجاباتفؿ، ماظعقـة مأصراد مجؾ مادؿفؾ ماظعؾارات ماٌرحؾةممقاربطمإذبفذه ػذه

مبكؿؾػماألعراضماىلؿقةماظيتمؼصؾحمجلؿماظػردماٌلـمعلؽـامهلا،مخاصةمصقؿام
مؼؿعؾؼمباألعراضماظعضؾقة،ماظؼؾؾقةموارتػاعمضغطماظدّم.م

م ماصوحلبماٌؾققثني، متصقبمػذه ماظشؾابمؼد ـّ ميفمد ماألصراد ألعراضمحؿك
إالمأنمعامؼمثرمظدىمصؽةماظشققخمأنمطؾمعرضمؼصقؾفؿميفمػذهماظػرتةمم؛واظؽفقظة

ـّم مسؾارةم)عرضماظؽرب(.معـمخاللؼربطفماحملقطمبؿؼدمماظلِّ
ماالدؿفقابمممتققرت مػذا ميف ماٌلـقن ماألصراد مأثارػا ماظيت ماٌشاطؾ خمؿؾػ

ميفماواػاتماحملقطماظيتمدرس ماظػرتةأدادا متؿغريمسـدماظقصقلمإشممػذه م،انمعا
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يمتؽقنمحباجةمإشممرساؼةموعلاغدة.موػذامذؿؼمععاغاةمػذهماظػؽةميفماظقضتماظعامؼع
األعرمرمعؾماظػردماٌلـمؼـغؾؼمسؾكمذاتفموؼػضؾماالغلقابمتدررمقامعـماٌشارطةم

عامرمعؾفمزمسمم،حدةمأؼضامماظؼقؿةموذعقرهمباظِقبعدذعقرهمإشممغظرامم؛اىؿاسقة
مباالشرتابموؼػؼدماجؿؿاسقؿف.

ألغفامترتؾطمم؛إنماظشقكقخةمسـدمػذهماظعقـةمتشؽؾمصرتةمصعؾةميفمعلارمايقاة
ماظؿؼاسد مسؾك ماظذيباإلحاظة ماألعر مواظروتنيمم، ماظػراغ محؾؼة ميف ماظػؽة مػذه ؼدخؾ

موتزؼدمعـمحدةمععظؿماٌشاطؾماظـػلقةمواالجؿؿاسقةماظيتمتعقشفاميفماظقدطماألدري
مواالجؿؿاسل.
مػذاممتعين مبفا اإلحاظةمسؾكماظؿؼاسدمضقاعماٌؽاغةماالجؿؿاسقةماظيتمطانمؼـعؿ

ؾؿمؼعدمضادرامسؾكماظعطاء،ماألعرماظذيمؼـعؽسمسؾكمسالضاتفموؼـعؽسمصاظػردمدابؼام
مف.بطذظؽمسؾكمسالضاتماحملقطم

م متمثر ماٌلـ ماظػرد مسؾكمحقاة ماٌدخالتماىدؼدة مػذه ماظـػللمميفطؾ تقزقػف
ماألعراضواال مٌكؿؾػ ماياالت معـ ماظؽـري ميف مسرضة مووعؾف خاصةمم،جؿؿاسل

م-يفمحؼقؼةماألعر-ةمصمغامااظيتمالمتعدومأنمتؽقنمعمذراتموأسراضماظلقؽقدقعاتقة
متػلَّ مأغفا مطؿا مايقاة، معـ ماظلابؼة ماٌراحؾ مصراسات متراطؿ مأداسمسـ مسؾك ر

دماٌلـنيمصاظؽؾمؼؿغـكماظرجقعمإشمماٌاضل.موػذامعامؼظفرميفمتعؾريمأشؾؾقةماألصرا
مباظشققمإشمماظزعـماٌاضل.

طؿاماسؿربمأحدمأصرادماظعقـةماظشقكقخةماٌرحؾةماظيتمضدمختؿؾطمصقفامطؾماألعقرم
باظعؾارةماظؿاظقة:م)اظشقكقخةمطاظشكشقخة(،محقثمتظفرمصقفاماٌشاطؾميفمصمقعم

معرة.وطلنماظػردمؼؽؿشػمذاتفمألولمم؛اظـقاحل:ماىلؿقة،ماظـػلقةمواالجؿؿاسقة
ـّمباضرتابماظـفاؼةارتؾاطممـطؿامسربماظؾعضمس م،ػذهماٌرحؾةمعـماظؿؼدمميفماظلِّ

اظـاحقةماٌعـقؼةمظؾػرد.مظؽـمباظـلؾةمميفأيمتصؾحمعؿالزعةمععمضؾؼماٌقت،معامؼمثرم
م مظؾؾاضل معؾاذرةمصؼد معرتؾطة موشري مرؾقعقة ماٌرحؾة مػذه ماواه متصقراتفؿ طاغت

مم.اظؼضاءمواظؼدرم)اٌقتمحؼمسؾكمطؾمغػس(إشممباٌقت،معلؿـدؼـميفمذظؽم

ذ  
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مذاإلـاثؿنذذـةاملؽّوجمؿوعةذاؾبحثذ
ماٌرحؾةممؿؾػخت ألنمأصرادماظعقـةمم؛اظرجالمةشقسـمععععقشةماظـلاءميفمػذه

متقِل ممل ماظـلاء ماظؿؼاسدممعـ مأن ماسؿربن معـفـ ماألشؾؾقة مبؾ مظؾؿؼاسد مطؾرية أػؿقة
.موػذاماغطالضامعـمتعالاسـدعامطـمسنمبفمشعرأطـرمملمؼؽـمؼماعـقفـمحرؼةمووضؿ

مأخرىم ممتارسمأسؿاال مغػلفا مدؿفد ماظؿؼاسد مسؾك مهال مسـدعا ماظعاعؾة ماٌرأة مأن
مأدرتفا مأصراد مبرساؼة موتؼقم مبقؿفا مباظػراغمصم،يف مظؾشعقر مجماال مظدؼفا مؼرتك ال

مواظروتني.
م ماغطالضاممختؿؾػطؿا ماظـلاء مإشم ماظرجال معـ مواالواػات ماظؿصقرات
ماٌؽاغة مظؽالمعـ مصماىـلنياالجؿؿاسقة مخارجممةؿفؿ، متؽقن ماألدادقة اظرجؾ
ؼؾؼكمدورػامم؛مإذباظرشؿمعـمطقغفامساعؾةم،أعاماٌرأةمصؿؽاغؿفامداخؾماظؾقتم،اظؾقت

مسؾكمهؼقؼمحاجقاتم مواظّلفر مبلذغالمبقؿفا ماظؼقام مأدرتفااألدادلمػق ،مأصراد
محدد ماظيت مػل مظؾؿفؿؿع مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة ماظؾـقة ماألدوار،ممبعـك مػذه ت

م.صلصؾحمدورماظرجؾمعادؼامبقـؿامدورماٌرأةمرمؿعمبنيمعامػقمعاديموعامػقمععـقي
ماظشقكقخة.محقلمعرحؾةماألعرماظذيمأدىمإشممتؾاؼـمإجاباتفـ

ماظؿـشؽةم مخالل معـ معـفـ مواحدة مطؾ متؾؼؿفا ماظيت ماظرتبقة مسـ مصضال وػذا
ٌرأة.موباظؿاظل،مصرشؿماالجؿؿاسقةماظيتمتؽّقنماظرجؾمبطرؼؼةمختؿؾػمسـمتؽقؼـما
إالمأغفامودمغػلفامم،اظضغقطماظيتممتارسمسؾكماٌرأةمابؿداءمعـمتؽقؼـفاماألوظل

مطاغتم مصنذا ماظعؿرؼة. ماظػرتة مػذه معع ماظؿعاؼش مسؾك ماظؼدرة ممتؾؽ ماألخري يف
ماظـلاءم متصقرات مأن ماظؼقل مميؽـ مزاػرة، مأو مصؽرة ممتـقؾ مطقػقة اظؿصقراتمػل

مخال معـ ماظؿؽقػل مباظؾعد مهلـمعشؾعة متلؿح مواظيت مبفا متؿؿقزن ماظيت ماظؾققغة ل
مباظؿعاعؾمواٌقاجفة.مم
وباظرشؿمعـمإزفارمسدممعؾاالتفـم-صؽةماظـلاءممؿفاضدعيتموطاغتماالجاباتماظ

مؼصؾقـمم-باظشقكقخة مسـدعا مخاصة مسدؼدة مواجؿؿاسقة مغػلقة مردائؾ ختػل
ـّ.مػذامعامجاءميفماظؿعؾريماألتل:ممأمماظزوج"سفقزات"،مأيم بغضماظـظرمسـمدـف

باظـلؾةمإظقـامظؽـمعامأصؾحمؼفزمسالضاتـامععمأصرادمأدرتـامػقمسـدعامميٌّ)األعرمساد
مأبـاءغا مم،غزّوج مصرحؿـا مدققدثمجراءممبؼدومصؾؼدر ممما مختقصـا مبؼدر ماظققم ػذا

ألدرةمسؾكمااءمعدمدخقلمزوجةمأومزوجاتماألبـذظؽ(،مصػلماظؽـريمعـماياالتمُؼ
ـّ:ممدؾؾاميف )اؾؽـّةذفيذاؾّؾيذخؾؼماالضطرابميفماظعالضات.موسؾكمحّدمتعؾريمإحداػ
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ذوالشذ ذوؾديذؿا ذأرادتذأنذتأخذذؿؽاـي... خؾتينذأذعرذباؾغربةذداخلذبقيت.
ذ(.قشوفذيفَّ

مصراساتفام متؾدأ معا مشاظؾا مصاٌرأة مودالظة، معػفقم معـ مأطـر ماظعؾارة مػذه وهؿؾ
غػسمجـلفامؼـاصلفاميفمممؿؾؽاتفا.موزوجةماالبـمتعؿربمحبؾقلمذكصمآخرمعـم

ماألدادل مصؼدتمدورػا مأغفا متشعر محقثمحبضقرػا ماألوشم، ماظدرجة معـ معـاصلا
ذوؾدتهذوربقتهذوجاءتذأخرىذيفمبقؿفاموصؼدتمعقضقسفاماألوظلموػقمابـفام )أـا

م.وخطػته...(
مـقؾةمسسـدعامؼصؾحمزواجماألبـاءمحمّؾمصراعموذفارمداخؾماظؾقت،متعربماجمل

موػذهم"األخرى"م)زوجةماإلبـ(،مطؿامأمسؿفا،مػلماظيتمتؽشػماظصراساتم أٌفا
ماألدادقةم محاجاتفا مبني ماٌلؿؿر ماظعراك مدائرة ميف ماٌلـّة ماٌرأة موتدخؾ اظلابؼة
معـم مباظؽـري متشعر ماٌرأة متؾدأ مثؿ موعـ مإظقف. متـؿؿل ماظذي ماجملؿؿع وحاجات

ـّ،ماظشعقرمب مماظقلسمواظػراغ.اٌػارضاتمطاظؿؼدمميفماظلِّ

ذباؾـدبةذجملؿوعةذاؾبحثذؿنذأػرادذاحملقطذ
أولمعامررحفمذؾابمأصرادماظؾقثمسـدمادؿفقابفؿمػقماالدؿماٌؿداولمظؾشققخم
ماظقدطم ميف معفؿة مدالظة مزمؿؾ مذاتف محّد ميف ماٌػفقم مصفذا م)ة("، م"اظشقؾاغل وػق

م مإشممجمرد م"األب" معـ ماألصؾل ماالدؿ متغقري محقثمؼربز "ذقؾاغل"،ماىزائري،
موحرج مصعقبة مرمد ماظػرد مظدىمماوطلّن مخاصة ماألول ماالدؿ مسؾك مزماصظ سـدعا

ماظشابمسـدعامؼؽقنمبرصؼةمأصدضائف.موظؼدمأذارتمهلذهماظـؼطةمب.مععؿصؿمعقؿقغلم
م.م6إـداـقاتمجمؾةميفمعؼاهلامحقلمػذاماٌقضقعميف

مع مباظرشؿ ماٌرحؾةمػلمعكلمطؾمصردميفمػذهمايقاة ـمأنمصاظؽؾماسؿربمأنمػذه
اإلذؽالماٌطروحمؼؿؿـؾميفمتؾؽماظصراساتماظيتمضدمتظفرمبنيماآلباءمواألبـاء،مصؼدم

يفمماظػردمسـمأنؼظفرماظصراعمغؿقفةماصطدامماآلراءمواألصؽار،محقثمسّؾرماظؾعضم
عرحؾةماظشقكقخةمؼصؾحمؼؿؿقزمباظعـادمواظصالبة،معامؼـعؽسمسؾكمررؼؼةماٌعاعؾةم

مععمأصرادماألدرة.
ـّمملمؼؽـمؼؿؿقزمبفامصّرحماظؾعضماآل خرمبظفقرمبعضماظلؾقطاتمظدىماظػردماٌل

مسـمحمقطف.م ماظعالضاتمواألصؽار متؾاسد معـ ماظذيمؼزؼد ماألعر ماظؿلّؾط، معـؾ دابؼا

                                                                                                                                   
6 Moutassem-Mimouni, B. (2013), « Les personnes âgées en Algérie et au Maghreb : 

enjeux de leur prise en charge » Insaniyat n° 59, Oran, Centre de recherche en 

anthropologie sociale et culturelle, CRASC, janvier- mars. 
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ماظؾقثم مجمؿقسة متصقراتمواواػاتمأصراد ماإلجاباتممتـؾ متؾؼكمػذه وباظؿاظل
موباجمل مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة مباٌرجعقة معرتؾطة مبدورػا متؾؼك ماإلدراطلماظيت ال

ماًاصمباٌؾققثني.م
مخاصةم ـّ أعامسـمإجاباتمصؽةماظػؿقات،مصفلمترىمأنماظؿعاعؾمععماظػردماٌلِّ

مجدا موععؼدا مصعؾا مؼصؾح مأيمم؛اظرجؾ موسؾك مذلء مطؾ مسؾك مؼعؾؼ مؼصؾح ألغف
م م)ؼقظلممؼؼؿـتصرف مسؾارة ميف موػذا محقاتف مميأل ماظذي ماظػراغ مغؿقفة موػذا بف.

م ماوؼـؼرشمبزاف...( مطؾمتعينمػذه موؼـؿؼد مؼؿدخؾميفمطؾمذلء ـّ مأنماٌلِّ ظعؾارة
مقعؽرماىّقموؼقّترماظعالضات.صم،ذلء

صفـاكمم،أعامباظـلؾةمظؾؿرأةماٌلـةمصالمتطرحمإذؽاالمععمأصرادمأدرتفا،مباظعؽس
مبقـفؿااطؾريموواوبمتالحؿ مػذهمم،ن موتؾؼك معـفا. متؼربا مأطـر مؼصؾح واظؽؾ

رأةميفماألدرة.موػذهماظؿصقراتمتعؽسماظؿصرزماتمعرتؾطةمبدورمطؾمعـماظرجؾمواٌ
مإدراكمخصائصمايقاةموصؼامظؾؿكططاتماٌعرصقةمظؾػرد.

ؿـاؼشةذاؾـتائج

ماظشقكقخةممتعؽس مصعالمواضعمصؽة ماٌقداغقة ميفماظدرادة اظـؿائجماٌؿقصؾمإظقفا
مؼؼالمسـفم مأضؾمعا مواظؿصقراتماظيتمترتجؿمععاذا عـمخاللمجمؿقسةمعـماألصؽار
أغفمؼؿؿقزمبؿـاضضاتموعػارضاتمأصرزتفاماظعقاعؾماظؾقؽقةمتارةمواظؿغرياتماالجؿؿاسقةم

مواظـؼاصقةمتارةمأخرى.
دماظعقـةمباخؿالفمغقسفا،مصقلبمتصقراتمصؽةماظرجالمظؼدمتؾاؼـتمغؿائجمأصرا

اٌلـني،مصننماإلذؽاظقةميفمػذهماٌرحؾةمعردػاماألدادلمظقلتماظشقكقخةميفمحّدم
ماظذيمزمّرفمعؽاغة معقضػماحملقط مخاصة مؼـعؽسمسـفا، معا مظؽـ اظػردممذاتفا

موؼدخؾفميفمأزعةمععمعـمزمقطقنمبفمعـمأصرادمأدرتف.مهودورماٌلـ
ظػؽةماظـلاء،مطؿامبقـؿفماظـؿائج،مصننماظشقكقخةمملمتشؽؾمظدؼفـمأعامباظـلؾةم

مػذهمم؛أزعة مطاغتمتـؿظر معـماعرأة ألغفـماحؿػظـمبـػسمأدوارػـماظلابؼة،موطؿ
دمزعامماألعقر،مويفمغػسمؼّؾؿاٌرحؾةماظعؿرؼةمحؿكمتؿؿؽـمعـماظقصقلمإشمماظلؾطةموت

ـّمعللظةمتغريمدورماٌرأةمسـدمدخقلمزوج ةماالبـم)اظؽـة(مإشمماظقضتمررحتمبعضف
مبعضم.اظؾقت مرأي محلب ماألدادل م)اظعفقزةمواظصراع ماظطرصني مبني مؼؽقن فـ

ـّ.مـواظؽـة(مبغضماظـظرمس ماظلِّ
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ماظصراعم مترىمأن مصاألشؾؾقة ماظشؾابماظذؼـمميـؾقنماحملقط، مبػؽة مؼؿعؾؼ وصقؿا
ماٌلـم مصاظػرد ماآلخر، مصؽرة متؼؾؾ مؼرؼد مصالمأحد ماظذػـقات، متؿصادم مسـدعا ؼـشل

خرمؼرؼدمأنمؼػرضمأصؽارهمدمأنمميؿـؾمألصؽارهمواظشابمػقماآلصًةماظرجؾ(مؼرؼ)خا
م ماظلابؼة ماظصراسات موطلن متصرصاتف ماظيتما-وررؼؼة ماظصراسات متؾؽ ميف ٌؿؿـؾة

ماٌراػؼة ظؽـمرشؿمذظؽمؼؾؼكماٌلـميفمرأيمم.شمماظقاجفةتعقدمإم-ؼعقشفاميفمصرتة
والمم.تقازنماألدرةمـأطـرمسماظشؾابمػقمسؿادماظؾقتمواألدرةمطؽؾ،مصؿقاجدهمؼعرب

مغشعرممبؽاغؿفمايؼقؼقةمإالمبعدمصؼداغف.
م ماظـؿائج مػذه معـؾ متؼققؿ مغؼػمسؾكمخمؿؾػماظصراساتمواألزعاتمرمإّن عؾـا

اظيتمأصؾقتممتقزمػذهماظػرتةماظعؿرؼةمباظرشؿمعـمأغفامعرحؾةمأدادقةمعـماظـؿق،م
عرتؾطةمباظصراساتمأممرامآخرامؼؿؿـؾميف:مػؾماظشقكقخةمطػرتةممنقماؿػلادمؼطرح

مأغفامعرحؾةمطاذػةمظصراساتمدابؼةمعرتؾطةممبراحؾماظـؿق؟
ذؽاظقةمإػذاماظؿلاؤلمؼمديمإشمماظؼقلمإشممأنماظشقكقخةمتلؿدسلمعرةمأخرىم

م مظؾػرد، ماظـػلل ماىفاز مواظالذعقرمصتقزقػ ماظشعقر مبني ماظعؿؾ مقلؿؿر
ماظشقكقخة مأزعة مخالل موام،عـ ماظشكصقة ماظػرد مبـقة معـ ماظذيماغطالضا حملقط

،ماألعرماظذيمميسمعؾاذرةمؼـؿؿلمإظقف.موػذامبعدمزفقرمتؾؽماظؿصدساتماىلؿقة
م.ظدؼفمـرجلقةماٌلـمواظشعقرمباظؼؾؼماٌؿزاؼدب

مو مادؿـؿاجا معلؿقىمعـ مسؾك متصّدسات معـ مؼعاغل ماٌلـ ماظػرد مؼصؾح ػذا،
طقغفمؼػؼدماظعالضةماٌقضقسّقةمباٌقضقع،مصرشؿمإحلادفمباالرتؼاءمسؾكمم؛غرجلقؿف

ألّنمعامؼشعرمبفمالمؼؿؿؽـمعـمإدراطفمم؛اآلخرؼـمصفقمؼعاغلمعـماضطراباتمسالئؼقة
محؾقس مؼؾؼك مبؾ ماًارجل ماظعامل ممصؼط.ممتـالتفميف مؼقغغ مصلر  Jungوباظؿاظل،

مغزسؿنيمأدادقؿني م"سؾكمأداسموجقد ماظشقكقخة معـممعللظة ماظػرد متطقر هدد
م:7خاللمعلارمحقاتف"

اظـزسةماألوشممتؿـادبمععمعػفقعلماالغؾلاطمواالغطقاء،مأؼـمؼـؿجمسـفؿامتطقرم
دمقماحملقطماًارجل،ماألعرماظذيمؼؼقدماظػردمإشممتقازنمجدؼد،مصاظشؾابمؼؿؿقزم
بؿغؾقبماالغؾلاطماظذيمؼرتجؿمعـمخاللماياجةمإشممإثؾاتماظذاتموهؼقؼفاميفم

ؿؿع،مبقـؿاماظـزسةماظـاغقةمصؿكصماظـصػماظـاغلمعـمايقاةمواٌؿؿـؾةميفمدـماجمل

                                                                                                                                   
7 Jung, C., in Fontaine, R. (1999), Manuel de psychologie du vieillissement, Paris, Dunod, 

p. 1. 
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اظشقكقخةماظيتمتؿؿقزمباالغطقاء،محقثمأنماظػردمؼـطقيمسؾكمذاتفموؼؾؼكمرػنيم
ماظـفاؼةمايؿؿقةموػلماٌقت.

أنماظراذدمؼؽقنمأطـرمتػؿقاموأطـرماعؿـاالممJungوعامأدؿكؾصفمعـمصؽرةمؼقغغم
ظألمناطماالجؿؿاسقة،مبقـؿاماظشقخمؼؽقنمأطـرماغطقاءموؼؽقنمعؿففامأطـرمٌعؿؼداتفم

موتصقراتف.
وػذاماغطالضامم،إنماظـؿائجماٌؿقصؾمإظقفا،متدسقمإشممتقضقحمصقرتنيمظؾشقكقخة

معـمجمؿقعماواػاتموتصقراتمأصرادماظعقـة:
متؿضؿـ ماألوشم ماظلؾيبماظصقرة ماىاغبمماىاغب متعؽس ماظـاغقة واظصقرة

ـّمعـماظـؿق،ممهرؾعامحلبمذكصقةموععاشمطؾمصردموصؾمإشممػذماإلرمابل، اظلِّ
معامرمعؾينمأصلرمذظؽمسؾكمأداسمذقكقخةمعؿدػقرةموذقكقخةمعؿػؿقة.

ماٌلـ مظؾػرد مواظعؼؾل ماىلؿل مأي ماظصقل ماظؿدػقر متعؽس ماألوشم مم،صاظصقرة
أيماالسؿؿادمسؾكماظغريمواظؿؾعقةماٌطؾؼةمظف،مم،رمباالتؽاظقةعامؼمديمبفماشمماظشعق

ماًؿقلمأيمسدمماظؼدرةمسؾكماظؼقاممبليمغشاط،ماظعزظة،ماظؿعادةمواظطؾعماٌؿؼؾب.
عظاػرماظصقرةماظـاغقةماٌؿعؾؼةمباظشقكقخةماٌؿػؿقةمتؿؿـؾميفماالدؿؼالظقة،ممأعا

وعـمثؿمم،اظؼدرةمسؾكماظؿقؽؿميفمأحداثمايقاةماٌكؿؾػة،ماظؼدرةمسؾكمإبداءماظرأي
مايػازمسؾكماظؼدرةمسؾكماظؿؽقػمعـمخاللماظـشاطمواٌشارطةماىؿاسقة.

Philippe Arièsويفمػذاماظطرحمأدؿـدمإشممصؽرةم
سـدعاموّضحماظصقرماالجؿؿاسقةمم8

م ماظشقكقخة، معػفقم مهدؼد ميف م"مإذاٌلقطرة مأن ماإلاسؿرب ممتـؾماظصقرة رمابقة
اظشقكقخةمايؽقؿةموظقلتماظشقكقخةماٌؿػؿقة".
ماظػردميفمػذ متػلريماظػراغماظذيمؼعقشف مطؾريةممهأعا مبدرجة مواظذيمزفر ـّ اظلِّ

مبفم مؼمدي ماظػراغ مصفذا ماالتصال، متذبذب مغؿقفة مؼؽقن ماٌدرودة ماظػؽة مظدى
جدمطؿامندمأنمبعضامعـمأصرادماظعقـةمررحمعػفقعامم.حدةاظشعقرمباظضقؼمواظِقإشم

يفماحملقطموػقمطؾؿةم"علؽني"،مػذهماظؽؾؿةماظيتمؼصؾحمؼـعتمبفاماظػردممعؿداوٍل
م متمثر ـّ ماٌّل مسؾكمصقطـريا مؼػلر ماٌصطؾحمضد مصفذا مباظضعػ، معـمذعقره موتزؼد ف

ماٌعـقؼات، ميف ماظعالضاتموصؼر ميف مصؼر ماظرشؾات، ميف مصؼر مجقاغب: مسدة معلؿقى
عامرمعؾمأغاهمؼضعػمأطـرموؼصؾحمؼؿؿقزمباظلؾؾقة،م"صنثؾاتماظذاتمؼؽقنمحلبم

                                                                                                                                   
8 Ariès, Ph., in Hummel, C. op.cit., p. 16. 
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عـمػذاماظشعقرمم.موباظرشؿ9األغاماٌـػردميفمإرارم"دمـ"مويفماظعاملماًارجل"مأعؾد
ـّمعؾؿزعامباىاغبماظدؼين،ماألعرم اظذيمؼالزممػذهماظػرتةماظعؿرؼة،مؼؾؼكماظػردماٌلِّ
معام ماياظقة،مصغاظؾا ماظقضعقة ماظؿؽقػمععماحملقطموععاؼشة مإعؽاغقة اظذيمميـقف
ـّمؼؿغؾبمسؾكموحدتفماغطالضامعـمعلؾؿةمأوظقةمسؾكمأنماهللمدؾقاغفم ندماظػردماٌلِّ

مععفموعالئؽؿفمزمردقغفميفمطؾمعؽان.موتعاشممعقجقدم
مػـاكمذقكقخةم م)ألّن وأصمعتمتصقراتماحملقطمسؾكمأنماظشقكقخةمميؽـفا

مدعقدة(مأنمترتؾطممبعقشمصعب،معـؾماظشعقرمباظعفز.
ثؼاصقةمهلذهماظـؿائج،موعؾـامغؼػمسؾكمععطقاتمأدادقةمم-إّنماظؼراءةماظلقدقق

حملقطمظقحدهمظؽـماظعاعؾماألدادلمخاصةمبفذهماظػؽةماظعؿرؼة،مصالمؼؿعؾؼماألعرمبا
مباظػردميفمحدمذاتفموطقػقةمتػاسؾفمععمبقؽؿف،م ماظعقشمؼؾؼكمعرتؾطا يفمرأؼلمهلذا

طمػذهماٌرحؾةماظؽـريمؿـّشصأزعةمػقؼةمووجقد،ممـأطـرمسمةرعّؾعصؿصؾحماظشقكقخةم
اظؾدائقةمطايدادماٌرتؾطمبػؼدانماٌؽاغةمخاصةمسـدماظرجال،محقثممعـماظلريورات

دػامسـدمملمنفؿمغفاؼة.موػذهماٌشاسرماظلؾؾقةمميـؾماظؿؼاسدمباظـلؾةمإشمماظؾعضمعـ
معؿؼاسد م)ػـاك معؿؼاسد موعؿقؿلمنوطؾ موغشطقدعداء مسؾكممنقن محصقهلؿ بعد

موضح 11عقؿقغل-عؿصؿعمبـ.وم10بؾعربلمع.مػذاماظؿؼاسدمطؿا
مخاللماخؾؿقيفمعد  فؿا

مايقاةموؼدخؾفؿميفمدائرةماظقلسمعـماٌلؿؼؾؾ.ماظققمماظدرادلمحقلماٌلـني
م مأن مطؿا ماظرجال مسـ ماظـلاء متصقرات ماىذورمؼاخؿالف مإشم مأدادا رجع

ماالجؿؿاسقة مظؾؿـشؽة معلؿقىم،اظؿؽقؼـقة مإشم مواٌعاؼريمأي اظيتمومؿفاودرجماظؼقؿ
ميفماحملقط،مصاٌرأةم معاممتؾؽماظؼدرةمسؾكماالتصالمععماآلخرمؼؿؾؼاػامطالػؿا شاظؾا

مظؾؿعؾريمسؾكمعشاطؾفامواػؿؿاعاتفا،مبقـؿاماظرجؾمشاظؾامعامؼؿففمدمقماظؿفـب.
ضدمؼشعرمبؿلربماظزعـ،معامرمعؾفمؼـغؿسميفماٌاضلممأخريا،ماظػردماٌلـم"

يفماٌاضل،ممبعـكمأنممصؼدمرمدمذاطرتفم،12الجرتارمطؾمزروفموتؼؾؾاتمايقاة"

                                                                                                                                   
9 Lahbabi, M.-A. (1974), De l’être à la personne essai de personnalisme réaliste, 2éme 

édition, Alger, SNED., p. 216. 
 اؾشقخوخةذواؾتؼاعدذؾدىذعؿالذاؾرتبقة:ذاؾزؿنذاملعاشذحدبذاجلـدر ،(1021) سؾدماظؼادرم،بؾعربل 10

 جاععةموػرانم،رداظةمدطؿقراهميفماألغـروبقظقجقام،درادةذأـثروبوؾوجقةذمبـطؼةذعؿيذؿودىذوالقةذغؾقزان
 11 طرادؽ،معـظؿمعـمررفمصماسةماظؾقثم"اظشقكقخةمبنيماظضػؿني..."م،عؾؿؼكمدوظلمحقلماظشقكقخة ،1

  .1026 غقصؿرب
11 Mimouni, M. (2016), « Les retraités à Mostaganem : retraite ou retrait », journée 

internationale : Des marqueurs biologiques aux marqueurs anthropologiques : les 

personnes âgées entrent les deux rives, CRASC 27 novembre.  
12 Lahbabi, M.-A. (1974), op.cit. 
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ماأل متػذه مصعقبةصؽار مرمد مأصؾح مسـدعا مظدؼف ماآلخرؼـممقظدت معع ماظؿقاصؾ يف
مس مؼعرب معا ماغشغاالتف، مسؾك ماظؿعؾري ميف ماظلابؼممـوصعقبة متؼدؼره موؼػؼده آالعف

مِو موسدممظذاتف،مصقصؾحمؼعاغلمعـ ماالتصالمباآلخر متؿقزعمبنيمسدم معزدوجة حدة
ماالتصالمباظذات.

مأن مظؾشقكقخة متلؾبمميؽـ موضعقة ماالجرتاراتمممتـؾ معـ ماظؽـري ظؾؿلـ
ماظذاتموصؼدانمواإل متؼدؼر مصؼدان مبـؼصماظؼقؿة، ماظشعقر مإشم مصؿمديمبف حؾارات،

ماظغضب متغذيمظدؼف مظؽـماظؽـريمعـماٌلماظرشؾةميفماظقجقد،مطؿا ـنيمواظعدواغقة.
وعامؼـؾتمذظؽمػقمم.ؼعقشقنمذقكقخؿفؿميفمحاظةمدعادةموػـاءموضـاسةممبامأنزوه

وػؿمؼشريونمظعطائفاموتعارػفاموتػفؿفامسؽسماظرجؾممرأةماٌلـةغظرةماظشؾابمظؾؿ
مؼ مطؿا مذلء( مطؾ موؼـاضش معؿصؾب م)ػق ماسؿربماظذي ماٌـظقر، مػذا مووصؼ مؼقظقن.

مسـ ماظـاجقة ماظشقكقخة مميقز معا مأّن مأرؼؽلـ ممإ. ماظؿعقلة ػقماظشقكقخة
مو(م« intégrité personnelle »م13"اظؿؽاعؾ" موحبقاتف مباظـػس ماظػرد مرضا مامبأي

م.م)أنزهميفمسؿؾفموععمأبـائفمويفمجمؿؿعف
ماظقرينمسؾكم ماٌلح مؼشري مإذ مبشققخفا موعفؿؿة معازاظتمعؿؿادؽة م"األدر إن

ـّمؼؿؽػؾمبفؿمأحدمأصرادمم%06صقةماألدرةميفماىزائرمأنمأطـرمعـم عـمطؾارماظلِّ
م.م14األدرةم)اظزوج)ة(ماألبـاء،ماألحػاد،ماإلخقة...("

البدمعـماإلذارةمإشممأّنماإلغلانمحاظقامأصؾحمسمضعمظضغقراتمطؾريةمخاّصةم
المػذاموم.امؼؿطؾؾفماظؿؼّدمماظعؾؿلمواظؿؽـقظقجلماظذيمميّرمبفماظعاملّؿسمةصماظـاتؾؽم

ؼعينمأّغفميفماظلابؼمملمتؽـمضغقراتمظؽـمايقاةمطاغتمتلريمبنؼؼاعمالمؼؿطؾبم
غقطمايقاةمتؿؿـؾميفمايدودماظؾلقطةمجفداموتػؽريامطؾريؼـمعـماظػرد،مصؽاغتمض

اظيتمتـقصرميفمايصقلمسؾكماياجاتماظؾلقطة.مأّعامحاظقا،مصنؼؼاعمايقاةمتغّقرم
معطؾقبمعـف.مو مػق ماظشكصّقةموبنيمعا مبنيمضدراتف أصؾحمسمؾؼمظدىماظػردمصفقة

ماالجؿؿاسل.م ماظػفقةماظلؾبماظرئقللميفماخؿاللمتقازغفماظـػللموطذا وتعؿربمػذه
ل،مإؼؼاسفميفمحاظةماطؿؽابّقةمطردمصعؾمظعدمماظؼدرةمسؾكماظؿفاوبمععمػذاموباظؿاظ
ماإلؼؼاع.

                                                                                                                                   

موعقؿقغلم،عقؿقغل-ععؿصؿ13  ذواملرافؼة ،(1021) عصطػلم،بدرة ذاؾطػوؾة ذيف ذاؾـؿّو مدؼقانمدقؽوؾوجقة ،
 .210 .ص ،اىاععل،ماىزائرماظعاصؿةاٌطؾقساتم

14 Bouaziz, K. (2016), « Conditions de vie et santé des personnes âgées en Algérie »,  

in http://www.ceped.org/cdrom/meknes/spip51f5.html.article 29. 

http://www.ceped.org/cdrom/meknes/spip51f5.html.article
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ذخامتـة
م ماظؼقل مميؽـ مخطابـامإأخريا، ميف معؿداول مػق مطؿا م"اظشقؾاغل"، مأو ماظشقخ ن

ثؼايفمظقسمحباجةمإشممحقاةمجدؼدة،مظؽـمػقمحباجةمإشممحقاةمعؿفددةمم-اظلقدقق
م مؼػؿؼر منعؾف مال محؿك مإشم ماظراػـ مظف.وضؿف مظقسمعؾؽا ماياضر موباظؿاظل،موطلن

مواٌشارطةم ماظؿػاسؾ مخالل معـ ماظلؾؾقة ماألحادقس مطؾ مسؾك ماظؿغؾب معـ ؼؿؿؽـ
ماظقجداغقةمععمأصرادمأدرتفموععماحملقطمبصػةمساعة.

إنماظشقكقخةمالمتعينمأرذلماظعؿرماٌمديمإشمماظـفاؼةمبؾمػلمدريورةموخربةم
موحقاتف معراحؾممنقه مسربمطؾ ماظػرد متعينمم.اطؿلؾفا مأصؾقتماظشقكقخة وهلذا

مواظؼدوةم ماظربطة ممتـؾ مصفل ماظقضعقات، مخمؿؾػ متلقري مسؾ مواظؼدرة ايؽؿة
مؼؼقلماٌـؾ:م مطؿا ذتدبري(اظصقققة ذعـدو ذؽبريذؿا ذعـدو مإنم)اؾؾيذؿا ادؿؿرارم.

موأحػاده 15ايبماٌؿؾادلمبنيماظشقخموبنيمأبـائف
ؼـؿجمظدؼفمموطؾمعـمزمقطمبف 

مظطرؼؼةمسقشفموتعاعؾف.موعـم مآخر مواظدؼـاعقؽّقةمظـرجلقؿفموميـقفمعؿـػلا ايقاة
ثؿمتؾؼكماألدرةمػلماظؽػقؾماألدادلمظؿقؼقؼمحاجقاتفماٌؿؿـؾةمأداداميفمتقاصؾم

ماظعالضاتمداخؾماظؾـاءماألدريمواالجؿؿاسل.
م موامأخؿؿؿأخريا، ماظزعـ ميف متصري م"ايقاة مػقفؾ: ممبؼقظة مػذا ظؽائـمعؼاظل

م.16اظؾشريمعرشؿمسؾكماظعقشميفماظزعـ،مػذامػقماظؼؾؼماًاظصمظؾققاة"
مًاإذ مسربمطؾمص، مؼؿعاؼشمععفا مأن موسؾكماالغلان مودريورة مػلمعلرية ايقاة

مدقاءم مايقاة، مػذه معـ مجزء مإال معاػل ماظشقكقخة مصنن موباظؿاظل موجقده. أرقار
مبداؼةميقاةمأخرى.موطاغتممتـؾماظـفاؼةمأ

املراجع
دارمشرؼبمم،ماظؼاػرة،دراداتذيفذدقؽوؾوجقةذاملدـني،م(2881)سؾدماظؾطقػ،محمؿدمخؾقػةم

ظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿقزؼع.م

م مشريمعدوغة(، م)اظلِّـّة ماظعزؼز ذاؾشقخوخة،ذؿشؽالتذاملدـني.ذاظشربقينمظطػل،مسؾد أدرار

،مبريوت،مدارماظـفضةماظعربقةمظؾطؾاسةمواظـشر.وؽقػقةذاؾعالج

                                                                                                                                   
عؾؿؼكمدوظلم"األجدادمبنيماألبـاءمواألحػادمويفمعرطزماٌلـني:مأّيمعؽاغةم؟"م،م(1026)مـصقرؼةعم،بقحاظة 15

معـمررفمم،حقلماظشقكقخة ماظؾقثم"اظشقكقخةمبنيماظضػؿني..."قؿجمعـظؿ م11ؽرادؽم،موػران،ماظسة
   .1026غقصؿربم

16 Lahbabi, M.-A. (1974), op.cit., p. 123.  
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مععؿصؿ مبعقؿقغل، مدرة معصطػك م(1021)وعقؿقغل، ذاؾطػوؾةذ، ذيف ذاؾـؿّو دقؽوؾوجقة

دؼقانماٌطؾقساتماىاععقة..م،،ماىزائرماظعاصؿةواملرافؼة

م ماظؼادر مسؾد م(1021)بؾعربل، ذاملعاشذ، ذاؾزؿن ذ: ذاؾرتبقة ذعؿال ذؾدى ذواؾتؼاعد اؾشقخوخة

،مرداظةمدطؿقراهميفمدرادةذأـثروبوؾوجقةذمبـطؼةذعؿيذؿودىذوالقةذغؾقزانحدبذاجلـدر

م.1األغـروبقظقجقا.مجاععةموػرانم

م م؟" معؽاغة مأّي ماٌلـني: مويفمعرطز مواألحػاد مبنيماألبـاء م"األجداد معـصقرؼة عؾؿؼكمبقحاظة،

ماظضػؿني..."م مبني م"اظشقكقخة ماظؾقث مررفمجمؿقسة معـ معـظؿ ماظشقكقخة، محقل دوظل

م.1026غقصؿربمم11وػران،ماظؽرادؽم
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