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خدجيةذؽبداـي

()1
٭
ذ

ؿؼدؿةذ ذ

أنمتصؾحمذقكامأعرمجدّمسادي؛مطقنماظشقكقخةمعرحؾةمرؾقعقةمعـماظـؿق.مأعام
أن متعقش مػذه ماٌرحؾة مبـػس ماظقترية ماظلابؼة ،مصاألعر مضد مؼلخذ مأذؽاال مأخرى؛م
غظرامظؿداخؾمعؿغرياتمجدؼدةمدقاءمطاغتمصقزؼقظقجقةمعرتؾطةممبامؼـفرمسـمػذهم
اٌرحؾةمعـمتغرياتمصقزؼائقة،مذكصقة،معؿعؾؼةمباالغعؽاداتماظـػلقةمهلذهماظػرتةم
اظيت متشفد متغريات مسدؼدة مسؾك مطاصة ماٌلؿقؼات م(اظؾققظقجقة ،ماالغػعاظقة،م
اظقجداغقة)،مأوماجؿؿاسقةمعرتؾطةمباحملقطماألدريماظذيمؼـؿؿلمإظقفماظػردماٌلـم
وعـمثؿَّماظعاملماًارجل .م
إذّا ،مصاظشقكقخة مػل مآخر مصرتة معـ مايقاة متؿـادب معع ماظـؿقفة ماظطؾقعقةم
ظؾفرم م ،sénescenceمطؿا متعرف مباظلِّـّ ماظـاظـة م ،3ème âgeموػل ماظلِّـّ ماٌراصؼة
ظـ م 66مدـة .موػذا معا مؼؿقاصؼ معع مدـ ماظؿؼاسد مواظلِّـّ ماظرابعة م 4ème âgeمابؿداء
عـ م 00مدـة .مإن مخمؿؾػ مدؾقطات ماألصراد ميف مدـّ ماظشقكقخة متؽقن مغؿقفةم
ظؾشكصقةماألوظقة،مظذامالمرمبمأنمغعؿربماظشقكقخةمعرحؾةمعرضقةموظؽـمعرحؾةم
طؾاضلمعراحؾماظـؿق .م
وتؿؿقزماظشقكقخةممبفؿقسةمعـماٌظاػرمأػؿفا :م
 ػؾقط مايققؼة،مأيمتدغلماظؼدرةمسؾكمايقاةمغؿقفةمتدغلمغشاطماظؼقىمايققؼة.
 اظؾطءميفماظقزائػمواذمػاضمسامميفمغشارفا.()2

Université d'Oran 2, Département de psychologie et d’orthophonie, 31 000, Oran,
Algérie.
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 جػافماألغلفةماظدعاشقة. اظضؿقرماظعضؾل.وػذهماألسراضمعـمذلغفامأنمتمديمإشممسرضؾةمتدررمقةمظإلعؽاغقاتماظؿؽقػقةم
ظؾػردماٌلـّ.موبفذاماٌعـك،مصننماظشقكقخةمترتجؿماظصقرةماٌعاطلةمظؾـؿق .م
إنّمتـاولمعقضقعماظشقكقخةميفمجمؿؿعـامزمؿؾمدالالتمعؿداخؾة؛ مطقنمػذهم
اٌرحؾةمتلخذمعـقـقنيمشاظؾامعامؼؽقغانمعؿـاضضني :م
 -2اٌـقـكماألول:ماظشقخمأوماظػردماٌلـمؼؾؼكمحمؾمتؼدؼرمواحرتامم
طؾ عـ مزمقط مبف ،مإغف مؼعرب مسـ معػفقم م"اظربَطة" موايؽؿة ميف مأدرتف
ويفماحملقطماًارجل.موػذهماٌؽاغةمؼؽؿلؾفامعـمخاللمخربتف،محؽؿؿفم
وحؾؿفميفمتلقريموضعقاتمايقاةماٌكؿؾػة.
 -1اٌـقـكماظـاغل:مضدمؼػؼدماظشقخمػذهماٌؽاغةممبفردمذعقرهمأغفم
صؼدمدورهماألدادلميفمايقاةمسـدعامزمالمسؾكماظؿؼاسد،مصؾؿمؼعدمزمظكم
بـػسماألػؿقةمواظػعاظقةماظلابؼةمدقاءمظدى مأدرتفمأوماألصرادماحملقطنيم
بف .تؽؿلل مػذه ماظدرادة مأػؿقة مضصقى؛ مألغفا متعؿين ممبرحؾة مسؿرؼةم
جقػرؼةميفماظـؿقّموتعؾّرمسـموصقلماظـؿقّمإشممعرحؾؿفماألخرية،مطؿامأنمسؾؿم
اظشقكقخة مؼشؽؾ محمقرا معفؿا ميف مسؾؿ مغػس ماظـؿق ،مػذا ماحملقر ماظذيم
راٌامأػؿؾفماٌكؿصقنمواظؾاحـقنميفماٌقدان .م
أعاماهلدفماألدادلمصفقماظؿعرفمسؾكمواضعماظػردماٌلـّموععقشفمواظؿؼربمعـفم
عـ مخالل ماظؿصرزمات ماظيت مؼؼدعفا ماغطالضا معـ متصقراتف مواواػاتف .مطؿا مأنم
اظشقكقخة متعرب مسؾك موضعقات ماغػعاظقة مخاصة ،محقث مترتؾط مأو مترتاصؼ متارةم
بلحادقسمعؿعددةمطعدمماألػؿقةميفمايقاةمواإلحلاسمبلنماظػردماٌلـمأصؾحمسؾؽاًم
ثؼقال مسؾك مأصراد مأدرتف موسؾك ماآلخرؼـ ،ماظشعقر مباظقحدة مواإلػؿال موطذظؽم
اإلحلاس مبلغف مأصؾح مشرؼؾا مسؾك مذاتف ،مطؾ مػذه ماٌعطقات متمدي مباظػرد ماٌلـّم
إشممصؼدانمتقازغفماألولموعـمثؿمدقءمتقاصؼفماظـػللمواالجؿؿاسل .م
إنماإلغلانمبصػؿف مطائـامبشرؼا،مصننموجقدهمعرتؾطمباآلخرؼـموتػاسؾفمععفؿ.م
وايػاز مسؾك مػذه ماظروابط متعين مايػاز مسؾك متقازغف ،مإذ مؼذطر مبعض ماظؾاحـنيم
أغف :م"سـدعا مسمػؼ ماٌلـقن ميف ماإلبؼاء مسؾك مسالضاتفؿ موارتؾاراتفؿ مبؾقؽؿفؿم
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االجؿؿاسقة ،مصانّ مأدؾاب ماإلخػاق متؽؿـ ميف ماظؾقؽة ماالجؿؿاسقة موظقس ميف مطربم
اظلِّـّ".1م م
وسؾقف ،مأصؾقت ماياجة مإشم مسؾؿ مغػس ماظشقكقخة م la gérontologieمأطـرم م
عـ مضرورة؛ مألنّ مػذه ماٌرحؾة متعددت مععاغقفا؛ مطقغفا مظقلت مصرتة مبققظقجقةم
صقلبمبؾمزاػرةماجؿؿاسقة،مصقضعقةماظػردميفمػذهماظلِّـّمأصؾقتمتؿطؾبمإذؾاعم
حاجات مغػلقة مواجؿؿاسقة متـادب ماٌرحؾة ماظيت مؼعقشفا موخاصة ماياجة مإشمم
تغقريماحملقطمعـمإدراطفمواواػفمدمقمػذهماظػؽةماظعؿرؼة .م
واظشقكقخة معـ مخالل مػذه ماظػؽرة ممل متعد مصؼط م"دريورة مبققظقجقة مورؾقعقة م
المعػر معـفا،مظؽـمزاػرةمالبدمعـ معقاجفؿفا؛ مألغفاميفمإرارػاماٌرجعلمظقلتم
حؿؿقةمصؼطمظؽـمتؿطؾبماظؿقؽؿمواظـشاط" .2م
إذًامعـمخاللمػذاماظؿؼدؼؿ،مميؽـمررحماإلذؽاظقةماظؿاظقة :م
عاذا ممتـؾ ماظشقكقخة مظألصراد ماظذؼـ موصؾقا مإشم مػذه ماظلِّـّ؟ موعا مػل ماألدسم
االجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مٌكؿؾػ متصقراتفؿ مواواػاتفؿ مهلذه ماٌرحؾة؟ موػؾ مػذهم
اظؿصقراتمهؿؾمغػسماظدالالتمسـدمطؾمعـماظرجالمواظـلاء؟ م
وعـ مجفة مأخرى ،معا مػق معقضػ ماحملقط معـ مػذه ماظػؽة ماظعؿرؼة معـ مخاللم
عاػقةماظشقكقخة.موعاذامميؽـمأنمتلؿقضرمظدؼف؟ م

املـفجقة ذ

ظإلجابة مسـ مػذه ماظؿلاؤالت ،موزػت ماٌـففقة ماٌؿؿـؾة ميف مدرد مايقاة م
) )récit de vieجملؿقسة معـماألذكاصماٌلـنيمواٌؼدرمسددػؿمبـــ م 43معلـام(10م
ذطرامو23مأغـك)،موأدؽؾةمعقجفةمجملؿقسةمعـم40مذابام(26مذطرامو23مأغـك).م م

ؿافقةذاؾشقخوخةذعـدذؽلذؿنذاؾرجلذواملرأة م

ترتؾط ماظشقكقخة مسـد ماظرجؾ مباإلحاظة مسؾك ماظؿؼاسد؛ مإذ متؿـادب معع مدـّم
اظلؿني،مصاظعدؼدمعـماظؾاحـنيمأذاروامإشمماظصعقباتماظيتمتصادفماظػردميفمػذهم

 1مسؾد ماحمللـ ،م( ،)2806مشازي م( ،)2882مسـ مخؾقػة ،مسؾد ماظؾطقػ ،محمؿد م( ،)2881مدرادات ذ
يفذدقؽوؾوجقةذاملدـّنيٍ،ماظؼاػرة،مدارمشرؼبمظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿقزؼع،مص.م .206م
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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اظػرتةماظيتمتعرفمباالغؿؼالمعـموضعقةماجؿؿاسقةمإشممأخرى،مصؼد محددمطؾمعـم
CummingموHenryمثالثمعشاطؾمتقاجفماظػردماٌؿؼاسد" :3م
 -2ضقاعمأومصؼدانماٌؽاغة؛
 -1حرعان ماظػرد معـ مدوره ماالجؿؿاسل ،مبؿققظف مإشم مدور ماجؿؿاسلم
سارػل؛
 -4اخؿػاءماجملؿقسةماظيتمؼؽقنمؼـؿؿلمإظقفاماظػردميفمسؿؾف.
إذًا،مأصؾحماظؿؼاسدمؼشؽؾمأزعةمباظـلؾةمظؾرجؾ،مصؾؿفردماالغؿفاءمعـماظعؿؾم
ؼدخؾماظػردميفموضعقةمجدؼدةمؼؿغؾبمصقفاماظػراغمواظقلس ،معامؼمديمإشمماظؿلاؤلم
اظؿاظل:مػؾمغؿقدثمسـمأزعةماظشقكقخةمأممسـمأزعةماظؿؼاسد؟ م
صؾاظرشؿمعـمأنماٌرحؾؿنيمعؿؽاعؾؿانموطالػؿامؼمديمإشمماآلخرمتؾؼكماإلذؽاظقةم
اٌطروحةممتـؾمواضعاموععاذامصعؾامظؾرجؾ.موميؽـمأنمؼؽقنماظؿؼاسدمػقماظصراعم
اظذيمؼُدخِؾماظػردمإشمماظشقكقخة،مطقنماالرتؼاء معـ معرحؾةمإشممأخرىميفماظـؿقم
تؽقنمصقفامأزعةمأومصراع .م
إنماظؿؼاسدمؼعؿربميفمحقاةماظرجؾممبـابةمإسادةمبـاءمػقؼؿفموذظؽموصؼامظؿغقريم
ػقؼؿف ماٌفـقة ،مإذ متدخؾف مػذه ماٌرحؾة ميف ممنط محقاة مجدؼدة ،مصاٌؿؼاسد مؼؽقنم
حباجةمإشممعلاغدةمأدرتفمحؿكمؼؿؿؽـمعـماظؿلضؾؿمععمػذهماظقضعقةماىدؼدة .م
وبفذامضدمؼلخذماظؿؼاسدمجاغؾنيميفمتػلريه :م
 -2ميـح ماظؿؼاسد محرؼة مأطـر مظؾرجؾ مصقلؿح مظف مباظؼقام مبـشاراتم
أخرىمملمؼؽـمضادرامسؾكماظؼقاممبفامغظرامالرتؾاراتفماٌفـقة؛
 -1ؼـريماظؿؼاسدمظدؼفمعشاطؾموصراساتمدابؼةمملمؼفؿؿمبفامسـدعام
طانمؼعؿؾ،مصلدتمبفمإشمماإلحلاسمباظلؾؾقةموغؼصمتؼدؼرماظذات.
واظشقكقخة مسـد ماٌرأة مختؿؾػ مسـفا مسـد ماظرجؾ ،مصفل مشري معرتؾطة مأدادام
باظؿؼاسدمظؽـمشاظؾامعامتؽقنمعرتاصؼةمععمدـماظقلس،مصؿعاغلميفمػذهماظػرتةماظزعـقةم
عـ مسدة مأسراض مجلؿقة ،مغػلقة مواجؿؿاسقة؛ مصؿؾؽ ماالضطرابات ماهلرعقغقة مضدم
تػؼدػا مغشارفا موحققؼؿفا موتدخؾفا ميف مدائرة ماظقلس معا مؼمثر ميف متقاصؼفا ماظـػللم
واالجؿؿاسل .م
3

Cumming et Henry, in Caradec, V. (2004), Vieillir après la retraite, approche
sociologique du vieillissement, Paris, PUF, p. 29.

14

اؾشقخوخةذيفذاجلزائر:ذؿؼاربةذدودقوذثؼاػقة

طؿا مأغف ميف مػذه ماٌرحؾة مضد متؿغري موضعقؿفا ماظعائؾقة معـ ماعرأة معؿزوجة م
إشممأرعؾة،معامؼمديمبفامإشمماإلحلاسمباظقِحدةمخاصةمإذامابؿعدمسـفامأبـاؤػا.م
سمؿؾػمسقشماظشقكقخةميفماٌـظقرماظلقدقق-مثؼايفمعـمصردمإشممآخر.موؼرجعم
ػذاماالخؿالفمإشمماًصقصقةماالجؿؿاسقةمظؽؾمجمؿؿعموطؾمثؼاصة.موؼرتؾطمػذام
اظعقشمباحملقطمواواػاتفمدمقمػذهماظػؽةماظعؿرؼة .مػذاماٌقضػماظذيمؼؿػاسؾمععم
اظؾـقةماظشكصقةمظؾػرد،مصؿظفرماظؿؾاؼـاتميفمررؼؼةمتؼؾؾفمهلذهماٌرحؾة.موباظؿاظل،م
طؾمذكصمميؾؽمتصقرامععقـامهلذهماظػرتة،مبقِـ معـمؼراػامحؿؿقةمرمبماظقصقلم
إظقفا موبقِـ معـ مؼراػا مغفاؼة مععـقؼة ميقاتف .م"إن ماإلحلاس مبعدم ماظقصقل مإشمم
اظشقكقخةمؼؽقنمعؿفاغلامععمإدؼاطماظذاتميفماٌلؿؼؾؾ" .4م
وػذا ماإلحلاس مػق ماظذي مزماصظ مبف ماظػرد مسؾك مادؿؿرارؼة مذاتف ،ممبعـكم
ادؿؿرارؼة مدوره موعؽاغؿف ميف ماجملؿؿع ،مصلصراد ماحملقط مؼؾعؾقن مدورا مأدادقام م
يفمايػازمسؾكمذاتمإرمابقةمظألصرادماظذؼـموصؾقامإشممػذهماظلِّـّ؛ مألنمادؿؿرارم
اظؿػاسؾمواظؿعاعؾميفماحملقطمميـحمدسؿامإرمابقامهلذهماظػؽةماظعؿرؼة .م
إنماٌلـمحباجةمإشمماغؾعاثمغشارفموحقاتف،مصاظشقكقخةمظقلتمغفاؼةمحقاةم
أومبداؼةمالمحقاةٍ مبؾمػلمسقدةميقاةمؼـؿعشمصقفاماألعؾمواظـشاطمواظؿػاؤل .مويفم
ػذاماظطرحمأدؿعنيمبؿؿـؾ Muxel Aم"يفمهؾقؾفمظؾذاطرةماألدرؼةماظيتمترتؽزمسؾكم
إسادة مايقاة ،مإسادة ماإلحلاس معـ مجدؼد ،مسؾك ماغؿعاش موجقده ماظلابؼ.م م
إن ماغؾعاث مايقاة مميـؾ ماظؿفربة ماالغػعاظقة ماظيت معـ مخالهلا متؾؿقؼ ماظذاتم
اياضرةمباظذاتماٌاضقة" .5م

اؾدرادةذاملقداـقةذ ذ

جرت ماظدرادة ماٌقداغقة مسؾك معرحؾؿني متضؿـت مأوالػؿا مسقـة معـ ماألصرادم
اٌلـني مترتاوح مأسؿارػؿ معا مبني م 66مدـة مو 00مدـة ،مؼؼدر مسددػا مبـ م 43مصردا م
( 10ذطرامو23مأغـك) .م
أعامثاغقفؿا مصؿضؿـتمسقـةمعـماظشؾابمسددػام 40م( 26مذطرا مو 23مأغـك).مطانم
االخؿقار مسشقائقا ،مأي ممل مآخذ مأي معؿغري مبعني ماالسؿؾار .موصقؿا مسمص ماألداةم
اٌلؿعؿؾة ،مصؿؿـؾت ميف مدرد مايقاة م récit de vieماظذي مؼلؿح مباظؿّعرف مسؾكم
تقزقػماظػؽرميفمإدراكماظقضائعمواألحداثمايقاتقة.مطؿامأنمػذهماظطرؼؼةمتعطلم
ظؾغةمأػؿقةمطؾريةميفمتػلريماًطاباتماٌؼدعة.مواهلدفمعـمادؿعؿالمػذهماألداةم
Ibid., p. 141.
Muxel, A., in Caradec, V. (2004), op.cit., p. 161.
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ػقماظؿّعرفمسؾكمعرحؾةماظشقكقخةمظدىماىـلنيموصؼامالواػاتفؿا موتصقراتفؿام
وطذا مأػؿ ماٌشاطؾ ماظيت متطرأ ميف مػذه ماٌرحؾة مواظيت معـ مذلغفا مسرضؾة ماظؿؽقّػم
اظلابؼماظذيمطانمزمظكمبفمػذاماظػرد .م
أعامسـمسقـةماظشؾاب،مصاهلدفمعـمػذاماالدؿفقابمػقماظؿّعرفمطذظؽمسؾكم
اواػاتفؿموتصقراتفؿموخاصةمعقاضػفؿمعـمػذهماٌرحؾةماظعؿرؼة؛ مطقغفؿمؼشؽؾقنم
احملقطماظذيمؼـؿؿلمإظقفماظػردماٌلـ .م
إنمػذهماظدرادةمتعؿؿدمسؾكماظؿّصقراتماظيتمتعؿربمدريورةمععرصقةمؼؿؿؽـمعـم
خالهلاماظػردمعـماظؿعؾريمسـ ماظقاضعموخصائصمايقاةماألدرؼةمواالجؿؿاسقةموصؼام
الواػاتفموخرباتف،مطؿامترتؾطماظؿصقراتمبدرجةماإلدراك.مم
وطانماظلمالماٌقجفمألصرادماظعقـةمطاألتل :م
عامػلماظطرؼؼةماظيتمؼؿصقرمبفاماألصرادماٌلـقنمذقكقخؿفؿ؟مأوممبعـكمآخرم:م
عامػلمتصقراتماألصرادماٌلـنيمٌرحؾةماظشقكقخة؟ م
أعا ماظلمال ماٌقجف مظؾشؾاب مصؽان مطاآلتل :معاذا متلؿقضر مظدؼؽ معرحؾةم
اظشقكقخة؟موطقػمتؿعاعؾمععمػذهماظػؽةماظعؿرؼة؟م م
بعدمتػرؼغماإلجاباتماظيتمضدعفا مأصرادماظعقـة،مأدػرتماظدرادةمسؾكماظـؿائجم
اظؿاظقة :م

جمؿوعةذاؾبحثذاملؽوّـةذؿنذاؾذؽور ذ

إنماظشقكقخةمتعربمسـمصرتةمأخرىمعـماظـؿقموػذاماألعرمرؾقعلميفمدورةمحقاةم
أي مطائـ مبشري ،موطؾّ ماظؿغريات مدقاء مطاغت مبققظقجقة ،ماغػعاظقة ،معزاجقةم م
أومغقروظقجقةمتعؿربمسادؼةميفمػذهماٌرحؾةماظعؿرؼة .م
بفذه ماظعؾارات مادؿفؾ مجؾ مأصراد ماظعقـة مإجاباتفؿ ،مإذ مربطقا مػذه ماٌرحؾةم
مبكؿؾػماألعراضماىلؿقةماظيتمؼصؾحمجلؿماظػردماٌلـمعلؽـامهلا،مخاصةمصقؿام
ؼؿعؾؼمباألعراضماظعضؾقة،ماظؼؾؾقةموارتػاعمضغطماظدمّ.م م
وحلب ماٌؾققثني ،مصؼد متصقب مػذه ماألعراض محؿك ماألصراد ميف مدـّ ماظشؾابم
واظؽفقظة؛ مإالمأنمعامؼمثرمظدىمصؽةماظشققخمأنمطؾمعرضمؼصقؾفؿميفمػذهماظػرتةم
ؼربطفماحملقطمبؿؼدمماظلِّـّمعـمخاللمسؾارةم(عرضماظؽرب) .م
متققرت مخمؿؾػ ماٌشاطؾ ماظيت مأثارػا ماألصراد ماٌلـقن ميف مػذا ماالدؿفقابم
أداداميفماواػاتماحملقطماظيتمدرسانمعامتؿغريمسـدماظقصقلمإشممػذهماظػرتة ،م
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عامؼعؿؼمععاغاةمػذهماظػؽةميفماظقضتماظذيمتؽقنمحباجةمإشممرساؼةموعلاغدة.موػذام
األعرمرمعؾماظػردماٌلـمؼـغؾؼمسؾكمذاتفموؼػضؾماالغلقابمتدررمقامعـماٌشارطةم
اىؿاسقة؛ مغظرامإشممذعقرهمبعدمماظؼقؿةموذعقرهمباظقِحدةمأؼضا ،معامرمعؾفمزمسم
باالشرتابموؼػؼدماجؿؿاسقؿف .م
إنماظشقكقخةمسـدمػذهماظعقـةمتشؽؾمصرتةمصعؾةميفمعلارمايقاة؛مألغفامترتؾطم
باإلحاظة مسؾك ماظؿؼاسد ،ماألعر ماظذي مؼدخؾ مػذه ماظػؽة ميف محؾؼة ماظػراغ مواظروتنيم
وتزؼدمعـمحدةمععظؿماٌشاطؾماظـػلقةمواالجؿؿاسقةماظيتمتعقشفاميفماظقدطماألدريم
واالجؿؿاسل .م
تعين ماإلحاظةمسؾكماظؿؼاسدمضقاعماٌؽاغةماالجؿؿاسقةماظيتمطانمؼـعؿمبفامػذام
اظػردمدابؼامص ؾؿمؼعدمضادرامسؾكماظعطاء،ماألعرماظذيمؼـعؽسمسؾكمسالضاتفموؼـعؽسم
طذظؽمسؾكمسالضاتماحملقطمبف .م
طؾ مػذه ماٌدخالت ماىدؼدة مسؾك محقاة ماظػرد ماٌلـ متمثر ميف متقزقػف ماظـػللم
واالجؿؿاسل مووعؾف مسرضة ميف ماظؽـري معـ ماياالت مٌكؿؾػ ماألعراض ،مخاصةم
اظلقؽقدقعاتقةماظيتمالمتعدومأنمتؽقنمعمذراتموأسراضامغاصمةم-يفمحؼقؼةماألعر-م
سـ متراطؿ مصراسات ماٌراحؾ ماظلابؼة معـ مايقاة ،مطؿا مأغفا متػلَّر مسؾك مأداسم
اظرجقعمإشمماٌاضل.موػذامعامؼظفرميفمتعؾريمأشؾؾقةماألصرادماٌلـنيمصاظؽؾمؼؿغـكم
باظشققمإشمماظزعـماٌاضل .م
طؿاماسؿربمأحدمأصرادماظعقـةماظشقكقخةماٌرحؾةماظيتمضدمختؿؾطمصقفامطؾماألعقرم
باظعؾارةماظؿاظقة:م(اظشقكقخةمطاظشكشقخة)،محقثمتظفرمصقفاماٌشاطؾميفمصمقعم
اظـقاحل:ماىلؿقة،ماظـػلقةمواالجؿؿاسقة؛موطلنماظػردمؼؽؿشػمذاتفمألولمعرة .م
طؿامسربماظؾعضمسـ مارتؾاطمػذهماٌرحؾةمعـماظؿؼدمميفماظلِّـّمباضرتابماظـفاؼة،م
أيمتصؾحمعؿالزعةمععمضؾؼماٌقت،معامؼمثرميفماظـاحقةماٌعـقؼةمظؾػرد.مظؽـمباظـلؾةم
ظؾؾاضل مصؼد مطاغت متصقراتفؿ ماواه مػذه ماٌرحؾة مرؾقعقة موشري معرتؾطة معؾاذرةم
باٌقت،معلؿـدؼـميفمذظؽمإشمماظؼضاءمواظؼدرم(اٌقتمحؼمسؾكمطؾمغػس).م م

ذ
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جمؿوعةذاؾبحثذاملؽوّـةذؿنذاإلـاثذ م

ختؿؾػ مععقشةماظـلاءميفمػذهماٌرحؾةمسـمععقشة ماظرجال؛ مألنمأصرادماظعقـةم
عـ ماظـلاء ممل متقلِ مأػؿقة مطؾرية مظؾؿؼاسد مبؾ ماألشؾؾقة معـفـ ماسؿربن مأن ماظؿؼاسدم
عـقفـمحرؼةمووضؿامأطـرمملمؼؽـمؼشعرنمبفمسـدعامطـمساعالت.موػذاماغطالضامعـم
أن ماٌرأة ماظعاعؾة مسـدعا مهال مسؾك ماظؿؼاسد مدؿفد مغػلفا ممتارس مأسؿاال مأخرىم م
يف مبقؿفا موتؼقم مبرساؼة مأصراد مأدرتفا ،مصال مؼرتك مظدؼفا مجماال مظؾشعقر مباظػراغم
واظروتني .م
طؿا مختؿؾػ ماظؿصقرات مواالواػات معـ ماظرجال مإشم ماظـلاء ماغطالضام م
عـ ماٌؽاغة ماالجؿؿاسقة مظؽال ماىـلني ،مصؿفؿة ماظرجؾ ماألدادقة متؽقن مخارجم
اظؾقت،مأعاماٌرأةمصؿؽاغؿفامداخؾماظؾقت،مباظرشؿمعـمطقغفامساعؾة؛مإذمؼؾؼكمدورػام
األدادلمػقماظؼقاممبلذغالمبقؿفامواظلّفرمسؾكمهؼقؼمحاجقاتمأصرادمأدرتفا،م
مبعـك ماظؾـقة ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مظؾؿفؿؿع مػل ماظيت محددت مػذه ماألدوار،م
صلصؾحمدورماظرجؾمعادؼامبقـؿامدورماٌرأةمرمؿعمبنيمعامػقمعاديموعامػقمععـقي.م
األعرماظذيمأدىمإشممتؾاؼـمإجاباتفـمحقلمعرحؾةماظشقكقخة .م
وػذا مصضال مسـ ماظرتبقة ماظيت متؾؼؿفا مطؾ مواحدة معـفـ معـ مخالل ماظؿـشؽةم
االجؿؿاسقةماظيتمتؽقّنماظرجؾمبطرؼؼةمختؿؾػمسـمتؽقؼـماٌرأة.موباظؿاظل،مصرشؿم
اظضغقطماظيتممتارسمسؾكماٌرأةمابؿداءمعـمتؽقؼـفاماألوظل ،مإالمأغفامودمغػلفام
يف ماألخري ممتؾؽ ماظؼدرة مسؾك ماظؿعاؼش معع مػذه ماظػرتة ماظعؿرؼة .مصنذا مطاغتم
اظؿصقرات مػل مطقػقة ممتـقؾ مصؽرة مأو مزاػرة ،مميؽـ ماظؼقل مأن متصقرات ماظـلاءم
عشؾعة مباظؾعد ماظؿؽقػل معـ مخالل ماظؾققغة ماظيت متؿؿقزن مبفا مواظيت متلؿح مهلـم
باظؿعاعؾمواٌقاجفة.مم م
وطاغتماالجاباتماظيتمضدعؿفا مصؽةماظـلاءم-وباظرشؿمعـمإزفارمسدممعؾاالتفـم
باظشقكقخة -مختػل مردائؾ مغػلقة مواجؿؿاسقة مسدؼدة مخاصة مسـدعا مؼصؾقـم
"سفقزات"،مأيمأمماظزوجم بغضماظـظرمسـمدـفـّ.مػذامعامجاءميفماظؿعؾريماألتل:م
ي مباظـلؾةمإظقـامظؽـمعامأصؾحمؼفزمسالضاتـامععمأصرادمأدرتـامػقمسـدعام
(األعرمساد ٌّ
غزوّج مأبـاءغا ،مصؾؼدر مصرحؿـا مبؼدوم مػذا ماظققم مبؼدر مختقصـا ممما مدققدث مجراءم
ذظؽ)،مصػلماظؽـريمعـماياالتمؼُعدمدخقلمزوجةمأومزوجاتماألبـاءمسؾكماألدرةم
دؾؾاميفمخؾؼماالضطرابميفماظعالضات.موسؾكمحدّمتعؾريمإحداػـّ:م(اؾؽـّةذفيذاؾؾّيذ
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خؾتينذأذعرذباؾغربةذداخلذبقيت.ذأرادتذأنذتأخذذؿؽاـي...ذوؾديذؿاذوالشذ
قشوفذيفَّ) .ذ
وهؿؾ مػذه ماظعؾارة مأطـر معـ معػفقم مودالظة ،مصاٌرأة مشاظؾا معا متؾدأ مصراساتفام
حبؾقلمذكصمآخرمعـمغػسمجـلفامؼـاصلفاميفمممؿؾؽاتفا.موزوجةماالبـمتعؿربم
عـاصلا معـ ماظدرجة ماألوشم ،محقث محبضقرػا متشعر مأغفا مصؼدت مدورػا ماألدادل م
يفمبقؿفاموصؼدتمعقضقسفاماألوظلموػقمابـفام(أـاذوؾدتهذوربقتهذوجاءتذأخرىذ
وخطػته .)...م
سـدعامؼصؾحمزواجماألبـاءمحمؾّمصراعموذفارمداخؾماظؾقت،متعربماجملقؾةمسـم
أٌفاموػذهم"األخرى"م(زوجةماإلبـ)،مطؿامأمسؿفا،مػلماظيتمتؽشػماظصراساتم
اظلابؼة موتدخؾ ماٌرأة ماٌلـّة ميف مدائرة ماظعراك ماٌلؿؿر مبني محاجاتفا ماألدادقةم
وحاجات ماجملؿؿع ماظذي متـؿؿل مإظقف .موعـ مثؿ متؾدأ ماٌرأة متشعر مباظؽـري معـم
اٌػارضاتمطاظؿؼدمميفماظلِّـّ،ماظشعقرمباظقلسمواظػراغ.م م
باؾـدبةذجملؿوعةذاؾبحثذؿنذأػرادذاحملقطذ ذ
أولمعامررحفمذؾابمأصرادماظؾقثمسـدمادؿفقابفؿمػقماالدؿماٌؿداولمظؾشققخم
وػق م"اظشقؾاغل م(ة)" ،مصفذا ماٌػفقم ميف محدّ مذاتف مزمؿؾ مدالظة معفؿة ميف ماظقدطم
اىزائري ،محقث مؼربز متغقري ماالدؿ ماألصؾل معـ م"األب" مإشم مجمرد م"ذقؾاغل"،م
وطلنّ ماظػرد مرمد مصعقبة موحرجا مسـدعا مزماصظ مسؾك ماالدؿ ماألول مخاصة مظدىم
اظشابمسـدعامؼؽقنمبرصؼةمأصدضائف.موظؼدمأذارتمهلذهماظـؼطةمب.مععؿصؿمعقؿقغلمم
يفمعؼاهلامحقلمػذاماٌقضقعميفمجمؾةمإـداـقات.6م م
صاظؽؾماسؿربمأنمػذهماٌرحؾةمػلمعكلمطؾمصردميفمػذهمايقاةمباظرشؿمعـمأنم
اإلذؽالماٌطروحمؼؿؿـؾميفمتؾؽماظصراساتماظيتمضدمتظفرمبنيماآلباءمواألبـاء،مصؼدم
ؼظفرماظصراعمغؿقفةماصطدامماآلراءمواألصؽار،محقثمسؾّرماظؾعضمسـمأن ماظػرد ميفم
عرحؾةماظشقكقخةمؼصؾحمؼؿؿقزمباظعـادمواظصالبة،معامؼـعؽسمسؾكمررؼؼةماٌعاعؾةم
ععمأصرادماألدرة .م
صرّحماظؾعضماآلخرمبظفقرمبعضماظلؾقطاتمظدىماظػردماٌلـّمملمؼؽـمؼؿؿقزمبفام
دابؼا معـؾ ماظؿلؾّط ،ماألعر ماظذي مؼزؼد معـ متؾاسد ماظعالضات مواألصؽار مسـ محمقطف.م
6
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وباظؿاظل متؾؼك مػذه ماإلجابات ممتـؾ متصقرات مواواػات مأصراد مجمؿقسة ماظؾقثم
اظيت متؾؼك مبدورػا معرتؾطة مباٌرجعقة ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة موباجملال ماإلدراطلم
اًاصمباٌؾققثني.م م
أعامسـمإجاباتمصؽةماظػؿقات،مصفلمترىمأنماظؿعاعؾمععماظػردماٌلِّـّمخاصةم
اظرجؾ مؼصؾح مصعؾا موععؼدا مجدا؛ مألغف مؼصؾح مؼعؾؼ مسؾك مطؾ مذلء موسؾك مأيم
تصرف مؼؼؿـ مبف .موػذا مغؿقفة ماظػراغ ماظذي مميأل محقاتف موػذا ميف مسؾارة م(ؼقظلم
ؼـؼرشمبزاف)...موتعينمػذهماظعؾارةمأنماٌلِّـّمؼؿدخؾميفمطؾمذلءموؼـؿؼدمطؾم
ذلء،مصقعؽرماىقّموؼقتّرماظعالضات .م
أعامباظـلؾةمظؾؿرأةماٌلـةمصالمتطرحمإذؽاالمععمأصرادمأدرتفا،مباظعؽس،مصفـاكم
تالحؿ موواوب مطؾريان مبقـفؿا ،مواظؽؾ مؼصؾح مأطـر متؼربا معـفا .موتؾؼك مػذهم
اظؿصرزماتمعرتؾطةمبدورمطؾمعـماظرجؾمواٌرأةميفماألدرة.موػذهماظؿصقراتمتعؽسم
إدراكمخصائصمايقاةموصؼامظؾؿكططاتماٌعرصقةمظؾػرد .م

ؿـاؼشةذاؾـتائج

تعؽس ماظـؿائجماٌؿقصؾمإظقفاميفماظدرادةماٌقداغقةمصعالمواضعمصؽةماظشقكقخةم
عـمخاللمجمؿقسةمعـماألصؽارمواظؿصقراتماظيتمترتجؿمععاذامأضؾمعامؼؼالمسـفم
أغفمؼؿؿقزمبؿـاضضاتموعػارضاتمأصرزتفاماظعقاعؾماظؾقؽقةمتارةمواظؿغرياتماالجؿؿاسقةم
واظـؼاصقةمتارةمأخرى .م
ظؼدمتؾاؼـتمغؿائجمأصرادماظعقـةمباخؿالفمغقسفا،مصقلبمتصقراتمصؽةماظرجالم
اٌلـني،مصننماإلذؽاظقةميفمػذهماٌرحؾةمعردػاماألدادلمظقلتماظشقكقخةميفمحدّم
ذاتفا مظؽـ معا مؼـعؽس مسـفا ،مخاصة معقضػ ماحملقط ماظذي مزمرّف معؽاغة ماظػردم
اٌلـمودورهموؼدخؾفميفمأزعةمععمعـمزمقطقنمبفمعـمأصرادمأدرتف .م
أعامباظـلؾةمظػؽةماظـلاء،مطؿامبقـؿفماظـؿائج،مصننماظشقكقخةمملمتشؽؾمظدؼفـم
أزعة؛ مألغفـماحؿػظـمبـػسمأدوارػـماظلابؼة،موطؿمعـماعرأةمطاغتمتـؿظرمػذهم
اٌرحؾةماظعؿرؼةمحؿكمتؿؿؽـمعـماظقصقلمإشمماظلؾطةموتؿؼؾّدمزعامماألعقر،مويفمغػسم
اظقضتمررحتمبعضفـّمعللظةمتغريمدورماٌرأةمسـدمدخقلمزوجةماالبـم(اظؽـة)مإشمم
اظؾقت .مواظصراع ماألدادل محلب مرأي مبعضفـ مؼؽقن مبني ماظطرصني م(اظعفقزةم
واظؽـة)مبغضماظـظرمسـماظلِّـّ .م
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وصقؿا مؼؿعؾؼ مبػؽة ماظشؾاب ماظذؼـ مميـؾقن ماحملقط ،مصاألشؾؾقة مترى مأن ماظصراعم
ؼـشل مسـدعا متؿصادم ماظذػـقات ،مصال مأحد مؼرؼد متؼؾؾ مصؽرة ماآلخر ،مصاظػرد ماٌلـم
(خاصةًماظرجؾ)مؼرؼدمأنمميؿـؾمألصؽارهمواظشابمػقماآلخرمؼرؼدمأنمؼػرضمأصؽارهم
وررؼؼة متصرصاتف موطلن ماظصراسات ماظلابؼة م-اٌؿؿـؾة ميف متؾؽ ماظصراسات ماظيتم
ؼعقشفاميفمصرتةماٌراػؼة -متعقدمإشمماظقاجفة .مظؽـمرشؿمذظؽمؼؾؼكماٌلـميفمرأيم
اظشؾابمػقمسؿادماظؾقتمواألدرةمطؽؾ،مصؿقاجدهمؼعربمأطـرمسـمتقازنماألدرة.موالم
غشعرممبؽاغؿفمايؼقؼقةمإالمبعدمصؼداغف .م
إنّ متؼققؿ معـؾ مػذه ماظـؿائج مرمعؾـا مغؼػ مسؾك مخمؿؾػ ماظصراسات مواألزعاتم
اظيتمأصؾقتممتقزمػذهماظػرتةماظعؿرؼةمباظرشؿمعـمأغفامعرحؾةمأدادقةمعـماظـؿق،م
ؼطرحمادؿػلارامآخرامؼؿؿـؾميف:مػؾماظشقكقخةمطػرتةممنقمعرتؾطةمباظصراساتمأمم
أغفامعرحؾةمطاذػةمظصراساتمدابؼةمعرتؾطةممبراحؾماظـؿق؟ م
ػذاماظؿلاؤلمؼمديمإشمماظؼقلمإشممأنماظشقكقخةمتلؿدسلمعرةمأخرىمإذؽاظقةم
تقزقػ ماىفاز ماظـػلل مظؾػرد ،مصقلؿؿر ماظعؿؾ مبني ماظشعقر مواظالذعقرم م
عـ مخالل مأزعة ماظشقكقخة ،ماغطالضا معـ مبـقة ماظػرد ماظشكصقة مواحملقط ماظذيم
ؼـؿؿلمإظقف.موػذامبعدمزفقرمتؾؽماظؿصدساتماىلؿقة معؾاذرة،ماألعرماظذيمميسم
بـرجلقةماٌلـمواظشعقرمباظؼؾؼماٌؿزاؼدمظدؼف .م
وادؿـؿاجا معـ مػذا ،مؼصؾح ماظػرد ماٌلـ مؼعاغل معـ متصدّسات مسؾك معلؿقىم
غرجلقؿف؛ مطقغفمؼػؼدماظعالضةماٌقضقسقّةمباٌقضقع،مصرشؿمإحلادفمباالرتؼاءمسؾكم
اآلخرؼـمصفقمؼعاغلمعـماضطراباتمسالئؼقة؛مألنّمعامؼشعرمبفمالمؼؿؿؽـمعـمإدراطفم
يف ماظعامل ماًارجل مبؾ مؼؾؼك محؾقس ممتـالتف مصؼط .موباظؿاظل ،مصلر مؼقغغ مJung
عللظة ماظشقكقخة م"سؾك مأداس موجقد مغزسؿني مأدادقؿني مهدد متطقر ماظػرد معـم
خاللمعلارمحقاتف" :7م
اظـزسةماألوشممتؿـادبمععمعػفقعلماالغؾلاطمواالغطقاء،مأؼـمؼـؿجمسـفؿامتطقرم
دمقماحملقطماًارجل،ماألعرماظذيمؼؼقدماظػردمإشممتقازنمجدؼد،مصاظشؾابمؼؿؿقزم
بؿغؾقبماالغؾلاطماظذيمؼرتجؿمعـمخاللماياجةمإشممإثؾاتماظذاتموهؼقؼفاميفم
اجمل ؿؿع،مبقـؿاماظـزسةماظـاغقةمصؿكصماظـصػماظـاغلمعـمايقاةمواٌؿؿـؾةميفمدـم
7

Jung, C., in Fontaine, R. (1999), Manuel de psychologie du vieillissement, Paris, Dunod,
p. 1.
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اظشقكقخةماظيتمتؿؿقزمباالغطقاء،محقثمأنماظػردمؼـطقيمسؾكمذاتفموؼؾؼكمرػنيم
اظـفاؼةمايؿؿقةموػلماٌقت .م
وعامأدؿكؾصفمعـمصؽرةمؼقغغم Jungمأنماظراذدمؼؽقنمأطـرمتػؿقاموأطـرماعؿـاالم
ظألمناطماالجؿؿاسقة،مبقـؿاماظشقخمؼؽقنمأطـرماغطقاءموؼؽقنمعؿففامأطـرمٌعؿؼداتفم
وتصقراتف .م
إنماظـؿائجماٌؿقصؾمإظقفا،متدسقمإشممتقضقحمصقرتنيمظؾشقكقخة،موػذاماغطالضام
عـمجمؿقعماواػاتموتصقراتمأصرادماظعقـة :م
اظصقرة ماألوشم متؿضؿـ ماىاغب ماظلؾيب مواظصقرة ماظـاغقة متعؽس ماىاغبم
اإلرمابل ،مرؾعامحلبمذكصقةموععاشمطؾمصردموصؾمإشممػذه ماظلِّـّمعـماظـؿق،م
عامرمعؾينمأصلرمذظؽمسؾكمأداسمذقكقخةمعؿدػقرةموذقكقخةمعؿػؿقة .م
صاظصقرة ماألوشم متعؽس ماظؿدػقر ماظصقل مأي ماىلؿل مواظعؼؾل مظؾػرد ماٌلـ،م م
عامؼمديمبفماشمماظشعقرمباالتؽاظقة ،مأيماالسؿؿادمسؾكماظغريمواظؿؾعقةماٌطؾؼةمظف،م
اًؿقلمأيمسدمماظؼدرةمسؾكماظؼقاممبليمغشاط،ماظعزظة،ماظؿعادةمواظطؾعماٌؿؼؾب .م
أعا معظاػرماظصقرةماظـاغقةماٌؿعؾؼةمباظشقكقخةماٌؿػؿقةمتؿؿـؾميفماالدؿؼالظقة،م
اظؼدرةمسؾكماظؿقؽؿميفمأحداثمايقاةماٌكؿؾػة،ماظؼدرةمسؾكمإبداءماظرأي،موعـمثؿم
ايػازمسؾكماظؼدرةمسؾكماظؿؽقػمعـمخاللماظـشاطمواٌشارطةماىؿاسقة .م
ويفمػذاماظطرحمأدؿـدمإشممصؽرةمPhilippe Ariès8مسـدعاموضّحماظصقرماالجؿؿاسقةم
اٌلقطرة ميف مهدؼد معػفقم ماظشقكقخة ،مإذ ماسؿرب مأن م"اظصقرة ماإلرمابقة ممتـؾم
اظشقكقخةمايؽقؿةموظقلتماظشقكقخةماٌؿػؿقة".
أعامتػلريماظػراغماظذيمؼعقشفماظػردميفمػذه ماظلِّـّمواظذيمزفرمبدرجةمطؾريةم
ظدى ماظػؽة ماٌدرودة مؼؽقن مغؿقفة متذبذب ماالتصال ،مصفذا ماظػراغ مؼمدي مبفم م
إشم اظشعقرمباظضقؼمواظقِحدة.مطؿامندمأنمبعضامعـمأصرادماظعقـةمررحمعػفقعامجدم
عؿداولٍ م يفماحملقطموػقمطؾؿةم"علؽني"،مػذهماظؽؾؿةماظيتمؼصؾحمؼـعتمبفاماظػردم
اٌلّـّمتمثر مطـريامصق فموتزؼد معـمذعقره مباظضعػ ،مصفذاماٌصطؾحمضدمؼػلرمسؾكم
علؿقى مسدة مجقاغب :مصؼر ميف ماظرشؾات ،مصؼر ميف ماظعالضات موصؼر ميف ماٌعـقؼات ،م
عامرمعؾمأغاهمؼضعػمأطـرموؼصؾحمؼؿؿقزمباظلؾؾقة،م"صنثؾاتماظذاتمؼؽقنمحلبم

Ariès, Ph., in Hummel, C. op.cit., p. 16.
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عؾدأ ماألغاماٌـػردميفمإرارم"دمـ"مويفماظعاملماًارجل".9موباظرشؿ معـمػذاماظشعقرم
اظذيمؼالزممػذهماظػرتةماظعؿرؼة،مؼؾؼكماظػردماٌلِّـّمعؾؿزعامباىاغبماظدؼين،ماألعرم
اظذيمميـقفمإعؽاغقةماظؿؽقػمععماحملقطموععاؼشةماظقضعقةماياظقة،مصغاظؾامعام
ندماظػردماٌلِّـّمؼؿغؾبمسؾكموحدتفماغطالضامعـمعلؾؿةمأوظقةمسؾكمأنماهللمدؾقاغفم
وتعاشممعقجقدمععفموعالئؽؿفمزمردقغفميفمطؾمعؽان.م م
وأصمعتمتصقراتماحملقطمسؾكمأنماظشقكقخةمميؽـفام(ألنّمػـاكمذقكقخةم
دعقدة)مأنمترتؾطممبعقشمصعب،معـؾماظشعقرمباظعفز .م
إنّماظؼراءةماظلقدقق-مثؼاصقةمهلذهماظـؿائج،موعؾـامغؼػمسؾكمععطقاتمأدادقةم
خاصةمبفذهماظػؽةماظعؿرؼة،مصالمؼؿعؾؼماألعرمباحملقطمظقحدهمظؽـماظعاعؾماألدادلم
يفمرأؼلمهلذاماظعقشمؼؾؼكمعرتؾطامباظػردميفمحدمذاتفموطقػقةمتػاسؾفمععمبقؽؿف،م
صؿصؾحماظشقكقخةمععؾّرة مأطـرمسـ مأزعةمػقؼةمووجقد،مصؿـشّطمػذهماٌرحؾةماظؽـريم
عـماظلريوراتماظؾدائقةمطايدادماٌرتؾطمبػؼدانماٌؽاغةمخاصةمسـدماظرجال،محقثم
ميـؾماظؿؼاسدمباظـلؾةمإشمماظؾعضمعـفؿمغفاؼة.موػذهماٌشاسرماظلؾؾقةمملمندػامسـدم
طؾ معؿؼاسد م(ػـاك معؿؼاسدون مدعداء موعؿقؿلقن موغشطقن مبعد محصقهلؿ مسؾكم
اظؿؼاسدمطؿاموضح مػذا مع .مبؾعربل 10موبـ .مععؿصؿ-عقؿقغل 11يفمعداخؾؿقفؿامخاللم
اظققمماظدرادلمحقلماٌلـنيمايقاةموؼدخؾفؿميفمدائرةماظقلسمعـماٌلؿؼؾؾ .م
طؿا مأن ماخؿالف متصقرات ماظـلاء مسـ ماظرجال مؼرجع مأدادا مإشم ماىذورم
اظؿؽقؼـقة مظؾؿـشؽة ماالجؿؿاسقة ،مأي مإشم معلؿقى ماظؼقؿ مواٌعاؼري مودرجؿفا مواظيتم
ؼؿؾؼاػامطالػؿاميفماحملقط،مصاٌرأةمشاظؾامعاممتؾؽماظؼدرةمسؾكماالتصالمععماآلخرم
ظؾؿعؾريمسؾكمعشاطؾفامواػؿؿاعاتفا،مبقـؿاماظرجؾمشاظؾامعامؼؿففمدمقماظؿفـب .م
أخريا،ماظػردماٌلـم" مضدمؼشعرمبؿلربماظزعـ،معامرمعؾفمؼـغؿسميفماٌاضلم
الجرتارمطؾمزروفموتؼؾؾاتمايقاة" ،12مصؼدمرمدمذاطرتف ميفماٌاضل،ممبعـكمأنم
9

Lahbabi, M.-A. (1974), De l’être à la personne essai de personnalisme réaliste, 2éme
édition, Alger, SNED., p. 216.
 10بؾعربل ،مسؾدماظؼادر ( ،)1021اؾشقخوخةذواؾتؼاعدذؾدىذعؿالذاؾرتبقة:ذاؾزؿنذاملعاشذحدبذاجلـدر

درادةذأـثروبوؾوجقةذمبـطؼةذعؿيذؿودىذوالقةذغؾقزان ،مرداظةمدطؿقراهميفماألغـروبقظقجقا ،مجاععةموػران
 ،1عؾؿؼكمدوظلمحقلماظشقكقخة،معـظؿمعـمررفمصماسةماظؾقثم"اظشقكقخةمبنيماظضػؿني،"...مطرادؽ 11
غقصؿرب .1026
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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ػذه ماألصؽار متقظدت مظدؼف مسـدعا مأصؾح مرمد مصعقبة ميف ماظؿقاصؾ معع ماآلخرؼـم
وصعقبة ميف ماظؿعؾري مسؾك ماغشغاالتف ،معا مؼعرب مسـ مآالعف موؼػؼده متؼدؼره ماظلابؼم
ظذاتف،مصقصؾحمؼعاغل معـموِحدةمعزدوجةمتؿقزعمبنيمسدمماالتصالمباآلخرموسدمم
االتصالمباظذات .م
ميؽـ مظؾشقكقخة مأن ممتـؾ موضعقة متلؾب مظؾؿلـ ماظؽـري معـ ماالجرتاراتم
واإلحؾارات ،مصؿمدي مبف مإشم ماظشعقر مبـؼص ماظؼقؿة ،مصؼدان متؼدؼر ماظذات موصؼدانم
اظرشؾةميفماظقجقد،مطؿامتغذيمظدؼفماظغضب مواظعدواغقة.مظؽـماظؽـريمعـماٌلـنيم
ؼعقشقنمذقكقخؿفؿميفمحاظةمدعادةموػـاءموضـاسةممبامأنزوه.موعامؼـؾتمذظؽمػقم
غظرةماظشؾابمظؾؿرأةماٌلـة موػؿمؼشريونمظعطائفاموتعارػفاموتػفؿفامسؽسماظرجؾم
اظذي م(ػق معؿصؾب موؼـاضش مطؾ مذلء) مطؿا مؼؼقظقن .مووصؼ مػذا ماٌـظقر ،ماسؿربم م
إ .مأرؼؽلـ مأنّ معا مميقز ماظشقكقخة ماظـاجقة مسـ ماظشقكقخة ماظؿعقلة مػقم
"اظؿؽاعؾ" 13م»  « intégrité personnelleم)أي مرضا ماظػرد مباظـػس موحبقاتف مومبام
أنزهميفمسؿؾفموععمأبـائفمويفمجمؿؿعف(.م م
إن م"األدر معازاظت معؿؿادؽة موعفؿؿة مبشققخفا مإذ مؼشري ماٌلح ماظقرين مسؾكم
صقةماألدرةميفماىزائرمأنمأطـرمعـم %06معـمطؾارماظلِّـّمؼؿؽػؾمبفؿمأحدمأصرادم
األدرةم(اظزوج(ة)ماألبـاء،ماألحػاد،ماإلخقة.14")...م م
البدمعـماإلذارةمإشممأنّماإلغلانمحاظقامأصؾحمسمضعمظضغقراتمطؾريةمخاصّةم
تؾؽماظـاصمة مسؿّامؼؿطؾؾفماظؿؼدّمماظعؾؿلمواظؿؽـقظقجلماظذيمميرّمبفماظعامل .موػذامالم
ؼعينمأغّفميفماظلابؼمملمتؽـمضغقراتمظؽـمايقاةمطاغتمتلريمبنؼؼاعمالمؼؿطؾبم
جفداموتػؽريامطؾريؼـمعـماظػرد،مصؽاغتمضغقطمايقاةمتؿؿـؾميفمايدودماظؾلقطةم
اظيتمتـقصرميفمايصقلمسؾكماياجاتماظؾلقطة.مأعّامحاظقا،مصنؼؼاعمايقاةمتغقّرم
وأصؾحمسمؾؼمظدىماظػردمصفقةمبنيمضدراتفماظشكصقّةموبنيمعامػقمعطؾقبمعـف.م
وتعؿربمػذهماظػفقةماظلؾبماظرئقللميفماخؿاللمتقازغفماظـػللموطذاماالجؿؿاسل.م
وباظؿاظل،مإؼؼاسفميفمحاظةماطؿؽابقّةمطردمصعؾمظعدمماظؼدرةمسؾكماظؿفاوبمععمػذام
اإلؼؼاع .م
 13ععؿصؿ-عقؿقغل ،مبدرة موعقؿقغل ،معصطػل ( ،)1021دقؽوؾوجقة ذاؾـؿوّ ذيف ذاؾطػوؾة ذواملرافؼة ،مدؼقانم
اٌطؾقساتماىاععل،ماىزائرماظعاصؿة ،ص.210 .
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.
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خامتـة ذ

أخريا ،مميؽـ ماظؼقل مإن ماظشقخ مأو م"اظشقؾاغل" ،مطؿا مػق معؿداول ميف مخطابـام
اظلقدقق-مثؼايفمظقسمحباجةمإشممحقاةمجدؼدة،مظؽـمػقمحباجةمإشممحقاةمعؿفددةم
حؿك مال منعؾف مؼػؿؼر مإشم موضؿف ماظراػـ موطلن ماياضر مظقس معؾؽا مظف .موباظؿاظل،م
ؼؿؿؽـ معـ ماظؿغؾب مسؾك مطؾ ماألحادقس ماظلؾؾقة معـ مخالل ماظؿػاسؾ مواٌشارطةم
اظقجداغقةمععمأصرادمأدرتفموععماحملقطمبصػةمساعة .م
إنماظشقكقخةمالمتعينمأرذلماظعؿرماٌمديمإشمماظـفاؼةمبؾمػلمدريورةموخربةم
اطؿلؾفا ماظػرد مسرب مطؾ معراحؾ ممنقه موحقاتف .موهلذا مأصؾقت ماظشقكقخة متعينم
ايؽؿة مواظؼدرة مسؾ متلقري مخمؿؾػ ماظقضعقات ،مصفل ممتـؾ ماظربطة مواظؼدوةم
اظصقققةمطؿامؼؼقلماٌـؾ:م(اؾؾيذؿاذعـدوذؽبريذؿاذعـدوذتدبري).مإنمادؿؿرارم
ايبماٌؿؾادل مبنيماظشقخموبنيمأبـائفموأحػاده 15وطؾمعـ مزمقطمبف مؼـؿجمظدؼفم
ايقاةمواظدؼـاعقؽقّةمظـرجلقؿفموميـقفمعؿـػلامآخرمظطرؼؼةمسقشفموتعاعؾف.موعـم
ثؿمتؾؼكماألدرةمػلماظؽػقؾماألدادلمظؿقؼقؼمحاجقاتفماٌؿؿـؾةمأداداميفمتقاصؾم
اظعالضاتمداخؾماظؾـاءماألدريمواالجؿؿاسل .م
أخريا ،مأخؿؿؿ معؼاظل مػذا ممبؼقظة مػقفؾ :م"ايقاة متصري ميف ماظزعـ مواظؽائـم
اظؾشريمعرشؿمسؾكماظعقشميفماظزعـ،مػذامػقماظؼؾؼماًاظصمظؾققاة" .16م
إذًا ،مصايقاة مػل معلرية مودريورة موسؾك ماالغلان مأن مؼؿعاؼش مععفا مسرب مطؾم
أرقار موجقده .موباظؿاظل مصنن ماظشقكقخة معاػل مإال مجزء معـ مػذه مايقاة ،مدقاءم
طاغتممتـؾماظـفاؼةمأومبداؼةميقاةمأخرى .م
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