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مر�� يه املعىنمنائیةالش�یخو�ة هذا �الل التغريات، من من مجمو ة فهيا متنحفتظهر الش�یخو�ة
+ٔ .لمنو املعكوسة 6لتقهقرو الصورة یعرف الباح?نيهذادفعوقد.ما من ىل EهDم ٕاالك?ري

و السن.ٕا6لش�یوخ لهذا املرافقة الصعو6ت لرتممي املناس�بة الوسائل هوجياد املقال هذا من الهدف
السوس�یو املعایري دور الفOةالتعرف ىل هبذه التكفل يف Uسامه اليت وهذا 6لرتكزي  ىل  ،ثقافWة

تؤدي اليت العوامل ٔ+حسن.ٕاخمتلف _كWف السوس�یوىل اaٔسس يف س�ندها وbدت فرضیيت
إال Uشلك اليت لعملثقافWة والثقايف EجDعي اkور یؤكد 6لش�یخو�ة، ما .لتكفل املرجعي طار

اaٔطراف. لك وتصورات اجتاهات �الل من ٔ+خرى qة من و.لمحیط qة من الش�یخو�ة النفس
املتوصل یٕاالنتاجئ املسن ٔ+و الش�یخ ٔ+ن ٔ+كدت جممتعناعتربyهيا لك .لحمكة و"الربكة"، رمغ رمزايف

ٔ+رسته.  ب�ٔفراد حماطا �كون ٔ+ن البد راح�ه _كWفه، و.لحفاظ ىل تعرقل اليت التناقضات
EجDعي.؛اaٔرسة؛تثالاyمت؛الش�یخو�ة التغري

Aging is a developmental phase in which occurs many changes. In this 

sense, aging offers the opposite image of development or what we call 

regression. Several researchers studied elderly people in order to 

elaborate the appropriate tools that help to tackle the difficulties related 

to this age. The purpose of this work is to uncover the role of socio

cultural criteria in taking care of old people, by looking at the multiple 

factors that lead to a better adaptation. My hypothesis found its support 

in the sociocultural foundations to which the care of old age refers, and 

this confirm the role of the sociocultural factors and environment in 

gerontology. The obtained results confirmed that the old man in our 

society remains the symbol of wisdom and "Baraka", despite all the 

وهران3 اaٔرطفونیا، bامعة و النفس ، اجلزا�ر.2قسم مل



ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 2, autumn 2016 22

contradictions that hamper his adaptation; and for his wellbeing, he 

needs to be surrounded by his family.

: Aging; Representations; Family; Social Change.
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والدته م�ذ الفرد مير ا�منو، ح�ث هنایة تعترب ا�منو، ٔ�هنا النفس "مل يف %امسة فرتة يه الش-یخو*ة
فرتة من *اللها من 4رتقي 6ٔساس-یة 6ٔخرى، وٕامبرا%ل ٓبتعبريىل 6 A%ضعف مرورا مبر A%خر من مر

أ�*ٕانضج و قوة وصوال  هذه ترتمج ح�ث الش-یخو*ة هبا نعين اليت ضعف A%مر رية Sراكامت ىل
احلیاتیة. مسريته يف هبا مر اليت السابقة املرا%ل لك

اليت معینة %االت 6ٔو Yا% لنا تفرز قد و[لتايل ا�منو مرا%ل من _سابقهتا تتaٔ`ر A%املر هذه 6ٔن كام
امcداديه  ٕاال يه ما أ�مر حق�قة تعنیهeلمنو.يف ما gلك الكiريهذه اللكفالش-یخو*ة حتمل قد مة

یoمتيزیة و من الرم اqي احملیط يف ٕاال تفسريا جتد ال اليت الش-یخ.ٕااuالالت هذا لیه
wوهنٕا رضوري من 6ٔكرث 6ٔصبح [لش-یخو*ة {ه|م ون بیولوج�ة ظاهرة جمرد تعد مل منا ظاهرة ٕاا

واج| وا�متع أ�رسة طرف من و{ه|م العنایة من الكiري تتطلب التكفلعیة هبدف هذا لك
ومس بقسط[ملسن ولو حتق�ق مث ومن تعرتضه اليت الیوم�ة أ�%داث وجتاوز موا�ة "ىل ا"دته

�.قلیل و{ج|عي النفيس التوافق
املفهوم تعترب أ�*رية هذه يف "العجز"، Aواملمتث 6ٔساس-یة فكرة تتضمن مكفهوم الش-یخو*ة

اكنو املس-تد*ل سواء eلش-یخ {ج|عیة املاكنة تغريات *الل من [لرمغاملث�ت امر6ٔة 6ٔو ر�ال
حمیطه من تلقاه ما وفق A%املر هذه یع¡ش الطرفني، ف¢هام ¤ بني خيتلف املعاش 6ٔن من

{ج|عیة. وتoش§cه
اليتٕا {نعاكسات يف 6ٔساسا Sمكن اuراسة هذه 6ٔمهیة ون {ج|عیة التغريات مما6ٔفرزهتا الثقاف�ة

العمری الف¬ة هذه ماكنة "ىل بدوره العائAانعكس ظل يف *اصة ماكنته فقد املسن 6ٔن جند ة، ح�ث
التطور g6ٔرزها من التغیري هذا يف عوامل "دة تد*ل 46ٔن النوویة Aلعائ] تعرف كام 6ٔو املصغرة
[ملاكنة حيظى املسن اكن أ�رس، ف³عدما يف السائدة العالقات "ىل یؤ`ر بدوره اqي µالتك�ولو

6ٔنه ح�ث Aالعائ يف فرداالرئ¡س-یة جمرد 6ٔصبح مع¡ش-هتا منط "ىل ·رشف و أ�بناء Sربیة یقود اكن
.Aالعائ 6ٔفراد [يق بaٔفاكر 6ٔفاكره تتصادم ما ¹البا "لهيا دخ�ال

حٕان هذا املقال هيدف ٕا ا�متع من الف¬ة هذه حتملها اليت التصورات خمتلف "ىل التعرف ول ىل
منهذه املر%A العمریة من �ة و  احملیط حيم½ 6ٔخما مساند�ة حمیط "ىل احلفاظ رى، قصد

املس-نني، وÀمت و  يف[ٔ�شÂاص مكسامهة 4كون طٕا[لتايل اqي النفس "مل حقل املا ما اهمت `راء
.[لطفوY واملراهقة

6ٔدىٕا احلايل وقcنا يف [لش-یخو*ة {ه|م �دیدٕاذن ختصص ظهور 6ٔالىل ا�منو النفس "مل يف
الش-یخو*ة "مل خمتلفGérontologieوهو يف Aاملمتث الش-یخو*ة م�اكنزيمات _رشح هيمت اqي

و{ج|عیة. البیولوج�ة، النفس-یة أ�حناء
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خصائٕا بعدة مرتبطة املر�� هذه ون �ج�عیة التغريات ٔ'فرزهتا �,س*ابص ٔ'-رزها من الثقاف/ة
الفقدان عن النامج الشعو�ج�عي مث ومن �ج�عیة >لعالقات ر Bلو�دة والعز@ التدرجيي

التقاFد.ٕاDاصة  Fىل ��ا@ مع تزتامن املر�� هذه Jٔن الرLل Bملسن اJٔمر تعلق ذا
بدورهإا تؤدي التغريات هذه ممإان >لمسن و�ج�عي النفيس التوافق سوء ]ك/فهیىل عقد

احلال الوضعیة مع توافقه به نعين ا`ي صعوبةالشخيص cبذ ف/dد یعfشها اليت ٔ'قلٕایة مل ن
يف بٕااسjت*ا@ مdlناء اجتاهاته و Fادة mجيع مما ومعتقداته nة من الشخصیة رغباته مع مع ا,سا

یqمتي ا`ي اrمتع ٔ'خرى.ٕامlطلبات nة من لیه
جممتعٕا من ختتلف املسن وضعیة 'ٓخرٕاذن �ج�عیةىل وخبصوصیاته Bنفرادیته yمتتع جممتع لك Jٔن
التصو  جيعل مما الشخيصورات والثقاف/ة اجلانب دور ننفي ال كام ختتلف املسن حنو �جتاهات

و الشخصیة سامته ٔ'ي اDJٔري بنظریةلهذا ٔ'سjتعني الصدد هذا ٔ'جنز Eriksonرyكسونٕايف ح/ث
بني حتدث اليت التفاFالت حبلقة احلیاة، و�ددها مدار Fىل الشخصیة بq/ة بتطور Dاصا منوذLا

احملیطیة، ف�ظ والضغوط مر��النضج لك مرا�ل مثانیة یتضمن Fاملي س�fاریو حول تدور >لمنو ریته
وٕا�س��د السابقة املر�� مر��ىل من لالرتقاء اJٔسايس الرصاع.ٕااحملرك يف yمتثل ٔ'خرى ىل

وصوالفانطالقا من ا والرشد Bملراهقة مرورا اJٔوىل الشjیخوٕالطفو@ مر��ىل اعتربها اليت Dة
JٔBز وخشصها والتاكمل النفسjیة وبتعبري�ج� مة الی�ٔس.'ٓعیة مقابل التاكمل خر
إالمن Dالل هذا الطرح صیا ة التالیة:، ميكن شاكلیة

و �ج�عیة املعایري يه املرجعیةما مايه ٔ'و BلشjیخوDة؟ التكفل يف �سامه اليت الثقاف/ة
BلشjیخوDة؟ >لتكفل والثقاف/ة �ج�عیة

مشلتتضمنت الشjیوخ من عینة وهران14رLال و20فردا، 34ا©راسة مبدینة یقطنون امرٔ'ة
العینة75و 60(القطاع احلرضي و القطاع الریفي)، سjهنم یرتاوح بني  Jٔفراد اخlیاري سjنة، اكن

وعشو السكن م�طقة Fدا ما مسjبقا مlغري ٔ'ي ٔ'�دد مل ٔ'ي �خlیاراائیا هذا يف اJٔسايس ملبدٔ'
ٔ'نو  املبحوهو یqمتيyكون الشjیوخ.ٕاث ف«ة ىل

اrمت نفس من اJٔفراد من عینة اسjتجواب يف الثانیة، متثلت املر�� Fىلٔ'ما التعرف ٔ'Lل من ع
العیناجتاهاهتم و  العمریة، فlضمنت املر�� لهذه وتصوراهتم اجلqسني من الشjباب من مجموFة اكنت ة

.ٔ'نىث14ذÁر و 16فردا 30مبعدل 
مل ٔ'نين Fىلكام ؤ'عمتد مالتكرارات الهدف ٔ'ن البدایة م�ذ وحضت كام املئویة، Jٔنه ن الqسب

و ٔ'فاكر Fىل التعرف هو هذا©راسة ومعتقدات احلالیة وضعیهتا اجتاه الف«ة مهنا.ه احملیط موقف كذا
احلیاة رسد طریقة Fىل اعمتدت املیدانیة ا©راسة هذه هذاو Récit de vieيف من الهدف اكن

>لتعبريعطاء احلریٕاو ار ه�خlی العینة Jٔفراد الاكم� `اته.،ة مبعاÉشjته >لفرد �سمح ٔ'ّهنا ح/ث
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تعریفها من ب�ٔس ا�فال وإاللكی��يك التقين إالطار $زعمييف التنویه من البّد و�* ف�ه /س-تعمل ي
8یBrunerهذا املهنج وهو"  مركزي هو ما ٕاكلكنیك�ني لنا ?ل�س-بة Aٔنه یعترب توظیفا�ي يف نا

املعلوم(Esprit)الفكر  معاجلة لHس ا8الKإالJساين بناء وٕامنا .)52؛ ص J.Doron ،2001("ة
ٕاطار يف حتّدد اليت العالقة و`ج^عي، هذه الطبیعي حمیطه مع dالقة يف e hاكfن الفرد مبعىن

والثقاف�ة `ج^عیة املعایري حتّدده حمتوى ثقايف، اج^عي، يف pسمحمعیار ا�ي ٕ?عطاء اqٔمر
الوقائع. هذه لّلك Kدال

رمزیّة uAٔزة pس-تعمل wكوینهwمتثلفالفرد عن النظر بغّض Aٔمامه جيري ما لت|لیل الثقافة يف
والرنولو{. البیولو{

ا�متع، �ون خصائص dىل حيافظ ا�ي واج^عي خشيص حمتوى يف وتعاجل تتغّري Kٕاذن، ا8ال
القدرة � لـالشخص واملثريات، ف�ال�س-بة �لرغبات الشخيص احلمك مبعىن والت�ٔویل التفكري dىل

BrunerسHل االتصال يف Aٔسايس هو ا�منو، مفا مرا�ل dرب Kا8ال منّو دور یوحض ا�لغة ، وجود
Aٓخر�ن Aٔش اص مع ا8الالت ومعاجلة توزیع لكن اqٓخر مع ح�ادیة معلومات ی¤�ادل ا�ي الفرد

و لرغبات هو�املني ما Aٔي مغا�رة Aٔو مماث¥ وم§ريات دانیة ال̈و العالقة ٕاطار هو معªم `نفعالیّة
اqٓخر.

اخلار{، هذه العامل مع dالقه يف Aٔخرى مّرة جتربته یعHش Aٔن الفرد متكن الطریقة ٕاذن، فهذه
املس- مبثابة كذ* وwكون �لحوار ²بعة wكون ذاته، فا�ات dىل ?لتعّرف � /سمح تق�لاملعاpشة

²رخيه. رسد ¶الل من ت·ىن ا8ا¶لیّة، فه¸ي النفس-یّة ل¹ٔهداف
ذا�رته "(" يف ماضیه جيد الت|لیل هذا يف املفحوص .)53؛ ص J.Doron ،2001فالفرد

من اqٓخر، "فهویته ومع ²رخيه مع یتفاdل س-یكودینام�ك�ا، الفرد بعدا حيمل ا�ي املنظور هذا يف
Aٔساس dىل ترت�ب الطرح هذا ).53؛ ص J.Doron ،2001(خشيص واج^عي".¶الل

حسب احلیاة رسد عندهAٔBrunerمهیّة احلل جيد وÀٔنّه ل¹ٓخر خطابه ه ّ̈ یو املفحوص الفرد Aّٔن
و�الته رصاdاته، قلقه وجتاوز ب¤سویÂة � pسمح ا�ي `نفعالیة، اqٔمر جتربته تقامس ¶الل من

بوج pشعر Aٔو یعHش Äجيع .احلق�قيوده`كتئابیّة، ممّا
احلیاة رسد ¶الل من والتارخي الزمن وتفسري فهم من سHمتكن هبذا Aٔنّه توضیح من Aٔ¶ريا، البّد

املؤسس �Èات.

إال مجمل و،¨ا?ت تصب يف مصب وا�داكنت هذهAٔال Aٔن ٓالعمریة يه الفرتةهو A  خر فرتات
لك الفرد یفقد اج^عیة، واحلیاة، �Aٔن وماكنة دور من سابقا به $متزي اكن Aٔفعالما ردود حسب

م ٕا�هيااÐqٔلبیة، تبقى �Ò م� واللك احلیاة من dادیة الش-یخو¶ة ترصحي،ر�¥ �د dىل فاملشلك
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ت یصلالبعض من حنو أ�فراد اجتاهات انطالقا، ف�رصفاتىل هذا العمرٕاغري تتغري اليت يه احملیط
ا+ مث أ�رسة ا�ٕٓامتع، يف هذه املر23 حنن حبا0ة من الطرف من وحامیة مساندة خر.ىل

صعبٕاطبعا فرتة وهنا القلق من KلكIري فهيا شQبابهة، Nشعر عز يف اكن بعدما الو3دة، فالفرد
لXٓوع Yبعا ٔ]خرى مرة نفسه جيد نخر ^اصة و طائه الحنن وقت يف �Kٓعbش فcه یبايل ، مما  خرٔ]3د

أ�وىل. gKر0ة iائلتنا ٔ]فراد iىل mعبء نعbش جيعلنا
مىض،  اpي الوقت iىل یتحرسون الشQیوخ معظم ترصفاهتم، لكنني اكنت 3فvwد حتت أ�مور

ماك~هتمٕامبجرد  iىل انعكس مما املاكنة هذه فقدوا الر0ال عند ملسQته ما ^اصة التقاiد iىل 3ا�هتم
ٔ]رس مه.دا^ل

ٔ]�لبbهتن Kلتقاiد، بل یت�ٔ�رن مل iامالت �ن الاليت ال�ساء، حفىت ف�ة عند ٔ]�متسه مل اpي أ�مر
عنداكنت  �برية التقاiد، ٔ�نٕافرحهتن iىل أ��لبیةه3ا�هتن �لمرٔ]ةحسب أ�سايس العمل یبقى

الحىت و  رشوط لك توفري ٔ]0ل من بbهتا يف به تقوم اpي العمل هو iام2 اكنت ٔ�فرادلو را3ة
iائلهتا.

توصلتما هو �م يف هذ اليت والتناقضات التباینات هو املیداين العمل الر0الٕاا من لك عند �هيا
اpي هو الر0ل ٔ]كرث، ٔ�ن الر0ال iىل تؤ�ر العمریة الفرتة هذه ٔ]ن یفرس مبعا�ةوال�ساء، ما �شعر

بفٕاهذه املر23 ^اصة  أ�مر تعلق ما أ�ذا العالقات املرٔ]ةرسیة و�ور �bاحملیط، ب مع ¢ج عیة
وتتعزز ٔ]رسهتا ٔ]فراد مع iالقاهتا حمیطها.ٔ]كرث مع

^الل من الحظت ٔ]نين التطرقكام مبجرد ٔ]نه ¢سQتجواب معاشها، ٕاهذا و ة الشQیخ̂و مفهوم ىل
و الصحیة Kملشالك رصح ولنفسااللك iلیه ظهرت اليت ٔ]مهها:اج عیة من

عإال- ب�ٔمراض خمتلفة.صابة ضویة

سQیكوسوماتیة.إال- ب�ٔمراض صابة

النوم- .اضطراKت

الشهیة.- فقدان

و- Kلعز´ الو3دة.الشعور

Kلفراغ.- الشعور

Kلقلق.رسiة الغضب و - الشعور

النفس.- يف الثقة نقص

و- أ�رسة طرف من ا+متع.النبذ
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حق�قة يف لك�ه �دید ملعاش مؤرشات ٕاال نظري يف يه ما لكها أ"عراض ٕاالفهذه هو ما أ"مر
املاك فقدان عن أ"عراض هذه تعرب ظاهر- سابقة، ٔ"نه ملرا4ل 7ةنتاج من السابقة >ج:عیة نة

ٔ?زمةو  ٔ?خرىعن 7ة من أ"رسة داDل .االتصال
ه التJلیلیة الناح�ة من النكوصٔ?ما Dالل من تفرس أ"عراض یعٕاذه اللك املايض، ٔ"ن تربه ىل

ا"ٓالعمر اVهيب وTرفض ما  التعبري يف وهذا 4الیا _ا^شنيیع\شه كنا )....يت (aكري
اقرتاب من اخلوف وهو املسن الفرد _ىل ^سlیطر ما mالبا هاجسا العینة ٔ?فراد من البعض طرح كام

املو من اخلوف ٔ?ي واrهنایة نفس\sه _ىل یؤtر اVي بهت، أ"مر یؤدي مما _القاته _ىل ىل ٕاینعكس
wضطرا< من الكyري یتظهور ف} Dاصة وت السlیكوسوماتیة wالضطراwت رض تومه املعلق

إال یبقى أ"وىل، لكن وجامع _�wر�ة مسمى ٔ?�ال ٔ?وال يه املوت ٔ?ن مسlتقرةىل حلیاة بدایة
الراخسودامئة، و  هو >عتقاد وهذا �شlبعهم Dالل من املسlنني �ل ا�ی�ى wجلانب ين متسكهم

ٕالعطاءلعو  أ"ويل املیاكنزيم ح�اهتم� السlمتراریة �دید .نفس
و املسlتجوبني الشlیوخ عینة عن اخsلفتٔ?ما الریف�ة، فلقد املناطق يف اختذت �اwهتم و ٕاالقاطنني

ال هذا یعترب �مشام�حنیني: ٔ?4دهام الشlیخ ٔ?صبح حبیث سليب ٔ?فرادو ، سن بني ماكنة ٔ?یة � ل\س
ٔ?نه رمغ ا"ٓٔ?رسته العائ�، و رب املرهو هذه ٔ?ن Tرى أ"فراد، ٕاذجيابیةٕا�4 خر ن عن واملبحوث_رب

الك¤رية، حبیث أ"رسة داDل توا�دمه Dالل من ورضامه التقدTر بنفس حيضون Tزالون أ"مهیةال
خشص وجود ٔ?ن مهنم البعض وف»ٔقر امحلایة ^شلك أ"رسة داDل ٔ?فرادمسن للك الوايق اجلدار

ی مل ٔ?نه من wلرمغ ال¯شاطات_ائلته بنفس یقوم الربكة يف ا�ار).السابقة (عد
النتاجئ هذه من املالحظ ومفن >ج:عیة التغريات ٔ?tرتٔ?ن احلیاةفعالالتك�ولوج�ة مسار _ىل

امل يف ´لمبحوثني سابقا، ف¤ال¯سlبة الفرد هبا ینعم اكن واليت اrهتم\ش _ىل _ربوا ما mالبا انعدام دن
و ٔ?رسمه داDل ااالتصال املسن الشخص ٔ«ن رٔ?هيم يفيف املبحوثني احلیاة، ب\½ هذه من دوره ¿هت¾ى

�هيم. قامئا أ"مل Tزال ال أ"ر-ف

lالش ٔ?ن _ىل االتفاق املبحوثني، اكن لÁٔفراد اÂتلفة أ"فعال ردود وDة يه مر�4 _ادیة من یخرمغ
إال هبا، لكن مير فرد ولك معاrمنو الشlیوخ ٔ?فاكر جتاÇس _دم يف Tمتثل ٔ?mلب\هتم �ى املطروح شاكل

يف یتقدم عندما لك�ه معینة بعقلیة Tمتزي Tكون الشخص ٔ?ن البعض _رب الشlباب، ح�ث ٔ?فاكر
ط تتغري ٔ?فرریقة تفكريه و السن جيرب ٔ?ن >مsثالTرید _ىل ٔ?رسته واد ٔ?نهٔ"فاكره م�ه ظنا معتقداته

ب\هنم.،هو دوما _ىل الصواب أ"زمة خيلق ما وهذا
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زمان يف یطمع ما زمانه فوت العینة (ا�يل �فرادٔ من الك�ري رددها اليت العبارة كذ& *لتنویه اجلد+ر
ال .دة من +زید ا1ي ا2ٔج;ال، حفسب6ريه)، ا2ٔمر بني فرتتبا?د یعBش وا.د لك زمFالبعض یة ة

ا2ٓ ?ىل فرضها یMNغي وال به Qاصة وبSٔفاكر خر.حمددة
اسFXدوإا العینة �فرادٔ يفٕان الشخص تقدم لكام �نهٔ +رون ترصحياهتم، حبیث يف اiیين الوازع ىل

تقد+ر. و ا.رتام حمط اكن لكام املالسن هبذه مير رٔ�هيم حسب كامر.t و فاللك �ئ تدان تد+ن كام
تقدuم عند واiیك مع املسzتقMل.تترصف يف الطریقة بنفس تعامل سوف السن يف

و الف{یات ف~ة عن املسنٔ�ما الشخص مع التعامل �نٔ ?ىل �مجعنٔ السواء، فاللك .د ?ىل الNساء
عقلیت تتغري التقا?د ?ىل حيال عندما ا2ٔب �ئ الر�ل رٔ�هيم صعب، ففي الر�ل كثرئ�ي ویصبح ه

البBت يف �حسن.�هيم بقاؤه Qٕا، *لNسzبة�نتقاداتٔ tطوی ملدة البBت ارج
*لفرد التكفل طرق عن مناملسنٔ�ما حتم� و به �عتناء الواجب من �نهٔ ?ىل �مجعتٔ ، ا62ٔلبیة

و الشzیخ هذا فهم �سzتطیع ا1ي الوح;د هو ا2ٔرسي احملیط رٔ�هيم يف 2ٔن ?ائلته �فرادٔ طرف
ا2ٔيت :(الشMBا الترصحي يف هذا �اء و الالزمة *لعنایة اكلطفلا.اطته فهو �ساعفوه الزم ين

الصغري).
من السن يف تقدuم عند �ولیاهئمٔ من الت�لص يف البعض جرٔ�ة من العینة �فرادٔ �6لبٔ اسzتاء كام

و *جلبان الفعل هذا واعتربوا الشzیخوQة مراكز يف وضعهم iیFNااQ1الل tبص ميت ال ي
جرمااحلنیف، و یعترب احلل هذا يه التفكري جمرد �نٔ املسzتقMل.قالوا يف صاحMه ?ىل ینعكس مما

ترصحيٕا �مهٔ يه هذه واجتاهاهتاذن تصوراهتا تعكس اليت العینة اQ2ٔريةات ¨رتبط، هذه اليت
و �ج©عي ا1*ٕالطار والثقايف ادرªها جمال ?ىل بدوره یؤ»ر یعBشهي �ج©عي، مفا تفا?لها
املر. هذه يف احملیطاملسzنون موقف �زمةٔ ٕاال يه ما t برينو جميس یقره ما يف هذا J.Berneهذا

املسعریفالت الفرد كفاءة الناحجة الشzیخوQة و: "مؤرشات �ج©عیة �دوارهٔ ممارسة يف اليت ن
ا�لطیف،  املسن" (عبد من ا³متع مبوقف ).185، ص 1997تتµدد

�لنتاجئٕا قراءيت اiراسةن هذه يف ا�هيا �زمةو املتوصلٔ ½شلك �صبحتٔ الشzیخوQة �نٔ هو
ووجودیة، فامل 2ٔخر خشص من معاشها خيتلف واليت t.املر هبذه ¨رتبط اليت �Nسشالك من

كثري ½ساؤالت �مامٔ الفرد تضع و2ٓخر وجوده سÃب عن یبحث دوما سعیداة، فهو یعBش ال ملاذا
و م{اهات يف خينقه مما اكتئابیة.اك2ٓخر+ن وضعیة يف

الوجو �شريفSٔزمة كام فكر�Harold KushnerÅهيإاد �شغل ا1ي املوت من اخلوف : "لBس
ع احلیاة من اخلوف يشءلكن �ئ تقدم ال ح;اتنا ¨كون ؛ ص John Preston ،2002" (ندما

44(.
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تق فقد ب�ٔنه شعر املسن حبا�ةفالفرد ا�سان لك �اته، ٔ�ن إالٕاد!ره ٔ&يىل ساوي ٔ&نه حساس
ا�ييشء يف هذا الوجود، مب احملیط يف ماكنة و دور 8 مفهومهٕای>متيعىن ?یه یدمع ما وهذا لیه

وتقد!رهو  نفسه نظر يف موجود Dالقاته�اته، فهو یوطد Fجيع التفاDل هذا مفثل ا�ٓخر!ن نظر يف
.Oاخلار احملیط مع

داSلیٕا عوامل عن ینجم YZات التقد!ر ون ذاته \د يف [لفرد م^علقة ٔ&ي Sارجة م^علقةعوامل _ة
.Oاخلار [حملیط

النفيس [لتكو!ن ٔ&ساسا dرتبط ا?اSلیة، فهeي العوامل وعن gرخيا حيمل jونه Zلفرد معاشا أ�ويل
mا منوه مرا\ل Dرب اكrسqهبم ووجتاو[ اخلارج_ة العوامل عن vحuتلفة، ٔ&ما يف wاملتكرراملمتث اط

و الفشل ف_ه یقع أ�خر.ا�ي طرف من النبذ
ٕاماكنیاتهفالفر  ٔ&ّن جيد ح_ث العرصیة احلیاة ٕایقاع مع التك_ّف يف صعوبة جيد السن هذا يف د

املسن، جيد یعارصه، فالشخص ا�ي الزمن مع وال ٕالیه ی>متي ا�ي احملیط مع تتوافق ال الشخصیّة
قوقعة يف یفكر، فهو(un état de sidération)نفسه وjیف یفعل وما یقول ما یعرف ال مبعىن

حو8.یع یدور ملا موا�ته دون حيوالن jبري!ن وحرص كف يف �ش
یؤكد السابقة، وما ماكنته فقد قد ٔ&نّه !رى ح_ث والو\دة العز� من دوامة يف یع�ش نفسه ف_�د
�شqیطا اكن ما بعد �امه ّلك ٔ&هنeى ٔ&نه ٕالیه التقاDد، فuال>سqبة Dىل خرو�ه هو ?یه الشعور هذا

&ٔ ال وفعاال، فالیوم والروتنيوح_و� الروتني من \ا� يف FSید ٕالیه، فالتقاDد حيتاج ٔ&و یقّدره \د
السن. هذا يف Zلفرد [ل>سqبة قاتال Dامال یعترب

�اكشف تظهر ٔ&و(révélateur)فالشqیخوSة \لها یمت مل اليت السابقة الرصاDات لك تظهر مبعىن
ه یعترب حساس�^ه، كام يف مفرطا یصبح املسن جند طریقجتاوزها، �¢ م¤تصف السن ذا

(midi de la vie).الفرد 

احلیاة" S. Freudف¤�د عن وانقطاع ا¦كسار ول�س Zل>شاط تدرجيي كتحویل السن هذا ، "یعترب
)Péticier ،1977 214؛ ص.(

والكف،  النكوص وٕاىل الشعور هذا م²ل ٕاىل یقوده ا�ي هو الفرد یع�شه ا�ي املسنٕافالروتني ن
االتصSالل Dرب عن معا³ته من  نظام يف وvخ^الل العالئقي [لفراغ لشعوره إالال هذا طار يف

ا الوDاء هو اجلسد النفسqیة، ویصبح أ�عراض لك یتضمن سريورةال�ي هو اجلسدي تعبري
و ح_Zلتقمص إالالتفسري ا?الالت لك حيمل وث منالرمزیة، jونه الكنیك_ة ºZال� أ�ولیة ملنطقة

مو�ة و  ٔ&خرى �ة والثقايفمن vج«عي االتصال الرسائلضع للك احلامل یعترب حبیث
اZلغة.وا?الالت و  قلب یبقى

به یؤدي ممّا OارS اسÁrر ٔ&و توظیف لك سحب الشخص احملیط، جيعل مع االتصال فانعدام
الوض هذه ٔ&ّن ا�ٓخر!ن، كام مع توافقها لعدم الرنجيس واجلرح النقص من تعاين خشصیة تقدمي عیةٕاىل
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جتد ال واخلار�، و�لتايل ا�ا�يل �لفراغ الشعور �س�مترار �اهبا�ی املدروسة احلاالت جعلت
)ىل القدرة مينحها ا0ي ٕاالّالفضاء املسن یع7شها اليت الوضعیة وما نفسها )ىل ف�نغلق التواصل
ا0ات. حول اGمتركز لهذا مؤرش

رمزیةٕا لغة هو نتصلذن "التجسد Rٔن حناول Tوبفض احملیط اليتمع احلقYقYة عواطفZا عن نعرب
اخلوف`كون حتت  جراء من ممنو)ة Rٔو ).235؛ ص Galland ،2001وSalomé("الرقابة

كرث یفرس ما وهذا الس�یكوسوماتیة اqٔمراض و�اصة املسن فهيا یقع اليت اqٔمراض الشخة ص tٔن
مرضه من فائدة جيد السن هذا حميف دامئا Tجيع ا0ي �qٓخر{نا، اqٔمر الوضعیةيه نفسو، طا

ملرضه.ٕااليت مير هبا الطفل يف  الثانویة الفوائد طار
یونغ عنه )رب ما هذا الصغري اكلطفل یصبح الشخصیةJungفالش�یخ تطور منوذج يف وصف ا0ي

الناحYة من خمتلف�ني مر�لتني )رب احلیاة مدار )ىل �سري اGمنو Rٔن اعترب الش�یخو�ة، حبیث سن
�ج�عي، و، وهام الرشد النوعیة �لمنط و�م�ثال �لتف�ح الفرد فYه {متزي اا0ي ليت الش�یخو�ة

و لتصوراته واخلضوع �النغالق فهيا الفرد الشخصیة.{متزي اجتاهاته
لفروید �ل�س�بة فالسلبیةRٔS.Freudما �لسلبیة �جنذاب من بنوع الش�یخو�ة تصور عن ، )رب

السا الفرتات يف مقصیة وبقة من `كون الش�یخو�ة.اGمنو يف تظهر
حبا¢ةفامل فهو منوه مرا�ل لك )رب يفٕاسن )ائيل اك¥ن الصغر، فهو يف )لیه اكن كام �اصة ر)ایة ىل

تف و مس�متر یعودمنو اqٔرسة يف توا¢ده Rٔمهیة هامٕاسري RٔنرثبولوجYني مفهومني Bernard(ىل

Dubois ،1998 17؛ ص(.
ذاتهإال1 �د يف هو ®اك¥ن وسريورة¯سان تغري.، یتحرك يف فهو اكن Rٔی± حلظة لك يف یتطور
وی�متي¯سإال2 جام)ة يف یع7ش اك¥ن Rٔیضا هو إاان اك¥ن فهو )القةGهيا يف لیع7ش �لق ج�عي

ٓqا )ائلیة، خر{ن و مع �لیة يف و¢د اذا ٕاال بذاته �شعر ال لو�ده، فهو يهل7س فاqٔرسة
�ل�س�بة والروحYة �ج�عیة ه.لیٕااحلقYقة

�لتٕااqٔرسة قابل ³یان Rٔو يه "جوهر qٔفرادهذن املبارش �لتد�ل وفقا  Jacques("غري

Miermont ،2004 و )7؛ ص ،qٔاملسنا الفرد طرف من املقدمة `كون )ىل )القة  عراض
qٔتوظیفها، فا وبطرق النفيس اqٔرسة ب¸Zظمي یتعلق Rٔومر احلايل التفا)ل ³یفYة �الل من �ج�عي

`كوهنا.السريورات اليت التارخيیة
�ملسنٕا التكفل العائ«، ون طرف من {كون Rٔن تتجندRٓيف البد Rٔن العائ« )ىل املطاف خر

وملو  رصا)اهتا و¾س�یري Rٔزماهتا واÀة �ا¢اتمشالكها حبا¢ةتلبیة دوما یبقون ا0{ن ىل ٕاش�یوخها
و �qٔمان والشعور �سهل�ن�ء احملٕاالتقد{رما يف اqٔدماÀم ®لك.رسي و یط اÄمتع
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لهذهٕأ��ريا تقميي حماو� توصلتن مبا مرتبطا املیدإااملعطیات، اكن يف ن من �الل تصورات لیه
و الش.یوخ من تناساهلك ما 3البا واقع 7ىل ٔ�كرث التعرف ٔ�=ل من الش.باب ف@ة �اصة هبم احملیطني

املیدان. يف اIٔخصائیون
مؤرشاتٕا ٕاال يه ما النتاجئ هذه التQينن ٔ�=ل من جممتعنااسرتاتیجیات من الرشحية هبذه لتكفل
]امو  =انبا ^شلك ومناليت معوما، ومنحاتنا ٔ�اbمتع یعين ال رٔ�يي يف منالتكفل fس.تقل ن

ٓIا عن ونبحث kاملسا7دةٔ�دوار لتقدمي 7ىلخر �اصة pركز التكفل بل عطاء املزید من ٕإاsهيم
اuرتقوا ملن تنوpرالتقدpر ٔ�=ل اجلد.طریقvامن yذ هو املسن إالو فالشخص مث ~ن وهكذا اIٔب

تدور احلیاة uلقة احلیاة.ٕاتبقى هذه يف دوره مvا فرد لك یؤدي ٔ�ن ىل
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�لیفة ( محمد الطیف املس�نني) 1997عبد س�یكولوج�ة يف ودراسات لطبا&ة غریب دار
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