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ملخص:

يتناول هذا املقال ابلبحث مكانة ورعاية فئة مهمة من فئات اجملتمع ،مل تنل ما تستحقه من الدراسة ،خاصة

امليدانية منها ،اليت تصور وضعيتها كما هي يف الواقع وتفسرها وحتللها  :إهنا فئة املسنني أو كبار السن كما تسميها
بعض املراجع .و لقد مت الرتكيز على هذه الفئة على أساس أهنا ،رغم أمهيتها يف اجملتمع ،مل تتلق االهتمام الكايف
والالزم  ،مثل بعض الفئات االجتماعية األخرى ،على غرار املرأة والشباب مثال.
وقد نظران إىل العالقة بني املكانة والرعاية ،من منطلق أن مكانة كل فرد داخل اجملتمع عامة ،و داخل األسرة
خاصة ،هي اليت حتدد درجة اهتمام أفراد اجملتمع واألسرة به ورعايتهم له .وأنه كلما ازدادت مكانة املسن داخل
األسرة كلما رافقتها زايدة يف مستوى الرعاية املقدمة له.
الكلمات املفتاحية :الدور – املكانة – الرعاية – املسنني – األسرة
Abstract:
Turning in this article to the position and care of the life stage important in the community,
has not received right from the study. Especially with regard to field study, namely the elderly
and I focused on the elderly, because it is a class despite its importance in the community except
she is do not receive the interest necessary like the rest society such as women and youth.
And I has collected between status and care because the status of every one are determined
the degree of interest family members and members of the society.
Keywords : role- Position - care - aged- family

مقدمة
أمام تزايد عدد املسنني يف العامل ،فإنه أصبح من الضروري إجراء دراسات وحبوث على هذه الفئة االجتماعية
ملعرفة واقعها واحتياجاهتا املختلفة .كما أصبحت دراسة املسنني ضرورة من ضرورات التنمية يف اجملتمع ،حيث يعرف
من خالهلا مدى تقدم اجملتمع واهتمامه بكل فئاته االجتماعية على اختالفه من حيث اجلنس والسن واملستوى
الثقايف والعلمي والوضعية االقتصادية وغريها من اخلصائص املرتبطة هبذه الفئات.
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--------------------------------------------------------------------------وعلى هذا األساس ،فإننا وجدان من األمهية مبكان أن نساهم يف دراسة هذه الفئة ،مركزين خصوصا على
املكانة اليت حتتلها داخل األسرة صمن األبناء واألحفاد واألقارب عموما ،و على الرعاية اليت تتلقاها هذه الفئة من
قبل األسرة عندما تبلغ سنا يتطلب ذلك .املتغريان الذي ميكنهما إعطاء صورة واضحة عن الوضعية العامة لكبار
السن يف ظل التحول والتغري الذي عرفه العام يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واإلقتصادية ،وظهور بعض املفاهيم
احلديثة نتيجة هذا التغري على غرار الفردانية.
أوال  :دور املسن ومكانته االجتماعية
 -1تعريف الدور واملكانة
أ) -تعريف الدور

يعرف الدور أبنه منط من الدوافع واألهداف واملعتقدات والقيم واالجتاهات والسلوك الذي يتوقع أعضاء
اجلماعة أن يروه يف من يشغل وظيفة ما أو حيتل وضعا اجتماعيا معينا  ،والدور يصف السلوك املتوقع من شخص

يف موقف ما.1
وتعرفه هيلني برملان أبنه " األمناط السلوكية املنظمة للفرد من حيث أتثرها ابملكانة اليت يشغلها أو الوظائف
2
اليت يؤديها يف عالقاته بشخص واحد أو أكثر".
أما دائرة املعارف الدولية للعلوم االجتماعية  ،واليت تناولت طبيعة املفهوم ومكوانته وأبعاده ،فإهنا تعرف
الدور ابلنظر إليه على أنه مفهوم يستخدم لتفسري وتوضيح التوقعات السلوكية للفرد ،واليت ميكن من خالهلا بيان
وضعه أو مكانته ،مع الرتكيز يف إطار هذا التعريف على املظاهر االجتماعية للدور وخاصة من حيث بزوغ الدور
وعالقته ابلفاعل ،وابملكانة  ،وابإلطار التنظيمي  ،وكذلك عالقته ابلشخص نفسه.
ويؤكد ثيودرسون  Theodarsonعلى جانب التوقعات يف تعريف الدور فريى أنه منوذج للسلوك مبين على
حقوق وواجبات معينة ،ويرتبط مبركز معني داخل نطاق مجاعة أو موقف اجتماعي ،وحيدد هذا الدور مبجموعة
3
التوقعات من جانب اآلخرين ومن جانب الشخص نفسه عن سلوكه.
وعلى أساس ما سبق ،ميكننا أن نعرف الدور أبنه عبارة عن منط من الدوافع واألهداف واملعتقدات والقيم
واالجتاهات والسلوك القائم على حقوق وواجبات معينة .ويتحدد الدور بصفته تعبريا عن سلوك ،مبجموعة التوقعات
اليت ينتظرها الفرد م ن اآلخرين ،وتلك اليت ينتظرها اآلخرون منه يف موقف معني .ويرتبط الدور الذي يقوم به كل
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--------------------------------------------------------------------------فرد  ،يف عالقة من التأثري والتأثر ،مبكانته االجتماعية وخصائصه الشخصية واجلماعة اليت ينتسب إليها و اإلطار
التنظيمي الذي ينتمي إليه.
ب) -تعريف املكانة

تعرب املكانة عن وضع معني يف النسق االجتماعي  ،والذي يتضمن التوقعات املتبادلة للسلوك بني الذين

يشغلون األوضاع املختلفة يف البناء أو النسق .وقد تكون مكانة مكتسبة ،أي يكتسبها الفرد عن طريق جمهوده
وقدراته ومهاراته ،أو تكون موروثة ،أي قائمة على وضع موروث يف اجملتمع.4
كما أهنا الوضع الذي يشغله الشخص أو األسرة أو اجلماعة القرابية يف النسق االجتماعي ابلنسبة لآلخرين.
وقد حيدد هذا الوضع احلقوق والواجبات وأنواع السلوك األخرى ،مبا يف ذلك طبيعة ومدى العالقة أبشخاص آخرين
هلم مكاانت خمتلفة.5
ويعرفها أمحد بدوي أبهنا املركز الذي يشغله الفرد يف البنية االجتماعية للجماعة .و بكل مركز اجتماعي ترتبط
أدوار حمددة يقوم هبا الفرد طبقا للقواعد السلوكية املقررة.6
وعلى هذا األساس ،ميكننا تعريف املكانة أبهنا وضع معني يشغله فرد ،أو أسرة ،أو مجاعة قرابية ،داخل
النسق االجتماعي ابلنسبة لآلخرين .وهو يتضمن التوقعات اليت يتم تبادهلا بني األفراد الذين يشغلون أوضاعا خمتلفة
يف النسق االجتماعي واليت تتعلق بسلوكات بعضهم البعض .وهذا الوضع هو الذي حيدد احلقوق والواجبات وأنواع
السلوك األخرى ،مبا يف ذلك العالقات مع أفراد من مكاانت خمتلفة .وفد تكون املكانة مكتسبة يبلغها الفرد مبجهوده
وقدراته ومؤهالته اخلاصة ،أو موروثة تنتقل إىل الفرد عن طريق األسرة بصفتها إراث معنواي.
 -2دور املسن ومكانته يف األسرة

تعتمد مكانة الفرد داخل اجلماعة اليت ينتمي إليها على الدور الذي يقوم به ،حيث يعترب هذا الدور اجلانب

الديناميكي هلا ،ويشري إىل جمموعة من التوقعات ختص املكانة اليت يشغلها ،أو إىل أنه سلوك يعكس متطلباهتا .ويتم
ربط الفرد ابملكانة بواسطة ممارسته ألدوار تتعلق هبذه املكانة واليت تكمن فيما يقوم به من خدمات مادية ومعنوية
للجماعة اليت ينتمي إليها.
لقد أدت التغريات والتحوالت اليت حدثت يف العامل ،واليت أثرت على األسرة يف شكلها وبنيتها ووظائفها،
إىل تغيري يف نسق القيم واملعايري اليت كانت توجه سلوكات األفراد وحتدد أدوارهم ومكاانهتم االجتماعية .وقد تظهر
هذه التغريات بوضوح يف اجملتمعات الغربية املعاصرة اليت تؤمن ابلقوة والسرعة ومعايري أخرى جديدة ظهرت مع
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--------------------------------------------------------------------------التغريات احلاصلة 7.والدراسات املنجزة هبذا الصدد تالحظ " تدحرجا ملكانة املسنني فيها ،حيث يسود الشعور أبن
كبار السن قد ختطوا املرحلة اليت يكنون فيها قادرين على اإلنتاج والعطاء".8
ولعل هذه الصورة ليست هي ذاهتا يف جمتمعاتنا اليت ما يزال فيها املسن مصدرا هاما من مصادر اخلربة واملعرفة،
وما يزال يقدم دعما نفسيا واجتماعيا ألفراد أسرته 9.ذلك ما يراه حسني عبد احلميد رشوان إذ يقول  ":لقد كانت
املؤمترات احلضرية اليت جعلت من األسرة الزوجية الصغرية أو األسرة النواة ضرورة من ضرورايت التوافق
مع ظروف اجملتمع عامال من العوامل اليت أدت اىل تغيري املكانة التقليدية لكبار السن يف األسرة ،وقد جاء
على هذه الفئة حني من الدهر مل تكن متثل مشكلة ذات أمهية سواء لألسرة أو للمجتمع ،بل كان من السهل إشباع
حاجياهتم يف األسرة املمتدة ،كما كانت آرائهم ومقرتحاهتم وخرباهتم حتتل مكانة عالية من التقدير واالحرتام من مجيع
أعضائها ،هذا ابإلضافة إىل أنه كان مبقدورهم االستمرار يف أداء دورهم اإلنتاجي إبجيابية يف األسرة واجلماعات
القرابية اليت ترتبط عضويتهم هبا طوال حياهتم ،كما كانت األبوة نوعا من التأمني ضد الشيخوخة ابلنسبة للكثري
10
منهم".
11

ويتم تقييم املسن اجتماعيا بصفته فردا من أفراد اجملتمع من خالل:
 عدد األدوار اليت يقوم هبا وطبيعتها. درجة حتقيقه هلذه األدوار.تتباين أدوار املسن يف ارتفاعها وهبوطها ،وذلك يف حدود إمكاانته وقدراته ومهاراته اليت اكتسبها ،وعالقاته
داخل األسرة .فاملسن قد ينعزل عن املشاركة الفعالة يف حياة األسرة خاصة بعد تقاعده عن العمل وفقدانه حليويته
بسبب أعراض التقدم يف السن ،إال أن دوره يف األسرة يستمر سواء أكان هذا الدور ماداي أو معنواي.
و" تتغري مكوانت الدور ابلنسبة للفرد تبعا للتغريات االجتماعية يف اجملتمع ،وتغري املراكز االجتماعية يف اجملتمع،
وتغري عالقاته يف أطوار النمو ،وتغري قدراته وحاجاته ،وتؤثر هذه التغريات يف العناصر املكونة للدور ،وابلتايل حيدث
12
تغري يف سلوك الفرد".
كما تتأثر أدوار املسن ابلقيم املوجودة داخل األسرة وداخل اجملتمع ككل ،حيث تعترب القيم موجهات لسلوك
األفراد ،وحمددات ألدوارهم ومكاانهتم االجتماعية ،فالقيم اليت حترتم كبار السن وتعتربهم مصدرا للخربة واحلكمة
ورمزا للعطاء ،هي اليت تساعد املسن على االستمرار يف أداء أدواره االجتماعية .وهذا ينعكس على مكانته االجتماعية

321

العدد األول 2018
اجمللد التاسع
املعيار
--------------------------------------------------------------------------داخل األسرة بعكس القيم اليت تركن املسن جانبا وتعزله عن احلياة االجتماعية ،ابعتباره ضعيفا ال يستطيع أتدية
أدوار فعالة ،فيفقد املسن هنا الكثري من أدواره ،وهذا ما قد يؤثر على مكانته داخل األسرة.
والذي جتدر اإلشارة إليه هو أن القيم ليست هي العامل الوحيد الذي يؤثر على أدوار املسن يف األسرة ،حيث
ال ميكننا أن نغفل عن مدى أتثري اإلمكانيات املادية والقدرات الشخصية ،وكذلك الوضعية االجتماعية ومستوى
الدعم الذي يتلقاه من قبل أفراد األسرة مثل الزوجة واألبناء ،أضف إىل ذلك شكل العالقات بينه وبينهم ،ومدى
أتثريها على أداء املسن ألدواره االجتماعية وحتديد مكانته داخل األسرة " 13.فمثال الشخص الذي يتمتع بصحة
جيدة يستطيع إجناز واجباته وأدواره االجتماعية اليت حيتمها عليه املوقف .فهو يستطيع التكيف مع البيئة اليت يعيش
14
فيها ،والعكس صحيح".
فإذا حنن أردان التكلم عن دور املسن يف األسرة اجلزائرية ،فإننا ال ميكن أن نغفل عن وضع عائلي هام جيد
الكثري من املسنني أنفسهم فيه .فاألسرة اليت يعيش يف كنفها جد وجدة ،تؤدي وظيفة ثقافية هامة بنقل الرتاث
الثقايف من جيل األجداد إىل جيل األحفاد ،حيث يقوم اجلد واجلدة بدور أساسي يف حفظ ونقل اتريخ األسرة
وجذورها" .ويقوم اجلدان بدور هام يف تفقد أحوال الناشئة وسد الثغرات اليت قد يرتكها جيل اإلابء واألمهات وراءهم
15
لكثرة انشغاهلم".
كما أن املسن الذي ميلك ثروة أو دخال يلعب دورا هاما داخل األسرة اجلزائرية ،السيما يف أوقات األزمات
االقتصادية ابلنسبة لألبناء واألحفاد .والذي ميكن مالحظته يف األسرة اجلزائرية أيضا ،هو أن بعض املسنني هلم
القدرة على اختاذ القرارات ،كاختيار الزوجات ألبنائهم وحىت ألحفادهم.
فمن األدوار اليت ميكن أن يقوم هبا اجلدان ،و خصوصا اجلدة ،دور حضانة األحفاد السيما يف فرتات محل
16
الزوجة ووالدهتا ،أو يف حالة خروج الزوجة إىل العمل".
 -3دور املسن ومكانته يف اجملتمع

شهدت اجملتمعات احلديثة حتوال أثر بشكل كبري على األسرة وعلى احلياة االجتماعية للمسنني ،وهذا من
خالل التغري احلاصل يف أدوارهم ومكانتهم االجتماعية ،بسبب التحوالت احلاصلة نتيجة االنتقال من االقتصاد
التقليدي إىل االقتصاد احلديث .فلقد عرف املسن يف ظل النظام التقليدي دورا ومكانة مرموقني  ،حيث كان
هو القائد ألفراد اجلماعة االقتصادية وروحها .وكان هذا النظام يقيس مقدار املكانة حسب التقدم يف العمر،
فكان للفرد األكثر سنا املسؤولية الكربى واملكانة األوىل داخل األسرة وخارجها.17
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--------------------------------------------------------------------------وميكن حصر األسباب اليت أدت إىل تغري دور املسن ومكانته داخل اجملتمع ،يف العناصر التالية:

18

أ) -انتقال اجملتمع من االعتماد على االقتصاد الزراعي االكتفائي إىل االعتماد على االقتصاد الصناعي و ما
استتبع ذلك من نزوح ريفي حنو املدن.
ب)  -الصراع بني األجيال نتيجة لتطور الذهنيات مع متسك غالبية اآلابء ابلعادات و التقاليد .
ج) -حجم السكن الذي أصبح ،بفعل التعمري احلديث ،ال يسمح ابستيعاب األسرة املمتدة ،مما أدى أبفراد األسرة
املقبلني على تشكيل أسر جديدة ،إىل البحث عن مسكن مستقل ،األمر الذي أدى عموما إىل تقليص العالقات
األسرية ،وحصرها يف نطاق ضيق وحمدود.
د) -خروج املرأة من البيت ،ودخوهلا يف احلياة العامة االجتماعية واالقتصادية.
ه) -تفتح أفراد اجملتمع على الثقافات األجنبية ،نتيجة عوامل االتصال املختلفة ،واكتساهبم قيما جديدة أثرت
على سلوكاهتم وتوجهاهتم املختلفة.
هذه األسباب كلها ﺃثﺭت يف دور املسن ومكانته ،وانعكست على نفسيته وحالت دون اندماجه
االجتماعي ،مما أدى إىل احنسار عالقاته االجتماعية .فتفكك الروابط بني األجيال املتعاقبة ،أجيال األابء واألبناء،
فد أدى ابلضرورة إىل إضعاف مبدأ االلتزام جتاه كبار السن الذي كان مبدأ قواي يف اجملتمع التقليدي .كما أن منط
االنتاج احلديث قد أدى إىل تقهقر السلطة األبوية حىت يف األسر اليت ظل شكلها ممتدا وبنيتها مركبة ودوائر القرابة
فيها حمتفظة على بعض أشكاهلا التقليدية.
لقد أصبح املسن الذي كان له نشاط اقتصادي معلوم ومكانة اجتماعية حمرتمة ،نتيجة لوضعه اجلديد الذي
فقد معه مكانته يشعر أنه فرد غري مرغوب فيه .وهو شعور انجم عن فقدانه ملكانته االجتماعية نتيجة إحالته على
التقاعد مبعاش زهيد ،أو دون معاش ،إضافة إىل انفصال أبنائه عنه واستقالهلم حبياهتم اخلاصة.
اثنيا :رعاية املسنني وأنواعها
 )1مفهوم رعاية املسنني
ال توجد يف املراجع املتوفرة لدينا تعاريف كثرية عن الرعاية االجتماعية للمسن ،إال أن هناك تعريفا ميكن أن يسد
هذا النقص ،وهو التعريف الذي تقدمه اجلمعية األمريكية لألخصائيني االجتماعيني .فرعاية املسنني ابلنسبة إليها
هي  ":جمموعة األنشطة املنظمة اليت متارسها هيئات حكومية وأهلية تطوعية ،تسعى من أجل توفري احلماية والوقاية
واحلد من أاثر املشكالت االجتماعية والعمل على عالجها إبجياد احللول املناسبة هلا .كما هتتم بتحسني مستوى
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--------------------------------------------------------------------------معيشة األفراد واجلماعات ،وتستند هذه األنشطة جلمهور املتخصصني املهنيني كاألخصائيني االجتماعيني واحملللني
19

النفسيني واألطباء واحملامني واملدرسني.
إن هذا التعريف ينطبق خصوصا على الرعاية يف البلدان املتطورة ،وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية ،ألنه
خيضع النشاط الرعائي إىل قوانني خاصة ،تنظم اهليئات احلكومية واجلمعيات املدنية اليت هدفها رعاية كبار السن،
وتوفري احلماية هلم ،ووقايتهم من املخاطر االجتماعية ،وعالجها إن وجدت ،والعمل على حتسني معيشتهم .إال أنه
ابلرجوع إىل واقعنا االجتماعي ،جند أن ما توفره األسرة واجملتمع للمسنني هو نفس احلاجات اليت يتحدث عنها
التعريف مع فارق جوهري ،وهو أن الرعاية األسرية عندان منظور إليها من منطلق الواجب الديين ،ومنطلق األعراف
والتقاليد ،وال تتطلب قوانني تنظمها وتستدعي بذلك مراقبة الدولة .وسكوت قانون األحوال الشخصية عن هذه
املسألة دليل على أن رعاية املسنني مسألة طبيعية ال تدعو إىل تنظيم قانوين .وإذا كانت رعاية املسنني من قبل الدولة
يف البلدان املتطورة تعترب قاعدة ،فإنه ابلنسبة جملتمعنا تشكل استثناء ،وال ينظر إليها اجملتمع بعني الرضا.
 )2أنواع الرعاية املقدمة للمسنني داخل األسرة
حبكم أن كرب السن هو مرحلة حتمية من مراحل احلياة اإلنسانية ،من جهة ،ونظرا لتزايد نسبة املسنني يف
العامل بشكل ملحوظ من جهة أخرى .فقد سعى اجملتمع بكل مؤسساته إىل تقدمي احلماية و الرعاية املختلفة هلذه
الفئة من أفراده .وسوف يتم فيما يلي التطرق إىل أهم أنواع الرعاية املقدمة أو الواجب تقدميها للمسنني خاصة
داخل األسرة ،ومن بني أنواع الرعاية هذه ،سوف نركز على الرعاية الصحية ،واالقتصادية ،واالجتماعية والنفسية.
و ميكن اإلشارة هنا ،إىل أن درجة الرعاية اليت يتلقاها املسن يف األسرة تتوقف بشكل كبري على دوره ومكانته
داخلها.
أ -الرعاية الصحية
ختتلف االحتياجات الصحية للمسنني عن احتياجات الفئات األخرى .فعادة ما يكون املسنون أكثر من
حيتاج إىل األطباء ،ذلك ألن أنواع األمراض ونسبة اإلصابة هبا ختتلف وتزيد عندهم ابملقارنة مع الفئات العمرية
األخرى.
وترتكز الرعاية الصحية املقدمة للمسنني على أساسني:
 أساس وقائي. أساس عالجي.فأما األساس الوقائي فيتمثل يف اخلدمات الصحية اليت ميكن أن متنع املرض أو تؤخره قدر اإلمكان ،وهذا
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--------------------------------------------------------------------------من خالل زايدة املعلومات الصحية املقدمة هلم ،عن طريق عمليات التوعية ،وتوضيح املمارسات اليت ميكن أن
تعرضهم للمرض ،وحتسيسهم بضرورة جتنبها .فعلى سبيل املثال العمل على إبعاد املسن عن جمموعة من املواد الغذائية
املضرة ابلصحة ،وحثه على ممارسة جمموعة من األنشطة اجلسمية :كاملشي وغريها ،وكذا االهتمام بنظافته بصفة
عامة ،وذلك حىت ال يكون عرضة لبعض األمراض.
كما تتم الرعاية على أساس وقائي من خالل الكشف الدوري للمسنني يف املؤسسات الصحية ،اليت قد
تكشف عن األمراض يف مراحلها املبكرة ،وابلتايل عالجها قبل أن تتفاقم.
أما األساس العالجي فيتمثل يف ختليص املسن من الشوائب واألعراض الصحية اليت حلقت به وأصابته ،وذلك
من خالل توفري امل ؤسسات الصحية اجملانية ،وكذا توفري خدمات اإلقامة ابملؤسسات الصحية يف حالة اإلصابة
20

ابألمراض اليت تتطلب هذا النوع من اخلدمات.
من خالل الوقوف على الرعاية الصحية للمسنني ،يتضح لنا أن هذه الرعاية هلا حموران أساسيان ال ميكن غض
الطرف عن أحدامها أو التقليل من أمهيته.
فاحملور األول  :يتمثل يف الرعاية اخلارجية اليت يتلقاها املسن من غريه أو من البيئة االجتماعية احمليطة به ،حيث
تكون مالئمة حلاجاته وملتطلباته.
أما احملور الثاين  :فيتمثل يف املسن نفسه ،مبا حيمله من وعي بنفسه وبظروفه الصحية ،فال بد أن يكون متمتعا
مبجموعة من املعلومات املفيدة ومبجموعة من املهارات الصحية والعادات السليمة.21
وتلعب األسرة دورا حيواي يف هذا النوع من الرعاية ،وذلك ابحلفاظ على صحة املسن ،من خالل مراعاة نظافته
اجلسدية ،وكذا توفري الوسائل الصحية اخلاصة به كالسماعات والنظارات .ومن أهم األدوار الصحية لألسرة جتاه
املسن ،االعتناء بغذائه ،كما ونوعا ،مبا يالئم تقدمه يف العمر ،وأخذا بعني االعتبار تناوله املستمر لألدوية .وتعد
األسرة املؤسسة األصلية اليت هتتم ابلرعاية الصحية للمسنني-خاصة النساء املسنات منهم-حيث تقوم بتوفري
مصاريف العالج هلم ،األ مر الذي يعترب ابلغ األمهية ابلنسبة للفئات اليت ال دخل هلا ،أو ضعيفة الدخل .ويف كل
األحوال ،تبقى نوعية الرعاية الصحية للمسنني مرتبطة ابلظروف اليت تعيشها أسرهم.
ب -الرعاية االقتصادية
رغم اإلجراءات اليت اختذهتا الدول واحلكومات يف العامل من أجل حتسني الوضع االقتصادي للمسنني ،ومن أجل
محايتهم وأتمني مصدر للدخل هلم يف هذا العمر ،من خالل القوانني وأنظمة احلماية االجتماعية والضمان
االجتماعي ،وإنشاء صناديق التقاعد ،إال أن هذه اإلجراءات مل متس كل املسنني ،ومل تضمن دخال جيدا و كافيا
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--------------------------------------------------------------------------هلم .وهذا نتيجة النقص الذي حيدث يف دخل املسن عند إحالته على التقاعد ،زايدة على األعباء املادية اإلضافية،
خاصة فيما يتعلق بعبء مصاريف العالج .وأمام هذه الوضعية ،وضعت هيأة األمم املتحدة جمموعة من اإلجراءات
لتحسني الرعاية املادية واالقتصادية للمسنني ،وهذا من خالل ما يلي:22
 إدراج املسنني يف سياسات وبرامج احلد من الفقر. وضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل توفري احلماية االقتصادية واالجتماعية الكافية يف فرتة الشيخوخة. السعي إىل أتمني دخل كاف جلميع كبار السن. السعي إىل اختاذ تدابري مالئمة يف جمال احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي من أجل التصدي لظاهرة تفشيالفقر يف أوساط النساء املسنات.
هذا وترتكز الرعاية االقتصادية للمسن داخل األسرة ،على دخله ومكانته من جهة ،وعلى دخل األسرة من
جهة أخرى .فاملسن الذي لديه دخل مرتفع يضمن له االستقالل املادي عن أفراد أسرته ،ويسمح له بتوفري خمتلف
متطلباته اليومية .أما املسن الذي ال ميلك دخال يكفيه لتوفري متطلباته ،فيبقى معتمدا على أفراد أسرته ،حيث يقوم
الزوج أو االبن األكرب بتغطية احتياجاته االقتصادية.
ج -الرعاية االجتماعية
يعرف كبري السن يف هذه املرحلة من العمر عدة تغريات و مشكالت اجتماعية .تتمثل أساسا يف تراجع دوره
ومكانته ،وكذا تدهور العالقات االجتماعية ،سواء على مستوى األسرة أو على مستوى اجملتمع ككل .ولذلك فال
بد من توفري رعاية اجتماعية خاصة هبذه الفئة خاصة من أفراد أسرته.
ومن أجل ضمان رعاية اجتماعية للمسنني ،ابدرت هيأة األمم املتحدة بوضع جمموعة من األفكار واألهداف
اليت ترمي إىل خدمة ورعاية املسنني ،سواء يف األسرة أو يف اجملتمع ككل .ومن بني هذه األفكار:
 -1التشجيع على فهم الشيخوخة عن طريق نشر الثقافة ،وهذا ابعتبارها ظاهرة هتم اجملتمع كله.
 -2وضع مبادرات هتدف إىل تعزيز التبادل بني األجيال ،والرتكيز على كبار السن ألهنم يشكلون موردا اجتماعيا.
 -3االهتمام أبوضاع األجيال خاصة ابجليل الذي يتعني عليه العناية ابألبوين وابألطفال وابألحفاد يف نفس الوقت.
ويعطي الكاتب مصطفى حممد أمحد الفقى جمموعة من املقرتحات ملواجهة املشكالت واملتغريات االجتماعية
اليت تواجه املسنني .وهذا من أجل ضمان رعاية اجتماعية تتماشى مع متطلباهتم يف هذه املرحلة العمرية ،ومن بني
هذه املقرتحات ما يلي:
 -توفري احلياة األسرية :وذلك من خالل وجود األبناء أو من خالل الزايرات العائلية املتكررة.
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-------------------------------------------------------------------------- املكانة والدور :فال بد أن حيصل املسن على املكانة االجتماعية ،وأن يتم متكينه من أداء أدوار حىت يف أبسطشؤون املنزل .وكذا إجياد أدوار بديلة تتناسب مع وضعية املسن وإمكاانته الفعلية وخرباته السابقة.
 مساعدته يف إنشاء وتكوين عالقات اجتماعية :وذلك من خالل تنظيم عمليات التفاعل االجتماعي ،ومساعدتهيف تكوين عالقات وصداقات جديدة.
إن درجة الرعاية االجتماعية للمسن يف األسرة ،هي اليت تربز دوره ومكانته داخلها ،فكلما زاد دور املسن
وتربز الرعاية االجتماعية للمسن داخل األسرة
ومكانته داخل األسرة ،كلما زادت رعايته االجتماعية داخلها.
اجلزائرية من خالل ،الزايرات اليت يقوم هبا له األقارب الذين هلم أسرهم املستقلة ،وتوفري كل احتياجاته ومطالبه
االجتماعية من غذاء ،وملبس ومبيت  .وكذا من خالل استشارته وإشراكه يف كل شؤون األسرة.
د -الرعاية النفسية

إن حتسني احمليط االجتماعي للمسن ال يكفي وحده ،بل ال بد أن يتبع ذلك حتسني
مراعاة اجلو الداخلي النفسي للمسن ،وهذا من خالل إبعاده عن األفكار اليت ميكن أن حتول دون سعادته ،وجتعل
حالته النفسية معقدة وسيئ ة ،مثل فكرة املوت ،واالكتئاب ،واحتقار الذات ،والوسواس ...هذه احلاالت النفسية
23
وخاصة إذا أتزمت فإنه ال ميكن التخلص منها إال من خالل تقدمي عالج نفسي طيب.
وقد حدد الباحثان أرولد و كوينج جمموعة من األساليب اليت تساعد على الرعاية النفسية للمسنني داخل
األسرة ،ومن بني هذه األساليب ما يلي:24
 حتسيس املسن أبنه حمل تقدير من الكل ،وأنه ليس عبئا على اآلخرين. تدعيم واستحسان كل األشياء اإلجيابية اليت يقوم هبا املسن ،وعدم الرتكيز واالهتمام ابألشياء السلبية .وهذا منأجل حتقيق الرضا الذايت له.
ترتبط الرعاية النفسي ة للمسن داخل األسرة على أنواع الرعاية األخرى املقدمة له ،فبتحقيق الرعاية الصحية،
االجتماعية واالقتصادية تكون األسرة قد حققت الرعاية النفسية للمسن ،سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
وتتحقق الرعاية النفسية للمسن داخل األسرة من خالل ،خلق جو من االرتياح النفسي و العاطفي بني املسن
وأفراد أسرته ،وهذا من خالل زايدة العالقة والتفاعل بينهم.
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--------------------------------------------------------------------------خـامتـة
ويف األخري ،فإن الذي ميكننا اخلروج به مما سبق ،هو أن مكانة املسن يف األسرة تتحدد وفق الدور الذي يقوم به،
ابإلضافة إىل جمموع القيم السائدة يف هذه األسرة بصفة خاصة ،ويف اجملتمع بصفة عامة.
وعليه تقع املسؤولية على أفراد اجملتمع ـ وخاصة منهم الباحثني واملتخصصني يف جمال خدمة ورعاية كبار السن
ـ يف إعطاء األمهية واملكانة االجتماعية هلذه الفئة ،وعدم اعتبارها فئة مهمشة أو فئة عالة على اجملتمع ،كما جند
ذلك يف بعض الكتب املعتمدة كمراجع .والواقع أن هذه الفئة مل يتم إعطاؤها املكانة احلقيقية هبا ،بدءا ابألسرة
ووصوال إىل اجملتمع.
وال تتحقق هذه املكانة إال من خالل توفري الرعاية مبختلف أنواعها ،االجتماعية ،االقتصادية ،الصحية
والنفسية ،لشرحية اجتماعية قدمت يف شباهبا وكهولتها خدمات جليلة للمجتمع ،والشرع والقانون يكفل هلا وقد
بلغت مرحلة العجز أن تستعيد ولو قسطا قليال مما قدمته.
وإذا أردان أن نستكشف حقيقة الوضع الذي يعرفه املسن ،فإن امليدان ال يزال خصبا .وعلى الباحثني
واملختصني ،إذا توخوا ذلك ،التط رق إىل دراسة كبار السن دراسة ال نظرية جمردة قد جتانب الواقع أو تناقضه ،بل
دراسة ميدانية تعرب عن الواقع املعاش ،وتكشف عن املكانة والرعاية احلقيقيتني املوجودتني يف األسرة خاصة ،واجملتمع
على وجه العموم.
اهلوامش:

 -1أنظر مولود زايد الطيب ،دور احلراك االجتماعي يف احلصول على املكانة االجتماعية وعالقة ذلك ببنية ونظام
اجملتمع.مرجع سابق،ص.14

 -2أنظر خريي خليل اجلميلي ،نظرايت يف خدمة الفرد .اإلسكندرية :املكتب العلمي ،1998 ،ص.24

1

 -3أنظر عصام عبد الشايف  ،نظرية الدور :دراسة أتصيلية يف املنطلقات االجتماعية والسياسية .لبنان :املركز العريب
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